Rok 2003
V tomto roce se po loňských volbách do obecního zastupitelstva změnilo Obecní úřad
personální složení zastupitelů. Na místo pana Jiřího Křena byla přijata paní
Marie Jarolímová. Provoz obecního úřadu zůstává stejný jako v minulých
letech.
Zastupitelstvo se scházelo pravidelně po šesti týdnech na veřejných zasedáních,
střídavě v jednotlivých částech obce (Čachrov, Javorná, Jesení). Tato zasedání byla většinou
bohatě navštívena místními občany.
Na počátku roku (30. 1. 2003) byl schválen rozpočet obce na tento rok viz. příloha
číslo I a, b.
• Řešila se situace vleku na Javorné. Nebyl schválen požadovaný prodej vleku panu
Randákovi. Vlek i nadále patří obci a nájem pozemku platí obec majiteli panu Ing.
Randákovi mladšímu. Obsluhu vleku obstarává pan Randák starší, pan Jiříkovič a
pan Poláček.
• Nepodařílo se získat dotace na opravu staré budovy školy (první stupeň ZŠ a MŠ)
z prostředků na obnovu a rozvoj venkova, takže oprava byla opět odložena. Stav
této budovy je velmi špatný.
•
Školní autobus se v obci zabydlel a používá se i k dopravě na kulturní události
mimo Čachrov ( v tomto roce byli zájemci dvakrát na zájezdu na Šumavě, desetkrát
v divadle v K.latovech a jedenkrát v komorním divadle v Plzni). Autobus využívají
i místní zájmové organizace. Dosavadní řidič pan Jiří Křen dal výpověď na autobus
v únoru, pak 3 měsíce řídil autobus pan Jiří Ševčík a od června je řidičem pan
Jaroslav Koloros.
• Penzion důchodců v K.latovech, ve kterém bydli řada občanů Čachrova, vyžaduje
nově, aby obec přispívala na každého nového důchodce. Obec tyto platby
neschválila, takže dnes není naděje se tam dostat.
• Na zastupitelstvu se opět zmiňovaly dlouholeté problémy se psy pana Denka
v Chřepicích, které se stále nedaři vyřešit. (Tito psi neustále ohrožují kolemjdoucí
na veřejné cestě, na níž je turistická značka). Majitel psů situaci neřeší a obec nemá
možnost s tím něco dělat.
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V září bylo rekonstruováno veřejné osvětlení, bylo rozhodnuto kvůli úspoře
elektrického proudu v noci na čtyři hodiny osvětlení vypínat. Náklady na
veřejné osvětlení byly v roce 2000 80 000,-- Kč, v roce 2002 104 000,-- Kč.
Nebylo schváleno prodat toto osvětlení ZČE, které nabízelo na dobu 15 let
veškeré opravy a revize zdarma.

Po loňském povodňovém roce jsme všichni s napětím čekali, jaký bude
rok 2003. Do začátku roku bylo poměrně teplo, bez sněhu a mrazů. 31. 12. Počasí, úroda
2002 se ochladilo o 10 ° C. Začal padat sníh a zůstal ležet. To vydrželo v první
polovině ledna, pak se opět oteplilo na teploty kolem nuly do konce měsíce.
Ochladilo se opět na začátku února, 1. 2. napadlo skoro 30 cm sněhu. Toto počasí
vydrželo celý únor, byl dostatek sněhu, vleky byly v provozu.
Od začátku března se oteplilo, teploty byly nad nulou. 7. 3. se ozval první skřivan.
Postupně se oteplovalo, teploty ve dne se dostaly až k dvaceti stupňům, v noci klesaly
k nule. 30. 3. byla první bouřka a tím skončilo jarní počasí. Ochladilo se, teploty se vrátily
pod nulu, opět sněžilo. V polovině dubna teploty ráno pod nulou, odpoledne +5 °C až + 10° C.

V druhé polovině dubna se opět teploty zvedly odpoledne až do 15 stupňů, 17. 4. se
v Čachrově objevily první vlaštovky.
Koncem dubna ale opět začala velká zima, ale od 8. května prudká změna, nastalo
velké teplo a po celý zbytek května velmi sucho, teploty byly v první polovině května letní,
kolem ledových mužů se ochladilo a pak nastalo počasí aprilové (v květnu), denně se střídalo
chladno a vedro až do konce měsíce. Teprve tehdy se oteplovalo, ale sucho trvalo stále.
Začátkem června nastaly tropické teploty, sucho pokračovalo.
14. 6. konečně nastala bouřka, ale všechna voda stekla po vyprahlé zemi, nestačila se
vsáknout. V řece je minimum vody.
V dalším týdnu konečně pršelo, teploty kolem dvaceti stupňů. Pak zase sucho. Slabé
deště se objevily až po 20. červenci, ale země je vlhká sotva 10 cm hluboko.
A pak nastalo trvalé sucho, teploty kolem 30 stupňů, v noci až 20 stupňů. Kašna na
Javorné u kostela vyschla v době největšího sucha. Naplnila se až na podzim po prvním dešti.
Teprve 29. srpna konečně déšť, teploty ze dne na den o deset stupňů nižší, pak ve dne 14
stupňů. 1. a 2.září ráno mráz šedivák, odpoledne kolem 12 až 14 stupňů.
V září opět velké teplo, až k 30 stupňům, ale ráno chladno. Pak opět ze dne na den
27.9. , ochlazení ze 30°C na ranní mrazíky a nízké denní teploty.
1. října ve dne nejvíc 12 stupňů, konečně prší. Prší vydatně při velmi nízkých
teplotách, přidal se silný vítr, který dosahoval až síly vichřice.
Nadměrná zima trvala po celý říjen, pak se zase objevilo střídavé" aprilové počasí ",
jeden den zima, druhý den neobvyklé teplo.
20. listopadu byla viditelná skoro na celém území České republiky polární záře. Byla
zřetelná od 18 hodin na severním obzoru. Měla nazelenalou barvu. Tento, v našich
podmínkách ojedinělý jev, postupně mizel.
Zima začala 1. prosince, ale skoro bez sněhu. Několikrát nastala velmi silná vichřice,
stromy se lámaly, ale sníh skoro žádný. Sněžit začalo až na Silvestra, od noci napadlo asi 20
cm sněhu.
A tím skončil další výjimečný rok, extrémy z roku 2002 - kdy byly velké povodně,
byly nahrazeny nebývalým suchem a vedrem v létě 2003.
Tím byla výrazně ovlivněna i úroda, mnozí zemědělci v naší zemi museli zasazené
rostliny zaorat, trávy a tudíž i sena byl velký nedostatek, důsledky ovšem zůstanou i do
příštího roku, neboť vydržet s pící do příští sklizně bude téměř nemožné.
Podle měření teplot v Klementinu, které probíhá pravidelně od roku 1775, bylo toto
léto nejteplejší za celých 228 let. Průměrná teplota byla 22,1 stupně.

1. 1. 2003 byl vyhlášen konkurz na ZD Běšiny. Bylo to následkem Zemědělství
restitučního zákona, který určuje, že po sedmi letech musí být vyplaceny podíly
restituentům, z nichž některé členové družstva ani neznali. Celkem měli vrátit
26 000 000,-- Kč. Snažili se vracet co nejmíň, ale k 1. 1. 2003 dluh činil 24 000 000,-- Kč.
Někteří restituenti dali družstvo k soudu. Ten určil, že musí zaplatit penězi. Protože neměli
čím platit, sami na sebe vyhlásili konkurz. Správce konkurzní podstaty převzal všechen
majetek.
30. 9. 2003 byl vyhlášen prodej obálkovou metodou. Majitelem se stala společnost
Český Real Praha a. s.. Největším akcionářem této společnosti byla firma Maso - Schneider
(Josef Schneider, Plzeň). Tato firma oficiálně převzala ZD Běšiny. (10. 1. 2004 Josef
Schneider zahynul při autohavárii na obchvatu dálnice kolem Plzně).

V dubnu 2003 byl uzavřen kravín Chvalšovice, dojné krávy se přesunuly do kravína
Černé Krávy. 1. 8. 2003 se uzavřel i kravín Čachrov, dojnice následovaly za chvalšovickými.
Tím skončila výroba mléka ve středisku Čachrov. Jsou zde pouze krávy bez tržni produkce
mléka. Kravín na Čachrově je nyní prázdný a uvažuje se o jeho přestavbě.
Nový kravín v Černých Kravách převzal dojnice i z ostatnich farem. Nové krávy se
nekupovaly. Vedoucím se stal pan Ing. Stanislav Kolář, do té doby vedoucí farmy Čachrov.
Nyni má středisko Čachrov osm zaměstnanců, vedoucím je pan Ladislav Rendl starší
z Dobřemilic. Obhospodařují 60 ha ovsa a 30 ha kukuřice na siláž. V současné době se
v Čachrově chovají krávy na produkci masa.
Lesy
Obec obhospodařuje přes 300 ha lesů různého věku, většinou smrky, asi deset %
borovic, část lesů je smíšených. Letošni výjimečný rok (sucho), zároveň byl i semenným
rokem, kdy jsou stromy oslabené, takže se opět rozšířil kůrovec. Každoročně pokládané
lapáky nestačily.
V listopadu rezignovala paní Veronika Kollrossová na funkci lesního odborného
hospodáře a na její místo po výběrovém řízeni nastoupil Václav Rendl.
výskyt zvěře v okolí éachrova:
• Zvěř spárkatá: srnčí, jelení, jelen sika, zvěř černá, zajíc
• Predátoři: rys ostrovid, liška obecná, kuna lesní a skalní, lasice - hranostaj,
vzácněji tchoř, mývalovec kuní
• Pernatá: křepelka, holub hřivnáč, hrdlička, stále častěji krkavec, vrána,
sojka, straka, vzácně tetřev hlušec + jeřábek lesní,
čáp černý v posledních letech pravidelně,
volavka popelavá -nežádoucí
• Dravci: běžně - jestřáb lesní, káně -lesní (rousná), krahujec,
poštolka obecná
sovy: pálená, puštík, kalous ušatý, vzácně - výr velký
Upravy

obce,

Památkové budovy, tzn. hlavně tvrz, je stále ve stejném havarijním stavu. doprava
Majitelé se vůbec o stavbu a její údržbu nezajímají.
Nového života se pravděpodobně dočká dům číslo 30, zvaný čínský. Tento
dům je zařazen do nemovitých kulturních památek okresu Klatovy. Zatím byla v sutinách
nalezena a znovu krásně instalována kamenná kašnička v nově upravené kamenné zdi.
V příštím roce by se měl snad probudit do nové krásy i samotný dům.
Ve státní dopravě se letos nic nezměnilo. Zato místní obecní autobus plní své úkoly
jak pro potřeby školy, tak i pro kulturní i společenský život vobci. Používají ho např.
Sokolové pro své výlety, obecní úřad -paní Vítovcová - uspořádala několik výprav za
kulturou do Klatov i jinam.
Opravy místních komunikací (Chvalšovice, Chřepice, Bradné) po povodňovém roce
2002 si vyžádaly celkem 1 057000,-- Kč, dotace, které obec dostala, tvoří 632 000,-- Kč.

V letošním roce se uskutečnilo velice významné referendum o přistoupení ČR
k Evropské Unii. Tohoto referenda se zúčastnila i obec Čachrov. Souhrnné výsledky
viz. příloha 2.

Veřejný
život

Spolky
V obci vytrvali a ve své činnosti pokračují Sbor dobrovolných hasičů (SDH), kteří
jako jediní udržují tradici plesů v Čachrově. Poslední hasičský ples se konal 25. 1.
Hasiči se už tradičně zúčastňují soutěží, ať už v kategorii mužů, žen i dětí. V soutěžích
se umisťují na předních místech. Např. ženy v okresní soutěži ve Svéradicích získaly pohár za
druhé místo.
Děti - Soptíci se zúčastňují soutěží Požární ochrana očima dětí (výtvarná a literární
soutěž), hry ,,Plamen" , Hasičské Ligy v Malé vísce atd. Soptíci se scházejí jedenkrát týdně,
byli se koupat v bazénu v Horažďovících, uspořádali Dětské maškarní disco, v létě stanovali
ve Westernovém městečku Šiklův Mlýn, přičemž navštívili hrad Pernštejn, muzeum Přibyslav
- centrum hasičského hnutí.
7. 5. 2003 hořel Schimandlův Dvůr na Javorné. Naši hasiči vyjeli první, ale v celém
okolí nebyl žádný zdroj vody.
Požár na Suliperku zlikvidoval pan Zdeněk Hošťálek sám.
Pomalu pokračují práce na stavbě cvíčiště.
Jako každoročně stavěli hasiči máj spolu se Sokoly.
Hasičské sdružení má celkem 89 členů. V tomto roce vzpomněli životního jubilea:
Stanislav Kolář 75 let z Čachrova
Karel Beneš
70 let ze Březí
Jaroslav Ježek 50 let ze Březí
Václav Matějka 75 let z Čachrova
František Matějka 50 let z Čachrova
Bohumil Denk
65 let ze Březí"
Jiří Donda
80 let z Čachrov

Tělovýchovná jednota Sokol Čachrov
Tělovýchovnájednota

Sokol Čachrov má celkem 123 členy:
Z toho 85 dospělých
6 dorostenců
32 děti
Nejstarším členem je Jiří Donda 80 let.
Pravidelných cvičení se zúčastňuje celkem 71 členů:
Z toho 47 dospělých
5 dorostenců
19 žáků
Náčelníkem je Jaroslava Tomanová. Pravidelná cvíčení se konají 5 krát v týdnu. Jako
cvičitelé se zúčastňují: 1. Tomanová, 1. Benešová, 1. Kocurová, V. Jarolím, 1. Kalista, 1.
Chroust,1. Brůha, F. Matějka, Z. Hošťálková, D. Šedlbauer, M. Bejvl.
V tomto roce uspořádali dva pochody - 26. 4. Pochod na Prenet- pěšky z Čachrova
přes Bradné a Suché Studánky na Prenet a z Prenetu do Děpoltic. Odtud auty do Čachrova délka asi 18 kilometrů. Při krásném počasí se zúčastnílo 16 členů. Večer odpočívali při kytaře
a zpěvu v restauraci "U Ježka"(Šedlbauer).
Na druhý pochod se vydali 6. 9. autobusem obecního úřadu do Kašperských hor,
odtud na Kašperk, z Kašperku na Javorník. Ušli asi 20 kilometrů, zúčastnilo se 15 členů.
Vrátili se autobusem na Čachrov a skončili opět U Ježka.
Sokolové zajišťují na Čachrově veškerou sportovní činnost. Kromě pravidelného
cvičení uspořádali sportovní odpoledne - volejbal, nohejbal, večer táborák s pečením vuřtů.
Pak pokud počasí dovolilo hráli nohejbal každou neděli, na školním hřišti podle smlouvy se

ZŠ a MŠ o bezplatném pronájmu tělocvičny a sportovišť v okolí školy po celý rok - zima
v tělocvičně, léto venku.
Uspořádali také pouťovou taneční zábavu, při které jim hráli Pelíškové.
Každoročně pořádají brigády. V tomto roce to bylo:
810 hodin při službách na vleku ajeho přípravě na sezónu 2003-2004.
68 hodin na vyčištění koupaliště v Bradném
128 hodin na úpravě tenisového kurtu.
Celkem odpracovali 1006 brigádnických hodin .
Hlavním zdrojem příjmů i výdajů je lyžařský vlek. V září byla provedena revize
elektrického zařízení lyžařského vleku.
V listopadu se uskutečnilo školení obsluh lyžařského vleku v Železné Rudě, kterého se
zúčastnil Václav Hosnedl. Na jeho základě bylo proškoleno 32 členů TJ Sokol.
V prosinci byla provedena revize strojního zařízení vleku. Protože v prosinci nebyl
sníh, bylo možné zahájit sezónu až v lednu 2004.

I

K důležité změně ve školství došlo od 1. 1. 200} , kdy se škola stala Školství
samostatným právním subjektem a spojila se s MS. Její nový název je:
Základní škola a Mateřská škola Čachrov okres Klatovy, příspěvková organizace.
Podle ustanovení paragrafu 1 odst. 1 zákona Č. 29 (1984)(školský zákon) a pozdějších
předpisů "školy a školská zařízení v právních vztazích vystupují svým jménem a mají
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů (právní subjektivita)".
Ve škole probíhá celá řada aktivit ať už vzdělávacích či kulturních, ale také výchovy
k ochraně životního prostředí.
Domnívám se, že nejlépe zhodnotili tento školní rok právě pracovníci školy samotné, a
proto cituji:
" ZŠ Čachrov se již léta potýká s prudkým úbytkem žáků. Problém nastal zejména po
přijetí některých opatření bývalým ředitelem a starostou obce, díky kterým přestali rodiče
žáků ze ZŠ Běšiny (škola má pouze první stupeň) dávat své děti na druhý stupeň na naši
školu. Nejnižší počet žáků podle zahajovacího výkazu byl ve školním roce 200112002 pouhých 64, od tohoto roku má vývoj počtu žáků lehce stoupající tendenci, ve školním roce
2003/2004 máme již 70 žáků. První stupeň ZŠ má dvě třídy, na druhém stupni je spojen 6. a
7. ročník, ve kterém jsou všechny hlavní předměty vyučovány samostatně vzhledem k tomu,
že spojujeme předměty s převahou výchovného charakteru i v osmém a devátém ročníku.
Zastupitelé obce Čachrov mají velký zájem na tom, aby se škola v obci udržela.
Pořídili proto nový školní autobus, který sváží ráno žáky do školy ve směru od Klatov, odkud
není žádné spojení. Díky autobusu může naše škola realizovat podstatně více vzdělávacích,
kulturních i sportovních aktivit.
Kromě toho, že obec doplácí na platy učitelů, také vynakládá nemalé částky na
udržování budov. V tomto školním roce proběhlo náročné štukování většiny místností hlavní
budovy. I když jsou obě budovy průběžně udržovány, je třeba dalších investic k udržení
vyhovujícího stavu. Plánované jsou především úpravy ve vedlejší budově - zejména sanační
práce odstranění vlhkosti zdiva a rekonstrukce podlah v učebnách 1. stupně ZŠ.
Ve škole byla z obecních prostředků a sponzorských darů obnovena počítačová
učebna, která má 14 počítačů a připojení na internet.
Naše škola úspěšně realizovala program Základní škola ve všech ročnících. Nemá
žádné integrované žáky, i když žáků se specifickými poruchami učení a chování je celá řada.

Věnujeme jim zvysenou pozornost a řídíme se doporučením pedagogicko-psychologické
poradny. Žádný žák nepropadl, pouze jeden dělal opravné zkoušky. Jeden žák měl snížený
stupeň z chování. Žáci neměli žádné neomluvené zmeškané hodiny a policie neřešila na škole
žádné přestupky. Úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení na střední školy je tradičně
vysoká - 50% žáků 9. ročníků bylo přijato na střední školy, jedna žákyně byla přijata na
šestileté gymnázium.
Vzhledem ke sloučení 6. a 7. ročníku klesl i počet učitelů na 7,5. K 31. 12. 2002
odešel ze školy vynikající učitel Petr Jansa a stal se ředitelem ZŠ Velhartice. Obě školy, které
jsou si velikostí a postavením podobné, tak navázaly partnerský vztah a pořádají společné
akce. Aprobovanost je na dobré úrovni. Z hlavních předmětů je vyučován neaprobovaně
pouze zeměpis a fyzika.
Škola se orientuje na hudbu. Ve škole pracuje pěvecký sbor pod vedením paní
učitelky Milady Bláhové. Za krátkou dobu existence získal mnohá ocenění a uznání. O
vynikající práci učitelky svědčí i fakt, že ve sboru zpívají téměř všechna děvčata školy. Škola
organizuje koncerty "vážné hudby" i pro další školy, představila i významné zahraniční
umělce.
Cílem práce v příštím roce je úspěšně pokračovat v realizaci programu Základní škola,
navázat spolupráci s partnerskou školou ze SRN a zorganizovat 1. ročník mezinárodního
festivalu komorní hudby.
Naše škola poskytuje žákům díky své rodinné atmosféře, nízkému počtu žáků ve
třídě, krásnému romantickému prostředí a vřelým vztahům mezi žáky i učiteli skutečně
nadstandardní péči. Máme ji rádi."
Tolik o své škole její pracovníci.

Zdravotnictví
Zdravotní středisko už tradičně pracuje jedenkrát v týdnu po dobu jedné
hodiny. Dojíždí sem stále ze Strážova pan MUDr. Zeman. Ordinace lékaře a
čekárna je umístěna v bývalé škole.
V Kunkovicích už dlouhá léta pracuje organizace Českého Červeného kříže pod
vedením pana Ludvíka Janky. Tato organizace po celou dobu své existence pečuje o všechny
3 kaple, které v Kunkovicích a v okoli jsou. V tomto roce pan Josef Janeček obílil kapličku na
cestě z Kunkovic do Čachrova, opravil kapli v Kunkovicích a spolu s panem Vl. Šedlbauerem
opravili kapli svatého Vintíře.
Od ČČK dostali odměnu za práci 1 300,-- Kč, obec přispěla na materiál 680,-- Kč.
3 členky se zúčastnily školení humanitární skupiny ČK. Školení se uskutečnilo
v Úborsku.
Finance skupina získává výběrem členských příspěvků, z nichž polovinu odvádí OS
ČČK Klatovy, a druhou polovinu používá pro vlastní činnost.

V současné době je v obci Čachrov 548 obyvatel.
Ve sboru pro občanské záležitosti působí i nadále: Anna
(pracovnice
OÚ), Zdeňka Hásnedlová
(Čachrov),
Andrea
(Kunkovice), Vlasta Randáková (Javorná). V tomto roce, 21.6. bylo
života 5 nových občánků. Už tradičně přivítala předsedkyně SPOZ
s dětmi, pak holčičky z Mateřské školy z Čachrova: Eliška Podaná,
Steblová, Daniela Grollová přednesly básničky, starosta promluvil

Pohyb
Vítovcová obyvatelstva,
Kubátová život lidí
uvítáno do
Anna Vítovcová rodiče
Barbora Kalistová, Jana
k přítomným, rodiče se

podepsali do pamětní knihy a byly jim předány dárky od OÚ- pro každé dítě vkladní knížka
s vkladem 1 000,-- Kč. Při tomto obřadu byla uvítána Natálie Steblová z Čachrova, která se
narodila 1. 1. 2003 a byla prvním narozeným dítětem v klatovském okresu. Jako dárek dostali
rodiče dětskou jídelní soupravu.
28. 11. oslavili zlatou svatbu (50 let společného života) manželé Václava Marie
Kolářovi z Dobřemilic čp. 1O.Při této příležitosti je navštívil starosta obce Josef Bejvl a
členky SPOZ Anna Vítovcová a Zdeňka Hásnedlová.

Nejstarší občané:
Rozálie Matějková z Javomé 16 3. 2. 1908
Jana Mužíková z Javomé 18
17.4. 1916
15. 1.1918
Marie Ciprýnová z Čachrova 52
Jana Kehartová z Dobřemilic 8 27. 12. 1918

Narozené děti:
Stanislav Kolář z Čachrova 22. 1. 2003
Stanislav Kalista z Kunkovic 3. 11. 2003
1. 1. 2003
Natálie Steblová z Čachrova
12.3.2003
Nicole Matějková z Javomé

Sňatky a rozvody:

Michal Zahrádka - sňatek
Jiřina Mezerová - sňatek
Karel Hanžlík - rozvod
Irena Zámišková - rozvod

Úmrtí:
Eleonora Šedlbauerová z Chvalšovic
Alžběta Lieblová z Kunkovic
Ferdinand Zahrádka z Čachrova
JosefLadman z Javomé
Amálie Holá z Dobřemilic
Je třeba se zmínit ještě o jedné zvláštnosti, která není přímo čachrovská, ale
k Čachrovu a k prázdninám neodmyslitelně patří. Je to 37. oddíl Svazu českých skautů a
skautek Praha.
Jejich existence v naší obci začala v roce 1971, kdy byl uspořádán jejich první tábor
v Puksejnech. Toto místo tehdy patřilo ke zdejšímu polesí. Pan Lamr, který byl tehdy správce
polesí, jim zajistil pobyt zdarma, ale s tím, že budou pomáhat při práci v lese, aby se učily děti
pracovat.

