
Rok 2010 
 
 
Úřad městyse: 
 
           V roce 2010 proběhly volby do zastupitelstev místních úřadů. V našem volebním 
obvodě byly sestaveny 3 kandidátky, ze kterých voliči vybrali zastupitelstvo. To mezi sebou 
zvolilo starostku. Historicky první starostkou městyse Čachrov se stala Jana Kocurová. 
Místostarostou byl zvolen Karel Randák. 
 
Investiční akce: 
 

V roce 2010 byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu ČOV Javorná. 
V tomto roce byly na dostavbě ČOV provedeny práce v hodnotě 6 082 118,- Kč, z toho 
dotace ze SFŽP činila 3 650 335,- Kč. 

Dále bylo postaveno dětské hřiště na Čachrově za 359 036,- Kč, z toho dotace činila 
250 000,-, MK Javorná u hotelu Stavbař za 821 610,- Kč z vlastních zdrojů, MK Javorná 
k ČOV za 229 175,- Kč z vlastních zdrojů, MK Kunkovice – Předvojovice za 493 892,- Kč 
z vlastních zdrojů, zhotoven Územní plán Městyse Čachrov za 651 740,-, z toho dotace činila 
585 500,- Kč, koupen sypač za traktor za 129 240,- Kč, zhotoven projekt na Environmentální 
centrum za 265 480,- Kč.  
 
 
Počasí: 
 
 Počasí v roce 2010 pokračovalo v podobném modelu, jako i předchozí roky. Zima 
spíše podmračená, bez delších období mrazivých a slunečných dnů, na které jsme byli 
v těchto nadmořských výškách zvyklí. 
Jaro s razantním nástupem tepla a sucha až do května, červen deštivý a teplý. Seno se sušilo 
velmi obtížně, třešně popraskaly a hnily, jahodám také příliš nesvědčilo.  
První polovina července byla tropická, taková, jak si na dovolenou někteří představujeme.   
V srpnu hodně pršelo, září a říjen byly tradičně ve znamení krásného babího léta. Nástup zimy 
v listopadu nebyl překvapivý, ale prosinec s každodenní sněhovou nadílkou náročný. 
 
Kultura:  
 
           Již několik let provozuje Ing. Václav Zahrádka na Čachrově Muzeum železničních 
dresin. V jeho areálu se nachází malé depo, závory se strážním domkem a krátká předváděcí 
kolej pro dresiny. Sbírka obsahuje další zajímavosti, které jistě potěší nejen fanoušky 
železnic. 
           26.7.2010 bylo obnoveno konání procesí ke Svaté Anně. Zasloužili se o to hlavně 
Ing.Václav  Zahrádka spolu s Janem Kynčlem. Hojná účast svědčí o tom, že tato tradice 
nebyla ještě úplně zapomenuta. Na svátek svaté Anny se konaly slavnostní mše také 
v Kunkovicích u kapličky a na Javorné v kostele. Té se zúčastnili také občané Německa, kteří 
mají v této oblasti kořeny. 
           Na konci roku nám tradičně na vánočních koncertech v Čachrově a v Javorné zazpíval 
pěvecký sbor Šumavan. 
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 V barokním ovčíně v areálu bývalého zámku proběhla výstava, prezentující 
sochařskou tvorbu významné české sochařky M. Šeborové a díla burgundského sochaře  
J.P. Chablaise. Komorní večer poezie s názvem „Mlčenliví básníci“, který měl připomenout 
pobyt básníka J. Seiferta na Čachrově v době nacistické okupace, byl zaměřen na díla 
 O. Mikuláška, J. Seiferta a J. Skácela. Vybrané verše přednesla J. Tůmová a herec Divadla 
na Vinohradech I. Řezáč. 
 
  Spolky: 
 
         Naše hlavní sdružení TJ Sokol a SDH Čachrov pořádají tradičně např. stavění máje, 
sportovní dny nebo taneční zábavy. Jedna se uskutečnila v září u příležitosti dočasného 
uzavření hostince „U Chalupských“. Poté byla zahájena přestavba této budovy, která stále 
pokračuje. 
                                                                
            Velkou událostí pro Čachrov byly oslavy 120. výročí založení SDH Čachrov, které 
proběhly začátkem července. Jejich součástí byla slavnostní schůze, na kterou byli pozváni 
jako hosté členové okolních hasičských sdružení. Poté další program probíhal na louce u řeky. 
Soutěžilo mnoho družstev, muži měli neobvyklou disciplínu přechodu přes řeku po laně.  

Proběhly také ukázky techniky a slaňování, které předvedli příslušníci profesionálního 
sboru z Klatov. Zajímavé byly ukázky staré motorové stříkačky firmy Stratílek, se kterou 
přijeli hasiči z Horních Němčic, a nebo ruční stříkačky z Chvalšovic. 

SDH je významnou součástí života na čachrovsku. Společný zájem sdružuje naše 
občany velkého věkového rozpětí a podněcuje k různým aktivitám. Je velmi důležité, že si 
hasiči vychovávají dorost a věnují dětem hodně svého volného času. Tento počin má v dněšní 
době, kdy klesá úroveň fyzické zdatnosti populace, ještě další, možná zatím nedoceněné 
rozměry.  

 
 
SPOZ: 
 
        V listopadu roku 2010 došlo ke změně ve složení sboru pro občanské záležitosti. 
Předsedkyní je Anna Vítovcová, členkami Andrea Kubátová, Vlasta Randáková a Jitka 
Hlaváčová. 
         Dne 12.12.2010 se uskutečnilo vítání dětí do života. Byly uvítány celkem 4 děti: 
Daniel Hosnedl, Čachrov č.p. 15, nar. 24.12.2009 
František Matějka, Čachrov č.p. 57, nar. 26.2.2010 
Lukáš Trukmüller, Jesení č.p. 6, nar. 17.8.2010 
Radim Kříž, Čachrov č.p. 55, nar. 10.9.2010 
 
 
 
          Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místní 
mateřské školy přednesly kulturní pásmo, starostka promluvila k přítomným. Následně se 
rodiče podepsali do pamětní knihy a byly jim předány dárky od ÚM – pro každé dítě miniúčet 
s vkladem1 000,- Kč, hračky a maminkám květiny. Bylo velkou radostí přivítat naši nejmladší 
generaci, a doufáme, že přírůstek obyvatel bude pokračovat. 
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Nejstaršími občany v roce 2010 jsou: 
 
Karla Zahrádková ze Zahrádky č.p. 3            nar. 24. 7.1920 
Václav Zeman z Onoho Světa č.p. 5               nar. 15. 3. 1921 
Georgij Jordanov z Javorné č.p. 64               nar. 23.4. 1921 
Marie Thurnwaldová z Předvojovic č.p. 3      nar. 21.6. 1921 
 
 V letošním roce (dne 29.9.) zemřela nejstarší občanka městyse paní Marie Ciprýnová 
z Čachrova č.p. 73 ve věku 92 let. 
  
 
 
Narozené děti:  
 
František Matějka, Čachrov č.p. 57                             26.2.2010 
Lukáš Trukmüller, Jesení č.p. 6                                   17.8.2010 
Radim Kříž, Čachrov 55                                              10.9.2010       
 
Sňatky: 
 
30.4.2010            Jan Bejvl, Čachrov č.p. 15 
  7.8.2010           Olga Hájková, Čachrov 32 
 
Rozvody: 
 
Julie a Jiří Schneedölflerovi, Javorná č.p. 80 
Pavlína  a Lubor Tesařovi, Zahrádka č.p. 18 
Marie a Vladimír Vejmelkovi, Čachrov č.p. 55 
 
 
Úmrtí:  
 
12.1.2010  Bohumil Denk, Březí č.p. 2     ve věku 71 let 
13.2.2010  Jiřina Hrachová, Březí č.p. 13    ve věku 78 let 
22.5.2010     Josef Brůha, Čachrov č.p. 34     ve věku 78 let 
  2.6.2010  Libuše Vlachová, Zahrádka č.p. 8 ve věku 63 let 
29.9.2010   Marie Ciprýnová, Čachrov č.p. 73 ve věku 92 let 
10.10.2010   Antonín Čuba, Čachrov č.p. 60 ve věku 68 let 
18.10.2010                  Jan Kusý, Javorná č.p. 7 ve věku 62 let 
26.11.2010              Anežka Švůgerová, Zahrádka č.p. 9 ve věku 83 let 
20.12.2010   Evald Staněk, Javorná č.p. 30 věku 81 let 
   
 
 
 
 
Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání  zastupitelstva městyse Čachrov dne 
6.10.2011. 
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