
Rok 2011

Investiční akce:

V roce 2011 opravena část místní komunikace v úseku Onen Svět - Wolfsau za
150000,- Kč, část místní komunikace v Chřepicích za 356267,- Kč a místní komunikace ve
Březí na hrázi za 890 590,- Kč. Všechny tyto akce byly financovány z vlastních zdrojů.

PočasÍ:

Zima roku 2011 nepřekvapila žádnými extrémy. Obecně se dá říci, že v nižších
polohách našeho katastru, zhruba do 750 m.n.m., se v posledních letech vyskytuje méně
sněhových srážek, než tomu bylo dříve. Dále jsou už pravidlem teplá a hlavně suchá jara
s deficitem obvyklých srážek. S nástupem léta se i vloni příroda snažila srážkami deficit
dohnat, ale tyto přívalové deště mnohdy nadělají více škody než užitku. Podzim svým
charakterem nevybočil a byl spíše bezsrážkový, později mlhavý. Prosinec se povedl bílý,
teplotně standardní.

Škola:

V roce 2011 odešla po 10 letech svého působení v Čachrově ředitelka ZŠ a MŠ
Čachrov Mgr. Renata Uhlíková. Na její místo nastoupil Mgr. Petr Jansa. Dále také odešla
učitelka Mgr. Soňa Hosnedlová, jejíž místo zaujala Mgr. Eva Jiříková. Ve škole také působí
na částečný úvazek Mgr. Marie Sedláčková a Taťána Zemanová.

Kultura:

Od konce roku 2010 působí v naší farnosti P. Vendelín Zboroň, který vystřídal P.
Zdislava Pešata. Nový farář začal sloužit pravidelně mše mimo Čachrov i v kostele na
Javorné. Zde se konala kolem svátku sv. Anny mše, které se zúčastnili také potomci rodáků,
žijící v Německu.

26.7.2011 se konalo za hojné účasti procesí ke kapličce sv. Anny na Pavlově u
Čachrova, vedle níž vyvěrá pramen údajně léčivé vody.

Konec roku jsme tradičně oslavili dvěma koncerty v podání pěveckého sboru
Šumavan.

Spolky:

Činnost spolků pokračovala v zajetých kolejích, co se týká hasičských soutěží i
společných akcí se sokoly. Stavěla a hlídala se májka, uskutečnilo se sportovní odpoledne na
Hřišti u školy, které se velmi líbilo hostům z Běšin a Vrhavče. Jelo se na tradiční cyklistický
výlet na Ztracenku, který měl rekordní účast více než 30 jezdců. 28.9.2011 se pořádal výšlap
na Ostrý, při kterém bylo krásné počasí.
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SPOZ:

V roce 2011 nedošlo ke změně ve složeni Sboru pro občanské záležitosti. Předsedkyní je
i nadále Anna Vítovcová, která navštěvuje jubilanty v okolí Čachrova. Členkami jsou Andrea
Kubátová, která má na starosti oslavence v Kunkovicích a okolí a Vlasta Randáková pro
oblast Javomé. Zápisy do pamětní knihy spaz provádí Jitka Hlaváčová.

V tomto roce oslavily zlatou svatbu ( 50 let společného života) tři manželské páry, které
s členkami sboru navštívila také starostka Jana Kocurová. Společně jim popřály hodně dalších
let a předaly jim drobné dárky.

Zlaté svatby:
8.4. manželé Růžena a Ludvík Jankovi, Kunkovice č.p.22
29.4. manželé Růžena a Václav Sukovi, Kunkovice č.p.2
6.5. manželé Marie a František Narovcovi, Javomá č.p.6

Dne 17.11.2011 se uskutečnilo vítáni dětí do života. Byly uvítány celkem tři děti:

Eva Kaiserová, Kunkovice č.p.3
Jakub Thumwald, Jeseni č.p.18
Petr Bauer, Kunkovice č.p.22

nar.26.3.2011
nar. 16.7.2011
nar. 27.9.2011

Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místni
mateřské školy Pavlína Pangerlová, Mariana Steblová, Dominik Kolář a Štěpán Vítovec
přednesly kulturní pásmo, starostka promluvila k přítomným. Následně se rodiče podepsali do
pamětni knihy a byly jim předány dárky od ÚM - pro každé dítě miniúčet s vkladem 1 000,-
Kč, hračky a maminkám květiny. Bylo velkou radostí přivítat naši nejmladší generaci, a
doufáme, že přírůstek obyvatel bude pokračovat.

Narozené děti:

Eva Kaiserová, Kunkovice č.p.3
Jakub Thumwald, Jeseni č.p.18
Vladimír Slunčík, Čachrov č.p.55
Petr Bauer, Kunkovice č.p.22

nar.26.3.2011
nar. 16.7.2011
nar. 13.8.2011
nar.27.9.2011

Sňatky:

Božena Procházková, Javomá č.p.6
Lukáš Karolín, Čachrov č.p.61
Václav Heider st., Kunkovice č.p.12

14.5.2011
30.7.2011

17.12.2011
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Rozvody:

V roce 2011 se žádný pár, hlášený v našem katastru, nerozvedl.

Nejstarší občané v roce 2011:

Georgij Jordanov, Javomá č.p.64, 90 let
Marie Thumwaldová, Předvojovice č.p.3, 90 let
Miluška Randová, Javomá č.p.72, 89 let
Anastázie Zahrádková, Čachrov č.p.44, 86 let
Josef Hrach, Bradné č.p.7, 86 let
Antonín Zahrádka, Čachrov č.p.63, 86 let

Úmrtí:

V letošním roce zemřelo 19 našich obyvatel, což je rekordní počet za poslední roky:

26.2. - Václav Kolář, Dobřemilice č.p.l0 - 85 let
1.3. - Václav Matějka, Javomá č.p.6 - 70 let
2.4. - Ludmila Matějková, Čachrov č.p.68 - 51 let
23.4. - Václav Janošík, Javomá č.p.55 - 80 let
5.7. - Božena Kozáková, Čachrov č.p.55 - 89 let
14.7. - Anna Krkošková, Javomá č.p.6 -72 let
12.8. - Václav Matějka, Javorná č.p.16 - 59 let
16.8. - Ladislav Kolář, Dobřemilice č.p.4 - 82 let
19.8. - Veronika Kubátová, Kunkovice 9 - 64 let
17.9. - Miloslav Ša:fránek, Čachrov č.p.55 - 66 let
21.9. - Jaroslav Frčmer, Čachrov č.p.22 - 63 let
7.10. - Václav Plánička, Jesení č.p.17 - 65 let
22.10. - Marie Mezerová, Čachrov č.p.58 - 64 let
25.10. - Josef Kulička, Čachrov č.p. 56 - 80 let
2.11. - Karolina Zahrádková, Zahrádka č.p.3 - 91 let
16.11. - Ivana Nauková, Chvalšovice č.p.3 - 54 let
19.11. - Miroslava Hasenčhrlová, Čachrov č.p.3 -75 let
29.11. - Václav Zeman, Onen Svět Č.p.5 - 90 let
25.12. - Marie Kolářová, Dobřemilice č.p.l0 - 82 let

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání zastupitelstva městyse Čachrov dne
10.5.2012.
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