
Rok 2013

Investiční akce:

V roce 2013 proběhly opravy místních komunikací z Bucharu přes Štíhlov, na
Gůntnerův dvůr, u Fišerova dvora a 2 úseků na Čachrově v celkové částce 4428487,- Kč.
Dále byla provedena oprava mostu u Zejbišského dvora v částce 969024,- Kč. Také byla
dokončena druhá polovina opěrné zdi na hřbitově a zábradlí u kostela na Čachrově v celkové
částce 66 112,- Kč. Byla zakoupena nová Avie na svoz odpadu a nový kontejner v celkové
ceně 1 205 160,- Kč a mulčovač za traktor v ceně 67 074,- Kč. Na ČOV Javomá bylo
instalováno přídavné zařízení k přečerpávání dovezených splašků v hodnotě 117 188,- Kč.
Všechny tyto akce byly financovány z vlastních zdrojů.

Na Čachrově proběhla oprava márnice na hřbitově v celkové hodnotě 185 878,- Kč, na
tuto akci přispěl Krajský úřad Plzeň 50 000,- Kč. V létě proběhla oprava kapličky ve Březí za
386220,- Kč. Na tuto opravu byla přislíbena dotace z Dispozičního fondu programu
přeshraniční spolupráce Cíl 3 - Česká republika - Svobodný stát Bavorsko 2007 - 2013 ve
výši 303 000,-, kterou jsme dostali v roce 2014. Dále byla provedena oprava hřbitovní zdi na
Javomé v částce 914 379,- a oprava antukového kurtu u školy v Čachrově v částce 249 579,-
Kč. Na obě tyto akce je přislíbena dotace od SFŽP, k proplacení do konce roku nedošlo.

V průběhu roku 2013 došlo k prodeji 2 bytů a garáže v č.p. 15 na Čachrově za celkovou
cenu 707580,- Kč a k prodeji budovy č.p. 47 včetně zahrady (bývalá škola a školka na
Čachrově) za cenu 1 101 000,- Kč.

PočasÍ:

Zima roku 2013 byla hodně mrazivá a vyznačovala se téměř absencí slunečního svitu.
V lednu teploty dosáhly až - 15 "C a delší dobu se udržely. V období před Velikonocemi na
konci března trvalo asi lOdní mrazivé počasí, teploty i přes den byly pod nulou a foukal
mrazivý východní vítr. 8.4. bylo ráno naměřeno u nás - 8 "C, na Kvilně - 19 "C, a o týden
později ráno 12 "C, odpoledne 21 "C, Dne 18.4. bylo dokonce v Českém Krumlově naměřeno
+ 27°C. Večer přišla bouřka a další den se ochladilo. Ledoví muži se opozdili, takže od 23. do
28. 5. se teploty přes den pohybovaly od 6 do 8 "C, v noci 2 - 4 "C a pršelo. V červnu hodně
pršelo, což v nižších polohách způsobilo záplavy, srovnatelné se s povodněmi v roce 2002.
V červenci nastoupila vedra, která trvala do 8.8. Následující den se ochladilo na 15 ° C, a
teploty už se držely spíše v podzimním průměru. Dne 16. 9. bylo u nás 6 ° C, na Sněžce se
objevil první sníh. První mrazík přišel 27.9. Suchý a mlžnatý podzim přešel do prosince, kdy
na Mikuláše zazlobily první a také poslední závěje. Za týden po nich nebylo ani památky a
dále nastala teplotní inverze. Na Javorensku se teploty přes den pohybovaly kolem 10 ° C,
nepřimrzalo ani v noci. Na Čachrově byly teploty o něco nižší, v noci k nule. V Běšinech a
Klatovech v tomto období každou noc mrzlo. Na Štědrý den a i celou noc se udržela teplota
8 ° e a ve stejném duchu přešel ikonec roku.

Škola:

Ve školním roce 2013/2014 začala škola s počtem 8 žáků + 1 žačka v domácím
vzdělávání. Mateřská škola je plně zaplněná počtem 16 dětí.
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V naší jednotřídce vyučuje ředitel školy Mgr. Petr Jansa a na částečný úvazek Taťána
Zemanová která se také střídá v mateřské škole s Libuší Rudolfovou. .
V roce 2013 uplynulo 75 let od zahájení výuky v nové měšťanské škole na Čachrově. Při této
příležitosti se ve školní budově ve dnech 28. a 29.9. konala výstava školních a obecnich
kronik, kterou zahájily děti ze školy zpěvem písní, při čemž je doprovodil pan ředitel hrou na
kytaru a na dudy. Hrou na dudy také vítal pan ředitel návštěvníky výstavy po celou sobotu. U
příležitosti tohoto výročí byl také vydán almanach, zachycující stručnou kroniku školství
v naší obci od 17. století až do roku 2013.

Kultura:

V únoru roku 2013 proběhla na Čachrově v restauraci "Šedlbauer' cestovatelská
beseda s Janou a Petrem Havránkovými, kteří se s námi podělili o své zážitky z cesty po
Africe. Krásné fotografie a poutavé vyprávění zaujalo asi 30 posluchačů.

22.3. nám Václav Faust promítl svůj dokument o cestováni po zakázané oblasti
kolem Černobylu s názvem .Bike hazard - cesta na kolech do země Pluta" . Připomněl
události havárie elektrárny z roku 1986, které si pamatovali téměř všichni účastníci besedy, a
seznámil nás se současným stavem oblasti.

28. a 29.9. proběhla v budově školy výše zmíněná výstava kronik, na které se sešlo
velké množství pamětníků a bývalých žáků.

26.7.2013 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 vánočním koncertem, tentokrát pěvecký sbor
Šumavan spolu s Vánočním komorním orchestrem uvedl Rybovu mši vánoční, kterou si
v kostele Sv. Anny na Javorné vyslechlo cca 130 posluchačů.

Spolky:

Činnost spolků pokračovala v zajetých kolejích co se týká hasičských soutěží i
společných akcí se sokoly. Stavěla a hlídala se májka, při jarní pouti se uskutečnilo sportovni
odpoledne na hřišti u školy, které se velmi líbilo hostům z Běšin a Vrhavče. Jelo se na tradiční
cyklistický výlet na Ztracenku a na podzim se uskutečnil pěší výlet za krásami Čachrovska.
Hasiči se zúčastnili soutěže u příležitosti výročí 90. let od založení SDH Horní Němčice, jejíž
součástí byla také výstava historických stříkaček. Dále pořádali 28.9. 8. ročník hasičských
her na hřišti u školy. Na hasičské soutěže vyjíždějí 3 družstva, ženy, muži a děti, se kterými
pravidelně cvičí Pavla Brůhová ml. Dále hasiči měli jeden výjezd k padlému stromu přes
silnici na Nemilkov a zorganizovali vyčištění požární nádrže na Čachrově.

SDH Chvalšovice oslavil 100 let od založení, a při této příležitosti členové
zorganizovali vyčištění požární nádrže v Kunkovicích a následné společné posezení.

SPOZ:

V roce 2013 nedošlo ke změně ve složení 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 Javorné. Zápisy do pamětní knihy SPOZ provádí Jitka Hlaváčová.
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Dne 28.9.2013 se uskutečnilo vítání dětí do života. Byly uvítány celkem čtyři děti:

Jan Kaiser, Kunkovice č.p.3
Matyáš Jan Tesař, Zahrádka č.p.18
Karel Hanžlík, Březí č.p. 28
Štěpánka Hanžlíková, Březí č.p.28

nar.l8.3.2013
nar. 2.6.2013
nar. 3.7.2013
nar. 3.7.2013

Nejdříve přivítala předsedkyně spaz Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místní
mateřské školy Kristýna Pangerlová, Anna Narovcová, Petr Kaiser a Štěpán Vítovec
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 vkladem 1 000,-
Kč, hračky a maminkám květiny. Bylo velkou radostí přivítat naši nejmladší generaci, a
doufáme, že přírůstek obyvatel bude pokračovat.

Narozené děti:

Jan Kaiser, Kunkovice č.p.3
Jan Matyáš Tesař, Zahrádka č.p.18
Karel Hanžlík, Březí č.p.28
Štěpánka Hanžlíková, Březí č.p.28
Kryštof Hofman, Čachrov č.p.25
Martin Olič, Čachrov č.p.55

nar. 18.3.2013
nar. 2.6.2013
nar. 3.7.2013
nar. 3.7.2013
nar.13.10.2013
nar. 6.12.2013

Sňatky:

23.2.2013 Radek Hásnedl, Čachrov č.p.3 a Jana Bierová
11.5.2013 Lubor Tesař, Zahrádka č.p.18 a Zuzana Rašková

Rozvody:

Lukáš a Kateřina Jarolímovi, Čachrov č.p.61

Nejstarší občané v roce 2013:

Georgij Jordanov, Javomá č.p.64, 92 let
Miluška Randová, Javomá č.p.72, 91 let
Josef Hrach, Bradné č.p.7, 88 let
Antonín Zahrádka, Čachrov č.p.63, 88 let
Jaroslav Hrach, Březí č.p.13, 87 let
Josef Hasenohrl, Čachrov č.p.3, 86 let
Václav Matějka, Čachrov č.p.20, 85 let
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Úmrtí:

26.1.2013
13.2.2013
1.7.2013
2.8.2013
14.8.2013
29.9.2013
12.10.2013

Jan Šrámek, Čachrov č.p.55, věk 66 let
Jiřina Zahrádková, Čachrov č.p.63, věk 86 let
Ludmila Kotálová, Chvalšovice č.p.11, věk 72 let
Zdeněk Pokorný, Jesení č.p.16, věk 83 let
Danuše Jirátová, Javorná č.p.51, věk 69 let
Marie Thumwaldová, Předvojovice č.p.3, věk 92 let
Václav Matějka, Dobřemilice č.p.9, věk 83 let

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání zastupitelstva městyse Čachrov dne
6.3.2014.
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