
Rok 2005 
Obecní úřad: 

 
       Provoz obecního úřadu zůstává stejný jako v minulých letech. 
 Zastupitelstvo se scházelo opět pravidelně po šesti týdnech na veřejných zasedáních, 
střídavě v jednotlivých částech obce (Čachrov, Javorná, Jesení). Účast obyvatel obce na 
těchto zasedáních mírně poklesla oproti předchozímu roku.  
 Na počátku roku (24.2. 2005) byl schválen rozpočet obce na tento rok viz. příloha 
číslo 1 a, b. 

• Podařilo se získat 1 dotaci - na opravu místních komunikací v Jesení v celkové  výši 
300 000,- Kč, podíl obce byl 318 343,- Kč, celkové náklady činily 618 343,- Kč. 
V tomto roce se uskutečnily ještě následující investiční akce:  
Oprava vodovodu v Jesení            650 702,50 Kč 
Oprava MK Čachrov – Bradné           1 161 208,- Kč 
Oprava MK Čachrov     144 915,- Kč 
Oprava MK Bradné náves      81 544,- Kč 
Celkové náklady investičních akcí v roce 2005 činily 2 656 712,50 Kč 

 
 
Počasí: 
 
 Začátek roku byl klasicky zasněžený a mrazivý. V březnu začalo pomalé oteplování a 
16. března byl na čachrovsku zpozorován první špaček. Květen byl mírný, bez teplotních 
výkyvů. Počátek června byl teplý, ale 8.6. ukazoval ráno teploměr pouhé 3 °C. Pak už přišlo 
teplo a vytrvalo až do 5. července, po kterém nastalo ochlazení, přeháňky a bouřky. Ve II. 
dekádě se opět oteplilo a pěkné počasí vydrželo až do konce července. První část srpna byla 
poměrně zima, zlepšení nastalo až koncem měsíce. 
 Celé září a říjen bylo opravdu krásné babí léto trvající až do začátku listopadu. Pak 
nastaly mlhy a ty vydržely asi dva týdny. Ve III. dekádě listopadu napadl sníh, který vydržel 
až do 30. prosince. Ten den bylo v Javorné – 18 °C. Na Silvestra nás čekala obleva, přišel 
déšť, který naštěstí netrval dlouho. Posléze připadl další sníh, který vydržel až do března 
následujícího roku.  
  
 
Zemědělství: 
 

Společnost Český Real, a.s., která je nástupcem Zemědělského družstva, 
obhospodařuje v okolí Čachrova celkem 395 hektarů pozemků, z toho je 350 ha luk, které 
slouží jako pastviny a 45 ha orné půdy. Pastviny se využívají přes léto pro 100 jalovic 
masného typu, 130 telat a 190 krav bez produkce mléka. 

Zaměstnáno je zde 5 stálých zaměstnanců převážně místních a 3 pracovníci na 
výpomoc ze Slovenska. 
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Spolky: 
  

Na Čachrovsku jsou nejaktivnější dva spolky: TJ SOKOL Čachrov a SDH Čachrov. 
TJ SOKOL měl v tomto roce 136 členů, z toho 99 dospělých, 9 dorostenců a 28 dětí. 
Nejstarším členem je pan Jiří Donda – 83 let. 

Díky smlouvě se Základní a mateřskou školou mohou probíhat pravidelná cvičení 
mládeže i dospělých a minimálně 1 x týdně se hraje volejbal, buď v tělocvičně, nebo na 
venkovním kurtu. 

TJ SOKOL také pořádal 19. března výlet na běžkách na Pancíř, 18. června cyklistický 
výlet na Ztracenku, což je roubená restaurace, vzdálená asi 15 km od Čachrova. Další akcí byl 
24. září výstup na Roklan. 30. dubna se společně se členy SDH stavěla máj a 14. května 
pořádal TJ SOKOL pouťovou taneční zábavu. Tyto akce jsou velkým přínosem pro 
společenský život v obci. 

SDH Čachrov měl v tomto roce 94 členů. V tomto roce oslavil sbor 115. výročí 
založení. Byla svolána výroční valná hromada, které se zúčastnila řada hostů. Zástupci 
Hasičského záchranného sboru Klatovy předali Sboru Pamětní list a poděkovali čachrovským 
hasičům za příkladnou práci. Panu Hásnedlovi byl předán odznak sv. Floriána. 
 SDH se účastní každoročně řady soutěží, kde vykazují dobré výsledky. Hanbu jim 
nedělá ani družstvo malých Soptíků, které je příslibem do budoucna. Činnost sboru je ale 
celoroční a netýká se pouze soutěžních družstev. Každý rok zahajují činnost hasičským 
plesem (22. ledna), staví se máj, sbírá se železo, provádí se údržba hasičské zbrojnice, nádrže, 
výzbroje a cvičiště. Nezapomínají ani na významná životní jubilea svých členů. 

1. října se konal 1. ročník hasičských her obce Čachrov, kterých se zúčastnily sbory 
patřící pod Obec Čachrov.                                                                         

  
Školství: 
 

Na začátku roku se škola tradičně zúčastnila Zimní olympiády na Špičáku. I když 
sjezdařské výkony našich žáků nemohly konkurovat výkonům trénovaných dětí z lyžařského 
oddílu, na běžecké trati kralovaly Anna a Barbora Šambergerovy. 

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku proběhl na vleku v Javorné a v Čachrově. Žáci z 3. – 
5. ročníku absolvovaly povinný plavecký výcvik. 
 Škola obdržela od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zdarma přístup na 
internet v rámci projektu SIPVZ. Do učebny byla zavedena linka ISDN, bohužel rychlost 
připojení je velmi malá, takže pracovat současně na internetu může pouze několik žáků. Jiné 
řešení však v této lokalitě nebylo k dispozici. 
  1. září nastoupilo do školy 71 žáků, z toho 8 prvňáčků, z nichž 1 bylo povoleno 
domácí studium a 1 je integrovaný z pomocné školy. V září bylo krásné počasí, a tak škola 
uskutečnila cvičení v přírodě, při kterém děti uplatnily různé znalosti z přírodopisu, zeměpisu 
a výtvarné výchovy. V říjnu zahájilo činnost 8 zájmových kroužků, do kterých se děti mohou 
zapojit ve svém volném čase. 
 4.10. vystoupil v Běšinech školní pěvecký sbor společně s irskou žákovskou taneční 
skupinou v programu, který byl součástí „Dnů irské kultury“. Toto vystoupení bylo 
zaznamenáno a odvysíláno v České televizi v pořadu „Sejdeme se v Eurocampu“. 
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 Škola i v tomto školním roce pokračovala v tradici dnů zaměřených na určité téma. 
Byl to v říjnu indiánský den a zvířecí den. Tento den si děti mohly do školy přinést svá 
domácí zvířátka a seznámit ostatní žáky s péčí o ně. 

V listopadu proběhly ve škole třídní schůzky a zároveň volby do Rady školy. Za 
zástupce pedagogických pracovníků byly zvoleny učitelky Soňa Hosnedlová a Milena 
Chroustová, z řad rodičů byly zvoleny paní Jana Kocurová a Jitka Vlčková, ze zástupců obce 
pan Bohumír Hásnedl a Vlastimil Valeš. Poprvé se Rada školy sešla 22. prosince a schválila 
Vnitřní řád školy včetně klasifikačního řádu a Plánu práce školy. 
           Začátkem prosince proběhl již tradiční Mikulášský den. Namaskované děti spolu 
s panem učitelem Javorským nadílely na I. stupni, v Mateřské škole a nevynechaly ani Obecní 
úřad, poštu a koloniál. Kalendářní rok byl ve škole uzavřen tradiční besídkou.  
            Na 23. prosince připravila ředitelka školy s dětmi krátký zpívaný příběh o narození 
Ježíška, nazvaný „Živý betlém“. Přestože bylo špatné počasí, přišlo se v tento den podívat 
hodně lidí. 30 prosince vystoupil školní pěvecký sbor spolu s Klatovským sborem Šumavan 
na vánočních koncertech v kostele sv. Václava v Čachrově a v kostele sv. Anny v Javorné. 
Koncerty financoval Obecní úřad společně s panem Mikuláškem z Javorné a díky sponzorům 
byl podáván horký čaj a grog, který přišel při teplotě – 18 °C velmi vhod návštěvníkům i 
účinkujícím. 
   
 
 
 
 
SPOZ: 
 

Sbor pro občanské záležitosti pokračuje ve stejném složení jako v roce 2004 – 
předsedkyní je Anna Vítovcová, členkami Zdeňka Hásnedlová, Andrea Kubátová, Vlasta 
Randáková a Jitka Hlaváčová. 

V letošním roce oslavilo několik manželských párů zlatou svatbu – 50 let společného 
života: 

- 12.2.2005 – manželé Václav a Miloslava Matějkovi, Dobřemilice č.p. 9 
- 12.6.2005 – manželé Evald a Růžena Staňkovi, Javorná č.p. 30 
- 31.7.2005 – manželé Jaroslav a Jiřina Hrachovi, Březí č.p. 13 
 
Při této příležitosti manžele navštívili starosta Josef Bejvl nebo předsedkyně SPOZ 

Anna Vítovcová a předali jim drobné dárky. 
 
Dne 19.11. byly uvítány do života pouze 2 děti z celého našeho obvodu, které se 

narodily ve stejný den přesně po roce: 
- Daniel Krochot, Javorná č.p. 6 – nar. 26.9.204 
- Pavlína Pangerlová, Čachrov č.p. 57 – nar. 26.9.2005 
 
Tento počet uvítaných dětí je nejmenší od roku 1973, kdy SPOZ zahájil svoji činnost. 

Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místní MŠ 
Petruška Dryjová, Julinka Kubátová, Liduška Klímová a Natálka Vítovcová přednesly 
básničky, starosta promluvil 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 a malá hračka. 
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V letošním roce 8.října zemřela naše nejstarší občanka paní Rozálie Matějková 

z Javorné č.p. 16., které bylo dne 3.2. 2005 97 let. 
 

Nejstaršími občany nyní jsou: 
Marie Ciprýnová z Čachrova č.p. 73 – nar. 15.1.1918 
Jana Kehartová z Dobřemilic č.p. 8 – nar. 27.12.918  
Karel Běloch z Čachrova č.p. 26 – nar. 1.2.1920 
Karla Zahrádková za Zahrádky č.p. 3 – nar. 24.7.1920 
 
 

Pohyb obyvatelstva: 
 

V tomto roce poklesl počet trvale hlášených obyvatel na 553. Důvodem může být 
nedostatek pracovních míst, malé dopravní obslužnost a celkové stárnutí populace. 
Přistěhovalo se 17, odstěhovalo 29 obyvatel. 

 
Narozené děti:  
 

1.3.2005 Ladislav Zsiga, Čachrov č.p. 55 
26.9.2005 Pavlína Pangerlová, Čachrov č.p. 57 
 

Sňatky: 
 

16.7.2005 Miroslav Kříž a Anna Majerová, Čachrov č.p. 55 
10.9.2005 Eva Thurnvaldová a Petr Kaiser, Kunkovice č.p. 3  
 

Rozvody: 
 

8.4.2005 Zdeněk Dezoort a Štěpánka Dezortová, Javorná č.p. 6 
8.7.2005 Luboš Šrámek a Jana Šrámková, Čachrov 25 
 

Úmrtí:  
 

4.5.2005     František Boubele, Čachrov č.p. 37, věk 57 let 
16.7.2005   Barbora Jordanová, Javorná č.p. 64, věk 79 let 
30.7.2005   Růžena Hrachová, Bradné č.p. 7, věk 77 let 
8.10.2005   Rozálie Matějková, Javorná č.p. 16, věk 97 let 
18.11.2005 Ivana Harantová, Čachrov č.p. 8, věk 39 let 
30.12.2005 Vilém Smáha, Javorná č.p. 35, věk 54 let 
 
Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce 

Čachrov dne 1.6.2006. 
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