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Představení kronikářky

Kronika

Stála jsem u okna a řekla: „To je nádhera.“ Pohled z okna byl tak
krásný, že rozhodl o mém bydlišti. Začátkem září 2016 jsem se
přistěhovala do Čachrova.

Od té doby kreslím a maluju Čachrov a okolní krajinu. Výtvarná činnost
je mým celoživotním koníčkem. A mám to štěstí, že koníčkem je i mé
zaměstnání. Pracuji totiž jako učitelka výtvarné výchovy a dějin umění
na Gymnáziu Jaroslava Vrchlického v Klatovech.

Z pověření starosty městyse Josefa Bejvla píšu od roku 2019 kroniku
Čachrova.
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1. Činnost úřadu

Investiční akce

Během rekonstrukce chodníků při silnici I/27 v Čachrově proběhla
oprava kanalizačních šachet. Akci provedla firma JIKELSTAV s. r. o. a
byla ukončena 6. 5. 2019 v celkových nákladech 532 435,60 Kč.

Kronika

V roce 2018 byla zahájena rekonstrukce chodníků při silnici I/27 v obci
Čachrov. Tato akce byla dokončena a předána 25. 6. 2019 firmou JSF
stavební s. r. o., Nýrsko. Městys na ni požádal o dotaci Plzeňský kraj a
obdržel 438 000,00 Kč. Celkové náklady činily 625 719, 24 Kč,
z vlastních zdrojů bylo uhrazeno 187 719,24 Kč.

V roce 2019 zažádal Městys o dotaci Plzeňský kraj na výměnu oken a
dveří v bytovém domě č. p. 6, Javorná. Renovace stála 636 975,80 Kč a
provedla ji firma VK okenní systémy s. r. o., Klatovy. Dotace činila
350 000,- Kč.

Poslední akci provedla firma AQUAŠUMAVA s. r. o. v obci Javorná.
Jednalo se o opravu havarijního stavu vodovodu. Městys využil dotaci
od Plzeňského kraje ve výši 400 000,00 Kč. Oprava stála 1 221 406,17
Kč, z vlastních zdrojů bylo uhrazeno 821 406,17 Kč. Stavební dílo bylo
předáno 14. 8. 2019.
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Volby do Evropského parlamentu:

Proběhly 24. a 25. 5. 2019 a v našem územním celku zvítězila ODS s 28
hlasy, což činilo 18,66 %. Na druhém místě se umístilo ANO 2011 s 25
hlasy a 16,66 %. Na třetím místě skončila Česká pirátská strana s 24
hlasy a 16 %. Podrobnější informace o volbách najdete v příloze.

Kronika

Sbor pro občanské záležitosti

Složení SPOZ a jeho činnost je stejná jako v předcházejícím roce.
Mgr. Stanislava Gollová s paní Zdenkou Hásnedlovou navštěvují
jubilanty v Čachrově a ve spádových obcích s gratulací a malým
dárkem od obce. Na Kunkovicku působí v SPOZ paní Andrea Kubátová
a na Javorensku paní Vlasta Randáková.

Místní knihovna

Místní knihovna je stále v domě č. p. 5 a výpůjční doba je každou
středu od 17.00 do 18.00 hodin.

Sportovní a kulturní akce městyse
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Ve spolupráci se Sokolem uspořádal městys 28. 12. Vánoční turnaj ve
stolním tenisu a ve stejný den koncert smíšeného pěveckého sboru
Šumavan v kostele sv. Anny na Javorné. Na programu byla jako
každoročně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby pod taktovkou
Terezy Groesslové. O koncert byl mezi občany velký zájem, kostel byl
zaplněný do posledního místa.

Údaje o obyvatelstvu
Na začátku roku 2019 jsme měli 518 obyvatel, během roku jich 14
ubylo a 18 přibylo. Konečný stav je tedy 522 obyvatel.

Přivítali jsme na svět:
Natálie Seidlová, 25. 1. 2019, Čachrov 55 – sídlo ohlašovny
Václav Mašek, 14. 2. 2019, Jesení 7

Barbora Hucová, 9. 6. 2019, Jesení 23
Jan Konečný, 4. 10. 2019, Jesení E4

Kronika

Eliška Havlová, 28. 5. 2019, Čachrov 5

Josef Balák, 22. 10. 2019, Čachrov 68
Sofie Vrba, 12. 11. 2019, Čachrov 66

Rozloučili jsme se s občany:
Marie Brůhová, Čachrov 34, zemřela 19. 2. 2019 ve věku 81 let
Petr Bastl, Čachrov 55, zemřel 16. 3. 2019 ve věku 50 let
Františka Hosnedlová, Kunkovice 5, zemřela 10. 5. 2019 ve věku 76 let
Štefan Duda, Kunkovice 14, zemřel 20. 7. 2019 ve věku 64 let
Vladimír Vejmelka, Čachrov 55, zemřel 19. 10. 2019 ve věku 62 let
Antonie Rendlová, Chvalšovice 10, zemřela 3. 11. 2019 ve věku 88 let
Václav Rendl, Javorná 61, zemřel 4. 12. 2019 ve věku 83 let
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Hlavně hodně zdraví přejeme těm nejstarším:
Emilie Hlomová, Čachrov 63, 96 let
Jaroslav Hrach, Březí 13, 93 let
Vlasta Milatová, Javorná 10, 90 let
Miroslav Němec, Svinná 9, 88 let

Kronika

Jaroslava Matějková, Čachrov 20, 88 let

1. Základní a mateřská škola v Čachrově
V naší obci působí základní a mateřská škola jako škola neúplná pod
vedením Mgr. Markéty Kotěšovcové. Poskytuje vzdělání na 1. stupni
základního vzdělávání. V roce 2018/2019 fungovala jako škola
dvojtřídní a navštěvovalo ji celkem 48 žáků, z toho 21 v režimu
individuálního vzdělávání. Do školy tedy docházelo 27 dětí, z toho
4 děti z Čachrova a spádových obcí.
Ve škole učí Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Michaela Baumlová a
Mgr. Helena Dlouhá. Jako asistentky pedagoga zde působí Mgr. Helena
Dlouhá, Bc. Veronika Beranová DiS. A Bc. Zdeňka Sejpková DiS.
Mateřská škola má jednu třídu se 14 dětmi a 9 dětmi v režimu
individuálního vzdělávání. Vedoucí učitelkou je stále Libuše Rudolfová
a spolu s ní je na třídě paní učitelka Taťána Zemanová.
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2. Činnost sdružení a spolků

Sbor dobrovolných hasičů
Tak jako každý rok se na jaře pořádaly vepřové hody. Letos se vydařily
stejně dobře jako vloni. O zabijačkové dobroty Františka Ryby z obce
Čejkovy byl mezi lidmi velký zájem. V poledne nebylo téměř co
prodávat a odpoledne už byla k mání jen zabijačková polévka a ovar.
Akci připravoval výbor SDH a podílelo se na ní dalších 20 - 25 lidí, nejen
členů SDH. Hody se konaly 27. dubna, za dobrého počasí.

O to větší zájem byl o 14. ročník Hasičských her pro děti, které se
konaly 28. září na hřišti u školy. Asi padesát dětí soutěžilo na
připravených stanovištích, a to ve střelbě ze vzduchovky, z luku, ve
stříkání ze džberovky, v motání hadic, srážení kuželek hadicí, v
„hasičském útoku“ a v přendávání lentilek. Všechny děti dostaly
sladkou odměnu a mohly se vyřádit na skákacím hradu. Byly pro ně
připraveny buřty na opékání a během celého odpoledne vyhrávala
hudební skupina ve složení: kytary, banjo, basa, housle a mandolína.
Hráčů bylo sedm a jedním z nich byl i místní občan Karel Hlom. Práci
s koňmi předvedli farmáři Vlasta a Ruda z Hamrlíku u Javorné. Byla
otevřena základní škola, v jejíž tělocvičně vystoupili se svými ukázkami
parkouristi Freelance People z Klatov. Na přípravě odpoledne se
podílelo asi 15 lidí a všechno, včetně krásného počasí, vyšlo na
výbornou.
S dětmi byla spojena další akce: lampiónový průvod. Okolo šedesáti
lidí, včetně 25 dětí s lampióny, se sešlo u hasičské zbrojnice. Šlo se ke
kapličce do Bradného, kde na děti čekala sladká odměna. Při zpáteční
cestě se vypustily balóny štěstí a pak následovalo opékání buřtů u

Kronika

30. dubna se stavěla májka, a přestože bylo příznivé počasí, sešlo se
méně lidí.
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zbrojnice. Toho dne, 9. listopadu, bylo příznivé počasí a všichni
odcházeli spokojeni.
Poslední akcí roku ve spolupráci se ZŠ a MŠ Čachrov bylo rozsvícení
vánočního stromku. Děti ze školy a školky a pěvecký sbor ze Strážova
přivítaly advent svými koledami 30. listopadu.

Kronika

Ještě je třeba zmínit další akce SDH, a to účast soutěžního družstva na
okrskové soutěži ve Vrhavči, dále účast na oslavách 95 let od založení
SDH Malá Víska s netradiční soutěží a totéž na oslavách v Kozí.
Zástupci SDH Čachrov s praporem se zúčastnili oslav 120 let od
založení SDH v Milínově, které byly spojené s okresními oslavami
svatého Floriána, a oslav 140 let od založení SDH Chotěšov.
Zásahová jednotka měla výjezd k požáru lesa na Javorné a zúčastnila
se taktického cvičení na Špičáku. Akce „Hoří hotel Rixi“ se zúčastnily
zásahové jednotky, které sousedí nebo jejichž část obce leží
v Národním parku Šumava, dále profesionální hasiči HZS Klatov,
Železné Rudy a hasiči z Bavorské Rudy.

Farnost a kostel
Farnost Čachrov je samostatná farnost. Od roku 1991 je spravována
farářem z Velhartic.
Největší změnou letošního roku byla výměna kněží. Od ledna skončil P.
Vendelín Zboroň. Do května zde byl farářem P. Marek Antoni
Donnerstag, Th. D. a od června máme faráře P. Roberta Konrada
Paruszewskiho. V lednu farnost navštívil generální vikář Mons. ThLic.
David Henzl.
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Hlavní činností farnosti je život s Bohem a modlitba. Svým bližním
slouží prostřednictvím pohřbů a křtin.
V červenci se již tradičně uskutečnilo procesí ke kapli sv. Anny.
Důležitými akcemi farnosti a spolku Kostel pro lidi, lidi pro kostel byla

příprava projektu restaurování varhan, dále nátěr oken, dveří a mříží
na kostele a sakristii a úpravy farní zahrady. Na podporu restaurování
varhan se uskutečnily dva koncerty, kde vystupovali žáci místní ZŠ, MŠ
a schola sv. Jiří ze Strážova. V srpnu proběhlo na faře a farní zahradě
každoroční loučení s prázdninami spojené s opékáním a zpěvem při
kytaře.

Zahájil svou letošní činnost 8. března, kdy do Čachrova zavítal historik
a archivář klatovského muzea Jan Jirák s přednáškou „Světlozdroj a
jeho konkurenti“. Seznámil přítomné nejen s pivovarnictvím na
Klatovsku a Sušicku, ale poodhalil i alchymii a vaření piva v minulosti,
které je stejně dlouhé jako lidstvo samo. Zajímavá byla historie malých
pivovarů a pivovárků v našem okolí, zejména povídání o tom
čachrovském. Po přednášce následovala neformální beseda spojená
s ochutnávkou piv z Bezděkova a předání růžiček přítomným ženám.

Kronika

Spolek Komunita Čachrov

V dubnu se uskutečnilo vyprávění Šárky Lesné, vynikající němčinářky,
s názvem „Malý člověk ve velkých dějinách“. Mluvila o životě svého
tatínka, hlučínského rodáka německé národnosti. Hlučínsko patří
z historického hlediska mezi národnostně nejsložitější oblasti u nás.
Podtitul jejího vyprávění zněl „Okupant nebo osvoboditel?“ a
ilustroval československé dějiny během 2. světové války a po ní na
osudu obyčejného člověka.
Na státní svátek 1. května si připravili své příspěvky Ing. Václav
Zahrádka a Tomáš Bastl, oba čachrovští občané. Václav Zahrádka
doplnil výkladem svou bohatou sbírku archivních dokumentů a
dobových fotografií, které se týkaly zejména osvobozování Čachrova
Americkou armádou. Tomáš Bastl uvedl projekci svého autorského
dokumentu o začátku, průběhu a konci 2. světové války v Pošumaví.
Zajímavé byly výpovědi pamětníků o osvobozování Janovic a Nýrska.
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Ne náhodou pánové nazvali svou přednášku s projekcí „Spletitou
dobou“.
Jarního slunečného počasí se využilo při výletu „Z kopce do kopce“,
kdy účastníci přešli Zahrádecký vrch, navštívili restauraci v Braníčkově,
zámek v Nemilkově a vrátili se podél Ostružné do Čachrova.

Kronika

Následovala přednáška nadšeného ochránce přírody Ing. Antonína
Gibiše „O ptácích na Klatovsku“, bohatě ilustrovaná vlastními
fotografickými snímky a zvukovými záznamy ptačího zpěvu.
V červnu mezi nás zavítal manželský pár Špinkových. Jiří Špinka pracuje
jako vedoucí restaurátorského oddělení Západočeského muzea v Plzni
a má v malíčku všechny postupy oprav obrazů, soch a užitkových
předmětů. Jeho povídání doplňovala paní Vlasta předčítáním svých
veršů z nové básnické sbírky.
Pro další akci bylo využito státního svátku 5. července a otevřela se
veřejnosti keramická dílna v č. p. 4 na Čachrově. Děti i dospělí si
vyzkoušeli točení na hrnčířském kruhu a vytváření z volné ruky. Všichni
se přesvědčili o tom, že to, co na první pohled vypadá lehce a snadně,
je ve skutečnosti hodně náročné na zručnost, trpělivost a cit pro
materiál.
„Údolí všeho a ničeho“ byl název projekce fotografií Jiřího Dvořáka,
který přijel z Ústí. Vyprávěl o životě v severočeské metropoli, o krajině
Středohoří i o pedagogické činnosti na Fakultě umění a designu J. E.
Purkyně v Ústí nad Labem.
Zajímavá byla i premiéra uměleckého dokumentu z cyklu „Narozeni
1918“, který vznikl v loňském roce k 100. výročí republiky. Jan Kynčl,
který se na natáčení produkčně podílel, přiblížil okolnosti vzniku
celého cyklu a osudy některých z protagonistů.
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V září následovalo posezení se zpěvákem a muzikantem Josefem
Kubátem ke státnímu svátku sv. Václava a Den veteránů připomněla

přednáška Ing. Antonína Gibiše, tentokrát na téma „Pomníky padlých
ve Velké válce“. Na svátek svatého Martina se zpívaly písničky napříč
hudebními žánry se skupinou „Šumaváci“, kterou vede muzikant a
malíř, taktéž zastupitel městyse, Václav Bejvl z Javorné.

Nejvýznamnější akcí spolku v tomto roce bylo „Setkání pamětníků“.
Bylo to setkání šesti žen a mužů, kteří během roku vyprávěli své životní
příběhy do přílohy této kroniky. Lidé, kteří z Čachrova pocházejí nebo
tady žijí, anebo mají k místu celoživotní vztah. Sedmá pamětnice,
Vlasta Kynčlová, která bydlí v Praze, se bohužel zúčastnit nemohla.
Setkání bylo poděkováním za jejich ochotu, čas a trpělivost, kterých k
sepsání jejich vzpomínek bylo potřeba. Zápis jejich vyprávění si můžete
přečíst v příloze kroniky.

Kronika

Taky konec roku byl hudebně - poetický. Při první adventní svíčce se s
Libuší Bělohoubkovou a Miloslavem Röbsteckem přivítal předvánoční
čas koledami, mezi kterými zazněly verše Jaroslava Vrchlického a Jana
Skácela.

Spolupráce spolku Komunita Čachrov s dalšími organizacemi
Krajské centrum vzdělávání v Plzni pořádá každoročně letní krajinářské
kurzy pro učitele. V tomto roce se plenér už podruhé uskutečnil u nás
na Čachrově. Seminaristky byly ubytované na faře a malovaly scenérie
Čachrova a jeho okolí. Z jejich obrazů se uspořádala výstava na
plzeňské radnici, která trvala od poloviny listopadu 2019 do ledna
2020.
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TJ Sokol Čachrov

Kronika

uspořádal letos několik turistických akcí. V červnu se šlo po
turistických stezkách na Čerchov, nejvyšší vrchol Českého lesa. Zájemci
vystoupali na Kurzovu věž a pokochali se pohledem na krajinu Českého
lesa a sousedního Bavorska. Možná dohlédli i na Čachrov, protože
čerchovská rozhledna je od nás viditelná. Účastníci doplnili energii v
restauraci a pak se okruhem vrátili do Pece pod Čerchovem. Trasa
měřila 13 km.
O týden později se uskutečnil tradiční cyklovýlet na Ztracenku a
v srpnu pěší výlet po značených i neznačených stezkách do Lub
u Klatov. Turisté ušli 14 kilometrů, občerstvili se na hřišti v Lubech a
vrátili se autobusem do Čachrova.

Muzeum železničních drezín Čachrov
Letošní sezónu zahájilo jako tradičně návštěvou dětí z místní MŠ. Děti
se svezly na historických drezínách a vyzkoušely si zahradní modelovou
železnici včetně nového modelu lanovky.
Během léta a podzimu návštěvníci muzea ocenili nejen neobvyklou
sbírku historických železničních drezín, ale i mnoho zvláštních
sběratelských kuriozit. Mimo příběhů z natáčení filmů s drezínami se
obdivovatelé historie dozvěděli také různé zajímavosti o zdejším
regionu, například proč se neuskutečnila výstavba železnice do
Čachrova.
12

V průběhu roku se uskutečnilo 14 oslav různých železničních výročí po
celé republice, kterých se majitel muzea se svými historickými stroji
aktivně zúčastnil. S jeho inspektorskou drezínou se projel i předseda

senátu ČR pan Jaroslav Kubera. Česká televize natáčela v muzeu
záběry do pořadu o zajímavostech Klatovska.
Symbolický závěr návštěvní sezóny patřil zase dětem z místní a
nakonec i velhartické MŠ.

Letos na jaře napršelo o ¼ více vody než v předcházejícím extrémně
suchém roce, přesto je vody dlouhodobě nedostatek. Zima byla mírná,
ale přece jen nějaký sníh byl. V květnu bylo velmi chladno. Práce na
zahrádkách se zpozdily a některé kvetoucí keře a stromy omrzly.
V červnu pak nastoupily vysoké teploty a sucho. Červenec 2019 byl
nejteplejší za 245 let s průměrnou teplotou 22,3°C. Celé léto bylo teplé
a suché, stejně tak i podzim. Z celosvětového pohledu byl tento rok
druhým nejteplejším rokem za posledních 140 let. Byl teplejší o 0,95°C
vůči dlouhodobému průměru. Vůbec nejteplejším byl rok 2016.
Posledních pět let (2015 – 2019) je zároveň pět nejteplejších od roku
1880. Kromě teploty vzduchu stále stoupá na Zemi i teplota oceánů.

Kronika

Počasí

Větrnost je v posledních letech vyšší, stejně jako orkány, které se stále
častěji opakují. Připomeňme si ty nejsilnější:
18. 1. -20. 1 2007 orkán Kirill
Rychlost větru až 145 km/h, na Sněžce 216 km/h (historicky rekordní
hodnota větru v ČR). V Evropě 48 obětí, z toho 4 v ČR. Miliardové
škody.
1. - 2. 3. 2008 orkán Emma
Bouřky, kroupy, přívalové deště. Vítr v nárazech až 166 km/h.
V Evropě 14 obětí, z toho 2 v ČR. Škody na majetku - miliarda korun.
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23. – 24. 9. 2018 vichřice Fabienne
Způsobila polomy ve výši 4% roční těžby Lesů ČR.

Sledování počasí na Čachrově

Kronika

V Čachrově, ve Strážově a v Železné Rudě sledují počasí tři externí
pracovníci Hydrometeorologického ústavu v Plzni. U nás v Čachrově je
pozorovatelkou paní Taťána Zemanová, která provádí měření 24 let.
Její stanice se nachází ve výšce 733 m. n. m. V době nepřítomnosti ji
zastupuje manžel, a pokud jsou oba mimo Čachrov, průměruje se
měření ve Strážově a v Železné Rudě.
Na zahradě máme dva ombrografy, jeden automatický a druhý
mechanický. Mechanický odměrný válec používám pro denní měření
úhrnu srážek, a to v rozmezí 24 hodin, od 7. do 7. hodiny ranní
následujícího dne. Měření automatického ombrografu odečítají přímo
z Plzně přes počítač.
V mechanickém odměrném válci měřím jak dešťové, tak sněhové
srážky. U sněhu změřím nejprve výšku napadané vrstvy, pak sníh
nechám rozpustit a změřím výšku vodního sloupce. Dále
zaznamenávám celkovou výšku sněhové pokrývky venku a výšku
nového sněhu. Sleduji také smíšené srážky a v které části dne byly.
Dalšími jevy, které paní Zemanová sleduje, jsou kroupy, bouřky, náledí,
mlha a vítr. Mlhu klasifikuje jako slabou, mírnou, silnou a velmi silnou,
a to podle dohlednosti v metrech.
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Do měsíčního výkazu meteorologického pozorování zapisuje také
údaje o větru. Zaznamenává hlavně silný a nárazovitý. Mimo
písemných celoročních měsíčních výkazů podává během zimy
telefonicky jednou týdně hlášení o stavu sněhu. Sledováním počasí
pomáhá nejen k statistickému zpracovávání údajů, ale i k předpovědím

počasí a dlouhodobějším prognózám. V neposlední řadě také
k uplatňování nároků občanů při nahlašování pojistných událostí.

Pár zajímavostí z jejího meteorologického deníku:

Srážky:
Duben – napršelo 22,2 mm vody (nejméně za rok 2019)
Květen - napršelo 97 mm vody (nejvíce za rok 2019)

Leden – 11 dnů foukal silný vítr, 2x nárazovitý

Kronika

Vítr:

Březen – 8 dnů silný vítr, 7x nárazovitý
Prosinec – 8 dnů silný vítr, 5x nárazovitý

Počasí a zemědělství

Počasí je důležité nejen pro zahrádkáře, ale především pro zemědělce.
Proto mne zajímal pohled pana Ladislava Rendla, vedoucího
zemědělského střediska Čachrov:
V předjaří jsme měli starost především o dobytek, o telení a krmení.
Sníh byl, a tak první vláha byla dobrá. V dubnu až květnu jsme
vyháněli předčasně na pastviny, nebyla sláma na podestýlku. Od
června bylo sucho, a tím i málo pastvy.

15

Vloni byla situace ještě horší, to už jsme v červenci dokrmovali senem.
Stejně jsme přes zimu 2018/19 museli zrušit 40 kusů krav kvůli
nedostatku krmení a sklizeň byla o 1/3 menší.

Kronika

Letos jsme už koncem srpna taky přikrmovali senem. Poslední roky
otavy neděláme. Tráva vysychá a nepřirůstá, není co sklidit. Otavy
vypase dobytek a pastviny mulčujeme. Dobytek jsme měli venku až do
prosince, byla mírná zima. Kvůli krmení jsme i letos mírně ubrali krávy,
tak 20 – 21 kusů. Vozíme je na jatka Příbram. Teď už snad krmení
vyjde. Vody je nedostatek, Pozorka je už tři měsíce bez vody. Sena jsme
sklidili méně, otavy žádné. Ale narodilo se víc telat než vloni, máme
dva dobré plemenné býky.
Letos se místo osevu pšenice na zimu muselo přistoupit k zasetí žita na
ploše 20 ha. V květnu se to sklidilo místo trávy, tu senážujeme. Mladé
žito vynahradilo trávu z 60 ha luk. Pak jsme zaseli znovu a sklidili
směsku hrachu a ovsa.
Žně byly letos slušné. Sklidil se ječmen, pšenice, oves a řepka. U řepky
hodně snížili výkupní ceny.

Středisko mimo pana Rendla zaměstnává už pouze dva pracovníky
v živočišné a rostlinné výrobě, pana Jarolíma a pana Pojara.
Soustřeďuje se na chov masných plemen skotu Blonde d´Aquitaine
/akitajne/ a bílý Charolais /šarol/.
Plemeno Blonde d´Aquitaine je velké masné plemeno, které pochází
z Francie stejně jako plemeno Bílých krav – Charolais. To patří
k nejpopulárnějším plemenům skotu pro svou vysokou kvalitu masa a
pro dobré vypásání pastvin.
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Chovem hovězího dobytka na Čachrově je zajištěn dostatek přírodního
hnojiva pro zkvalitnění půdy a pastvin. Středisko tak hospodaří
s půdou šetrně, a za to si zaslouží náš dík.

Kronika

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

Starosta

Kronikářka
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