
Rok 2012
Volby:

12. -13. a 19. - 20. 102012 proběhly volby do krajských zastupitelstev a části Senátu
Parlamentu ČR. Výsledky těchto voleb jsou uvedeny v příloze č. 1.

Investiční akce:

V roce 2012 došlo k vyklizení prostoru bývalé farské stodoly, byly dozděny zbytky zdí a
zhotoven nový přístřešek na posyp a na techniku. Akce stála 980250,60 Kč, a Městys na ni
obdržel dotaci ve výši 280 000,- od Krajského úřadu Plzeň. Dále byl položen nový povrch na
farském dvoře a příjezdové komunikaci u hřbitova v celkové částce 141 732,-Kč, opravena
opěrná zeď u domu č.p. 5 na Čachrově za 137068,- Kč, opravena polovina opěrné zídky na
vnitřním hřbitově za 50 525,-Kč, zhotoveno nové zábradlí na hřbitově a ke kostelu za 17207,-
Kč, instalován nový přístřešek autobusové zastávky na Javorné za 28 000,- Kč. V červenci
byla také opravena kaplička v Kunkovicích, částka na opravu dělala 52 504,- Kč, lešení bylo
zapůjčeno jako sponzorský dar firmou pana Tykala z Onoho Světa. V září byla dále opravena
cesta z Bucharu na Svinnou ke kapličce, od kapličky k lesu a upravena cesta od kapličky
směrem na Keple. Celkem tyto opravy stály 2 357 876,- Kč. Všechny tyto akce mimo
zhotovení přístřešku na posyp byly financovány z vlastních zdrojů.

PočasÍ:

Zima roku 2012 byla hodně mrazivá, v lednu teploty dosáhly až - 25°C a delší dobu
držely. Na Kvildě byl změřen teplotní rekord - 39,4 °C. V polovině března dosahovaly teploty
k + 20° C, ale pak se zase ochladilo a přišel sníh. Zato konec dubna byl příjemně teplý a 1.
máj téměř letní. 3.7. po prudkém odpoledním dešti byly vyplaveny některé domy v Běšinech,
našemu katastru se tato pohroma vyhnula. Konec srpna byl vyjímečně horký, na některých
místech republiky naměřili až 35°C. Střídavé a dost vlhké počasí přeje hlavně slimákům,
kterým se u nás za poslední roky opravdu daří. Podzim byl srážkově podprůměrný. První sníh
napadl 27.10., nevydržel však, a ani na Vánoce jsme se z trvalé sněhové nadílky nepotěšili.

Škola:

Ve školním roce 2012/2013 začala škola s počtem 8 žáků, na přelomu roku se jich na
Čachrově učilo 10. Mateřská škola je plně zaplněná šestnácti dětmi. Koncem školního roku
2011/2012 odešla učitelka Mgr. Eva Jiříková, a tak v naší jednotřídce vyučuje Mgr. Petr
Jansa a na částečný úvazek Taťána Zemanová, která se také střídá v mateřské škole s Libuší
Rudolfovou.

Kultura:

V únoru proběhla ve škole beseda s manžel i Havránkovými o jejich cestování po
Tibetu. V dubnu se konal v kostele na Javorné koncert hudebního tělesa MLS - Malý lidový
soubor z Plzně.
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7.7.2012 se uskutečnil na stejném místě koncert Petra Beneše a skupiny Jeepers
Creepers se sólistkou Katkou Jarolímovou. 28.7. uzavřel javorenský cyklus pouťový koncert
tělesa MLS.

26.7. se konalo procesí ke kapličce sv. Anny na Pavlově u Čachrova.
Ve dnech 28. - 30.9.2012 proběhly na Čachrově oslavy 660 let od první písemné

zmínky o Čachrově, přesněji o tamním farním kostele. Na tyto dny byly připraveny různé
akce jako: vítání občánků, komentovaná prohlídka místního kostela, hasičské hry a posezení u
táboráku, koncert skupiny Petra Beneše Jeepers Creepers s Katkou Jarolímovou.
Po všechny tři dny také probíhala výstava obecních a školních kronik, o kterou byl velký
zájem.

Na této výstavě se sešlo mnoho bývalých absolventů školy i učitelů, působících v naší
škole v průběhu let. Proběhlo například dojemné setkání po padesáti letech mezi paní
učitelkou Ivanou Kalistovou (tehdy Hynoušovou) a Stanislavou Gollovou (tehdy
Klimentovou). Mezi návštěvníky se našli i tací, kteří na výstavu zavítali dva dny za sebou a
studovali dnes již historické materiály a fotografie, dokumentující život Čachrova a okolí za
posledních 90 let.

Na této výstavě byl zahájen prodej 17 druhů pohlednic a odznaku se znakem Městyse,
které byly u příležitosti výročí vydány. Na pohlednicích jsou zachyceny všechny obce
v katastru a některé místní části. Dále byl také sestaven almanach, navazující na dokument,
sestavený v roce 2002. Jsou v něm zachyceny změny, které za uplynulých 10 let na Čachrově
proběhly.

V sobotu 29.9.2012 proběhla komentovaná prohlídka kostela sv. Václava na
Čachrově, kterou uvedl fundovaně zdejší kostelník Petr Kaiser. Navštívilo ji asi 30 zájemců o
historii této památky, kteří byli s výkladem velmi spokojeni. Ve stejný den odpoledne
zorganizovali hasiči zábavné odpoledne s různými soutěžemi pro děti. Do průběhu tohoto
programu bohužel nepříznivě zasáhlo počasí, studené a sychravé. I přesto se ale večer dospělí
na hřišti u školy rádi sešli a vychutnali si občerstvení.

Nedělní koncert skupiny Petra Beneše Jeepers Creepers s Katkou Jarolímovou nás
přenesl do doby slavných hitů Louise Armstronga a zlaté éry jazzu, pro některé posluchače do
dob jejich mládí, a kvalitní provedení skladeb bylo přijemnou tečkou za prodlouženým
víkendem hlavního bloku čachrovských oslav.

Navazující akcí byla přednáška doc. RNDr. Aleny Šolcové, Ph.D., s názvem
"Středověká města, městečko Čachrov - poznámky kjeho vzniku a vývoji", která se
uskutečnila 13.10. Tato beseda měla velkou účast občanů všech věkových kategorií,
zajímajících se o historii našeho Městyse, a byla pro posluchače zdrojem zajímavých
informací a historických souvislostí.

Konec roku jsme tradičně oslavili dvěma vánočními koncerty, na Čachrově v podání
souboru Tutti Voci z Plzně a na Javomé v podání pěveckého sboru Šumavan.

Spolky:

Hasiči se účastnili několika soutěží, ve kterých byly úspěšnější ženy. Trénují také
slibný dorost, tzv. Soptíky. 28.9. zorganizovali sportovní odpoledne na hřišti u školy, jehož
průběh jim trochu mařilo nepříznivé počasí. Dále se společně se Sokoly stavěla a hlídala
májka a uskutečnilo se pouťové sportovní odpoledne. Jelo se na tradiční cyklistický výlet na
Ztracenku, a naši hráči byli hosty na volej balovém turnaji ve Velharticích.
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V září Sokolové pořádali výšlap na Panciř ze Starého Brunstu, počasí jim tentokrát
příliš nepřálo.

SPOZ:

V roce 2012 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 Kunkovicich a okolí a Vlasta Randáková pro
oblast Javorné. Zápisy do pamětní knihy SPOZ provádí Jitka Hlaváčová.

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

Zlaté svatby:
29.9. manželé Antonín a Marie Benešovi, Zahrádka č.p.16
17.11. manželé Václava Františka Hosnedlovi, Kunkovice č.p.5

Dne 17.4.2012 navštívila Anna Vítovcová a Jana Kocurová manžele Hynka a Barboru
Rendlovy, kteří oslavili "Nebeskou svatbu" - 75 let společného života. Manželé Rendlovi sice
nyní již několik let bydlí v penzi onu pro důchodce v Klatovech, ale do května 1997 žili v
Chvalšovicích v č.p. 12. Přes svůj vysoký věk (H. Rendl se narodil v r.l917 a B. Rendlová
v r. 1919) se těší celkem dobrému zdraví.

Dne 28.9.2012 se uskutečnilo vítání dětí do života. Byly uvítány celkem čtyři děti:

Barbora Matěj ková, Čachrov č.p.57
Anna Hosnedlová, Čachrov č.p.15
Vojtěch Šedlbauer, Čachrov č.p.54
Tomáš Heider, Kunkovice č.p.12

nar. 29.3.2012
nar. 14.4.2012
nar. 12.7.2012
nar. 22.7.2012

Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místní
mateřské školy Mariana Steblová, Dominik Kolář, Ladislav Petrželka 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.

Narozené děti:

Barbora Matějková, Čachrov č.p. 57
Anna Hosnedlová, Čachrov č.p.15
Miroslav Slunčík, Čachrov č.p.55
Vojtěch Šedlbauer, Čachrov č.p.54
Tomáš Heider, Kunkovice č.p. 12

nar. 29.3.2012
nar. 14.4.2012
nar. 6.9.2012
nar. 12.7.2012
nar.22.7.2012
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Sňatky:

V roce žádný pár, hlášený v našem katastru, neoslavil svatbu.

Rozvody:

Jan Kašík, Javomá č.p. 43 a Marie Kašíková
Miloslav Šafránek, Čachrov č.p. 55 a Hana Šafránková

Nejstarší občané v roce 2012:

Georgij Jordanov, Javomá č.p.64, 91 let
Marie Thurnwaldová, Předvojovice č.p.3, 91 let
Miluška Randová, Javomá č.p.72, 90 let
Josef Hrach, Bradné č.p.7, 87 let
Antonín Zahrádka, Čachrov č.p.63, 87 let
Jaroslav Hrach, Březí č.p.13, 86 let
Josef Haseněhrl, Čachrov č.p. 85 let

Úmrtí:

25.1.2012 - František Narovec, Javomá č.p.6, věk 77 let
15.2.2012 - Mária Jarošíková, Javomá č.p. 55, věk 82 let
12.4.2012 - Josef Hosnedl, Čachrov č.p.13, věk 83 let
15.6.2012 - Anastázie Zahrádková, Čachrov č.p. 44, věk 87 let
20.6.2012 - Josef Kollross, Bradné č.p. 3, věk 81 let

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání zastupitelstva Městyse Čachrov dne
18.4.2013.
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