
Rok 2014

Investiční akce:

V roce 2014 proběhly opravy místních komunikaci na Čachrově nad autobusovou
zastávkou, z Čachrova na Pozorku, z Jesení k Zejbišskému mostu, v obci Jesení, v obci
Kunkovice a na Zahrádce v celkové částce 2438396,- Kč. Proběhla výměna oken
v bytových domech na Javorné č.p.24 a na Čachrově č.p. 5 v celkové hodnotě 241 408,- Kč.
Všechny tyto akce byly financovány z vlastních zdrojů.

V tomto roce byl vyhotoven nový Lesní hospodářský plán, platný na dalších 10 let, za
cenu 130473,- Kč. Na tuto akci byla Krajským úřadem Plzeň poskytnuta dotace ve výši
103 105,- Kč.

Digitalizace:

Katastrální úřad Klatovy v roce 2014 prováděl digitalizaci pozemků. a to v katastrech
Březí, Čachrov, Dobřemilice, Chřepice, Jesení, Kunkovice, Onen Svět a část katastru vinná
na Šumavě. Katastry Bradné, Chvalšovice, Javorná na Šumavě a Zahrádka by měly být
dokončeny v roce 2015. Od r. 2011 probíhají komplexní pozemkové úpravy v části katastru
Svinná na Šumavě.

Volby:

V roce 2014 proběhly v květnu volby do Evropského parlamentu, a v říjnu do místních
za tupitelstev.
Ve volbách do Evropského parlamentu zvítězila v našern regionu Koalice TOP 09 a STA .
Celková účast občanů u voleb byla 22,6 %. Podrobné výsledky jsou uvedeny v příloze Č. I.
Říjnových komunálních voleb e v našich okrscích Čachrov, Javorná a Kunkovice zúčastnily
4 subjekty, a to SNK, SNK I. NK ŠUMA VÁCI a KDU - ČSL. Účast občanů při těchto
volbách byla 66%. Z výsledků voleb vzešlo zastupitelstvo městyse (ZM) ve složení: za SNK
Jana Kocurová, František Matějka, Dušan Šedlbauer a Jaroslava Hanžlíková, za S K I.
Václav Kollross a Bohumír Hásnedl za S K ŠUMA VÁCI Václav Zahrádka a Václav Bejvl a
za KDU - ČSL Jiří Siksta. á ledně byla na prvním zasedání nového zastupitelstva opět
zvolena starostkou Jana Kocurová a místostarostou Jiří Sik ta. V li topadu 2014 se vzdal
svého mandátu Václav Bejvl a na jeho místo v ZM nastoupila náhradnice Alena Augustínová.
Podrobné výsledky voleb do ZM jsou uvedeny v příloze Č. 2.

Počasí:

Zima roku 2014 nebyla příliš mrazivá a nenapadl téměř žádný sníh. Zimní měsíce
doprovázelo spíše mlhavé počasí beze srážek. Jaro odpovídalo teplotnímu normálu, srážky
byly spíše podprůměrné. V červnu nastoupila vedra, od 7. do 11.6. panovaly tropické teploty
pře 30° C. Celé léto rostlo hodně hub, takže milovníci houbaření si přišli na své. Na podzim
panovalo převážně teplé počasí, což bylo příznivé pro dokončení zemědělských prací. Na
Vánoce nemrzlo a stejné počasí pokračovalo i do dalšího roku.
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Škola:

Ve školním roce 2014/2015 začala 'kola s počtem 7 žáků docházejících + 9 žáků
v domácím vzdělávání. Mateřskou školu navštěvuje 11 dětí.

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.

Kultura:

V únoru roku 2014 proběhla na Čachrově v restauraci "Šedlbauer" cestovatelská
beseda s názvem .Putovámí pod Everesť's Janou a Petrem Havránkovými, kteří se s námi
podělili o své zážitky z cesty po Himalájích. Krásné fotografie a poutavé vyprávění zaujalo
asi 30 posluchačů.

V červnu roku 2014 se uskutečnila v restauraci "Šedlbauer" beseda, při které nám
Vojtěch Kalista z Kunkovic a jeho přátelé přiblížili své zážitky z cesty do Maroka a zpět na
motorkách.

Dne 14.6.2014 proběhlo na Svinné vysvěcení kapličky, která byla opravena zásluhou
pana Miloslava Puchty. Kaplička byla zasvěcena sv. Vendelínovi, patronovi pastevců a
hospodářů. Tentýž den odpoledne se konalo zahájení výstavy děl Oldřicha Jelínka v soukromé
galerii u Mikulášků na Bucharu.

Dne 26.7.2014 se konala již tradiční mše v kostele na Javorné, které se zúčastnili
rodáci a potomci rodáků z Javorné a okolí, kteří žijí převážně v sousedním ěmecku.

26.7.2014 se konalo za hojné účasti procesí ke kapličce sv. Anny na Pavlově u
Čachrova, vedle níž vyvěrá pramen údajně léčivé vody. Toto procesí každoročně organizují
spolky Tvrz Čachrov a Čachrovská zemská dráha.

27. a 28.9. 2014 proběhla v budově ZŠ a MŠ Čachrov výstava obecních a školních
kronik, na které se sešlo velké množství pamětníků a bývalých žáků školy. V sobotu 27.9. se
uskutečnila komentovaná prohlídka kostela sv. Václava na Čachrově.

Dne 22.10.214 proběhlo na Javorné u bývalého Eisnerova Dvora vysvěcení kapličky,
která byla opravena zásluhou pana Jiřího Zajíce. Kaplička byla znovu zasvěcena sv. Vintíři.

V sobotu 15.11. 2014 se konala u příležitosti 1. výročí vysvěcení slavnostní mše LI

kapličky nad Gerlovern.
Konec roku j me tradičně oslavili vánočním koncertem, pěvecký sbor Šumavan spolu

s Vánočním komorním orche trem uvedl Rybovu mši vánoční, kterou si v kostele Sv. Anny
na Javorné vyslechlo cca 120 posluchačů.

Celoročně na Čachrově pro děti i dospělé čtenáře funguje Místní lidová knihovna jejíž
provoz zajišťuje paní Marie zahrádková.

Spolky:

Činnost spolků pokračovala v zajetých kolejích, co se týká hasič kých soutěží i
společných akcí se sokoly. Stavěla a hlídala se májka. Jelo se na tradiční cyklistický výlet na
Ztracenku a na podzim se uskutečnil pěší výlet za krásami Čachrovska. Členové místního
SDH se v průběhu roku účastnili těchto akcí: 3.5. oslava 115 let založení DH Milínov,
spojená s okresními oslavami sv. Floriána a oslavami 150 let od založení I. hasičského sboru
v Čechách ve Velvarech, 10.5. oslava 90 let SDH Malá Víska, 24.5. okrsková soutěž
v Neznašovech 21.6. oslava 120 let SDH Běšiny, 16.8. oslava 90 let SDH Kozí, 30.8. noční
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soutěž V Přetíně a 27.9. uspořádali členové SDH na hřišti u školy 9. ročník hasičských her,
spojený s O. ročníkem Her bez hranic. Na hasičské soutěže vyjíždějí 3 družstva, ženy, muži a
děti, se kterými pravidelně cvičí Pavla Brůhová ml.

SPOZ:

V roce 2014 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.

Dne 27.9.2014 se uskutečnilo vítání dětí do života. Byly uvítány celkem čtyři děti, a to
Madlen Bauerová, Ella Chroustová, Vanesa Rendlová a Jan Kovářík.

Nejdříve přivítala předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z místní
mateřské školy Kristýna Pangerlová, Anna Narovcová, Daniel Hosnedl a Mariana Steblová
přednesly kulturní pásmo, starostka promluvila k přítomným. Následně se rodiče podepsali do
pamětní knihy a byly jim předány dárky od ÚM - pro každé dítě rniniúčet s vkladem I 000,-
Kč, hračky a maminkám květiny. Bylo velkou radostí přivítat naši nejmladší generaci, a
doufáme, že přírůstek obyvatel bude pokračovat.

Diamantová svatba:

V září 2014 oslavili manželé Jaroslava a Václav Matějkovi z Čachrova č.p. 20
diamantovou svatbu. Členka SPOZ Anna Vítovcová a starostka Jana Kocurová jim jménem
Úřadu městyse Čachrov popřály pevné zdraví a hodně dalších společně prožitých let.

Nejstarší občané v roce 20.14:

Georgij Jordanov, Javorná č.p.64, 93 let
Miluška Randová, Javorná č.p.72, 92 let
.Josef Hrach, Bradné č.p.7, 89 let
Antonín Zahrádka, Čachrov č.p.63, 89 let
.Jaroslav Hrach, Březí č.p.13, 88 let
Václav Matějka, Čachrov č.p.20, 86 let

Úmrtí:

3.3.2014
25.6.2014

22.10.2014

Pavel Boháč, Březí č.p.19, věk 53 let
Josef Hasenčhrl, Čachrov č.p.3, věk 87 let
Marie Pláničková, Jesení č.p.17, věk 67 let
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Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání
18.6.2015.


