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Celospolečenská situace
(pandemie)
Téměř
celý
rok
byl
poznamenaný
pandemií
virové choroby covid – 19,
kterou způsobil koronavirus
SARS – CoV – 2.
Protože se tím život většiny
lidí v tomto roce změnil, budu
se mu chvíli věnovat.
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První případ covidu – 19 se
objevil v prosinci 2019 ve
městě Wu – chan v provincii
Chu – pej v centrální Číně.
Nárůsty nakažených tam
vystoupaly na 30 000 lidí denně. Jakmile se virus rozšířil z Číny, vědělo se, že
nastává velký problém. Brzy vypukla celosvětová pandemie. Rychle se objevil ve
všech zemích světa na všech kontinentech, včetně Antarktidy. Nakazilo se přes
80 miliónů lidí, z toho jich téměř 1 800 000 zemřelo. V USA nestačily márnice a
zemřelí byli skladováni v plastových kontejnerech a pohřbívalo se do
hromadných hrobů.

České úřady začaly na situaci reagovat v druhé polovině února, kdy se prudce
zhoršila epidemiologická situace v severní Itálii. Ta byla zpočátku hlavním
zdrojem nákazy u Čechů, kteří jezdí rádi lyžovat do Alp. Největším nebezpečím
viru je jeho rychlé šíření bezpříznakovými lidmi. Přenáší se kapénkovou infekcí,
proto se začala praktikovat
zásada 3R: ruce, roušky,
rozestupy. Důkladně si mýt
ruce, používat dezinfekci,
chránit si nos a ústa
rouškami a dodržovat
dvoumetrové vzdálenosti
mezi
lidmi.
Kvůli
nedostatku
ochranných
pomůcek vznikla řada iniciativ, které šily roušky a vyráběly respirátory. Mnoho
lidí si roušky šilo samo. Seniorům bylo přiděleno několik roušek a jeden
respirátor zdarma. V Čachrově je do schránek rozvážel starosta obce Josef
Bejvl, paní Hřebcová a slečna Kalistová.
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Nákaza se v České republice objevila
v lednu 2019 a první český pacient
zemřel
v březnu.
Byl
jím
pětadevadesátiletý muž. 29. března
bylo zaznamenáno první úmrtí z řad
zdravotnického personálu. Obětí byla
osmačtyřicetiletá sestra z plicní kliniky
Thomayerovy nemocnice, která se nakazila od pacienta.

Život lidí se od základů změnil. Vir miloval davy a přinesl uzavření škol,
restaurací, kaváren, společenských
klubů, kin a divadel, sportovišť,
galerií, muzeí, hradů, zámků i
státních
hranic.
Způsobil
společenskou a sociální izolaci lidí.
Byly přerušeny osobní kontakty
mezi kolegy, přáteli a širšími
rodinami.
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Mnoho firem přešlo na home office, lidé pracovali z domova a současně dětem
pomáhali s distanční výukou. V některých domácnostech vzrostlo domácí násilí,
lidé byli během karantény zavření doma a tam, kde byly problémy už dříve, tak
se znásobily. Starší lidé v domovech seniorů trpěli naopak nedostatkem
fyzického a společenského kontaktu.
Návštěvy byly zakázány na dlouhé
týdny. Nákaza se, i přes přísná
omezení, v těchto zařízeních rychle
rozšiřovala. Fatální následky měl
nejen coronavir samotný, ale zabíjelo
i osamění a ztráta kontaktu.
V nemocnicích umírali lidé bez
rozloučení,
obklopeni
jen
zdravotnickým
personálem
v ochranných oblecích. Během roku vzrostl počet sebevražd a narostl počet lidí,
vyhledávajících pomoc psychologů a psychiatrů. V listopadu zemřelo v ČR na
covid přes 4900 lidí. V prosinci odešlo jednou tolik lidí, než je běžné, ale i
z jiných důvodů, než je koronavir. Celkem mu u nás podlehlo 12 257 lidí.
Převládala věková skupina 65 + (90%). První vlna epidemie vyvrcholila kolem
poloviny dubna, pak postupně slábla, ale už během léta narůstal počet
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nakažených. Nejhorší situace byla ve Frýdku – Místku, na Prachaticku a v Praze.
V srpnu se nákaza rozšířila téměř do všech regiónů a šířila se hlavně mezi
mladší populací. Na počátku září se Česká republika zařadila mezi nejhůře
zasažené země Evropy co do počtu nakažených na milión obyvatel. Vládní
špičky selhaly, druhou vlnu epidemie podcenily. Koncem října byl denní nárůst
poprvé nad 15 000 lidí. Nemocnice nepřijímaly pacienty na plánované zákroky,
hrozil kolaps zdravotnického systému. Mnoho sester a lékařů onemocnělo.
V nemocnicích vypomáhali medici, záchranáři, vojáci, hasiči a dobrovolníci. Od
14. října se znovu uzavřely školy s výjimkou mateřských. Bylo omezeno
shromažďování
lidí,
uzavřeny
restaurace,
obchody
a
služby.
.

Od 28. října platil zákaz nočního vycházení s výjimkou cest do práce. K 1. 11.
Bylo v Česku nejvíce úmrtí za týden v celém světě na počet obyvatel. V prosinci
se odhaduje celkový počet potvrzených případů na více než půl miliónu, ve
skutečnosti je jich mnohem více. S bezpříznakovými jedinci se mluví o čtyřech
až pěti miliónech lidí, kteří nemoc prodělali. Dne 31. 12. přibylo přes 17 000
pozitivních případů, nejvíce od začátku epidemie. Každý druhý testovaný má
potvrzenou nákazu. Na konci roku začala mít krematoria problémy, hlavně
v lidnatých krajích s vysokým stupněm nákazy. V ostravském krematoriu bylo
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během listopadu zpopelněno přes 1500 zesnulých, v prosinci podobný počet.
Muselo být přikročeno k převozům těl do jiných krematorií.
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Nemoc se projevuje u každého jinak. Někdo má zvýšenou teplotu, bolí ho
v krku, kašle, má zduřelé sliznice, je unavený a bolí ho hlava a celé tělo.
U někoho přetrvávají vysoké teploty a má potíže s dýcháním. Častým příznakem
je ztráta čichu a chuti. Hůře nákazu snášejí starší lidé a nemocní s diabetem,
vysokým krevním tlakem a dalšími nemocemi. Zprvu byla v čínském tisku
nemoc označována jako wuchanská pneumonie, protože se projevovala
zápalem plic. Mnozí pacienti potřebují kyslíkovou podporu pomocí plicních
ventilátorů. Hodně se slibovalo od léku Remdesivir, ale ukázalo se, že není tak
účinný.
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Nadějí je vakcína. Už se vyrábí, a to v několika světových firmách. Česko ji bere
od firmy BioNTech a Pfizer. Vakcíny jsou náročné na přepravu, musí se dodržet
teplota -70°C. Prvními očkovanými jsou válečná veteránka Emilie Řepíková,
premiér Andrej Babiš a Jan Blatný, v pořadí třetí ministr zdravotnictví ČR za rok
2020.
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Covid měl nejen zdravotní, sociální, ale i ekonomický dopad. Někteří přišli o
práci nebo museli propustit zaměstnance, některým hlavně mladým lidem
nastaly starosti se splácením hypoték a půjček. Stát se snažil ztráty
zaměstnavatelům kompenzovat. Antivirus a další programy jim pomáhaly při
uzavření podniku nebo provozovny. Měly zabránit propouštění zaměstnanců,
což se ale ne vždy podařilo. U mnohých nepomohla ani pomoc státu s placením
nájmů a některé firmy, restaurace a provozovny skončily činnost. Spousta lidí
musela změnit zaměstnání nebo předmět podnikání.

Nejhůře dopadly cestovní kanceláře, hotely, restaurace, kadeřnictví, letecká,
vodní a silniční doprava, architekti, fotografové a překladatelé. Konečné
následky coronavirové krize se projeví až následující roky. Po krizi však přichází
konjunktura a to dává naději. Některým se v podnikání dařilo už teď.
Internetové obchody zaznamenaly nebývalý rozkvět, e-shop Alza měl tento rok
nevídaný zisk. Polepšili si správci internetových portálů i provozovatelé
telefonních sítí.
V Čachrově k určitým omezením také došlo. Musely se zredukovat úřední
hodiny na OÚ, zrušily se školní autobusy, omezil se počet věřících v kostele a
zastavil se spolkový život. V několika rodinách se nákaza objevila, ale naštěstí ji
všude zdárně překonali. Všichni z nás jsme se s covidem – 19 setkali, i když
třeba jen zprostředkovaně.
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Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operacích

Skutečné příjmy městyse k 31.12.2020 byly 24 712 987,43 Kč a skutečné výdaje pak ve výši
19 643 036,14 Kč (příjmy a výdaje po konsolidaci).
Rozpočet se během celého roku upravoval rozpočtovými opatřeními, kterých bylo 8.
V roce 2020 městys provedl opravu cyklotrasy v Javorné. Městys dostal dotaci ve výši 4 566 145,88
Kč (tj.85%) od Státního fondu životního prostředí České republiky. Akce stála celkem 5 371 936,33
Kč. Podklady pro výběrové řízení, projektovou přípravu a pamětní desku pro městys připravila
firma Having servis s.r.o. vše ve výši 108 900,- Kč, technický dozor provedla firma GPL-INVEST s.r.o.
ve výši 72 600,- Kč a opravu silnice provedla firma Silnice Klatovy a.s. ve výši 5 190 436,33 Kč.
Městys i v roce 2020 opravoval místní komunikace (parkoviště před hospodou v Čachrově,
Kunkovice Apartmány ve Mlýně, Zahrádka) a to ve výši 1 054 203,44 Kč. Akci provedla firma Silnice
Klatovy a.s.
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V roce 2020 městys provedl opravu místní komunikace a návsi v Kunkovicích. Na tuto akci městys
získal dotaci od Plzeňského kraje a to ve výši 270 000,- Kč. Opravu provedla firma Silnice Klatovy
a.s. ve výši 459 674,16 Kč.
Městys ke konci roku zahájil opravu vodovodu ve Chvalšovicích. Tato akce bude pokračovat v roce
2021. Akci provádí firma VAK SERVIS s.r.o.
Vyúčtování finančních vztahů k ostatním osobám a rozpočtům (poskytnuté transfery z rozpočtu
městyse)
Dotace z rozpočtu městyse za rok 2020 byly poskytnuty ve výši 165 610,00 Kč. Rozpis
poskytnutých dotací je zpracován v tabulce.
Poskytnuto Kč

Vyúčtováno Kč

Spolek Komunita Čachrov 1. pol. 2020

10 000,00

4 300,00

Spolek Komunita Čachrov 2. pol. 2020

10 000,00

6 000,00

25 000,00

25 000,00

43 000,00

43 000,00

Hnutí Brontosaurus – dětský
Čachrovníci
Římskokatolická farnost Čachrov
Oblastní charita Sušice
Plzeňský kraj - dopravní obslužnost

klub

50

000,00

*50 000,00

27 610,00

* 27 610,00

* vyúčtování v roce 2021
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Městys poskytl dotaci Spolku Komunita Čachrov a to na zajištění kulturních akcí pro rok 2020.
Spolek Komunita Čachrov nejprve zažádal o dotaci na 1. pololetí a následně na 2. pol. 2020.
Vzhledem k epidemiologické situaci Spolek Komunita Čachrov nemohl využít všechny finanční
prostředky a nevyčerpané peníze vrátil zpět na účet městyse Čachrov.

Dále městys poskytl dotaci Oblastní charitě Sušice. Dotace byla využita na dofinancování sociálních
služeb příjemce na rok 2020. Účelové použití dotace příjemce doložil při vyúčtování dotace. Kopie
účetních dokladů s kopiemi dokládající zaúčtování těchto účetních dokladů byly předloženy
26.1.2021.
Městys Čachrov také poskytl dotaci Hnutí Brontosaurus – Dětskému klubu Čachrovníci ve výši
25 000,- Kč. Dotace byla určena na mzdové prostředky asistentů vedoucí. Dotace byla řádně a včas
vyúčtovaná.
Jako poslední poskytl městys dotaci Římskokatolické farnosti Čachrov a to ve výši 43 000,- Kč. Dotace
byla poskytnuta na činnost farnosti Čachrov. I tato dotace byla řádně a včas vyúčtovaná.
Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, ostatním rozpočtům veřejné úrovně, státním
fondům
Dotace do rozpočtu městyse za rok 2020 činily celkem 6 875 111,88 Kč. Rozpis přijatých dotací a
jejich čerpání v průběhu roku 2020 je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy
Označení účelového transferu

98 193

Volby do zastupitelstva kraje

90002

SFŽP – Infrastruktura v městysi Čachrov
Neinvestiční přijaté transfery z VPS
SR
(výkon státní správy)
MZe – finanční příspěvek na dopad
kůrovcové kalamity

bez UZ
290 30
bez UZ
bez UZ
98 024

JSDHO Čachrov – věcné vybavení (PK)
Oprava místní komunikace a návsi
v Kunkovicích (PK)
Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 –
COVID
Celkem dotace

přiděleno Kč

vyčerpáno Kč

93 000,00

55 432,00

4 566 145,88

4 566 145,88

113 400,00

113 400,00

1 178 166,00

1 178 166,00

21 900,00

21 900,00

270 000,00

270 000,00

632 500,00

632 500,00

6 875 111,88

6 837 543,88
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UZ

Volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje
se konaly ve dnech 2. 10. – 3. 10. 2020. V Čachrově a spádových obcích se jich
zúčastnilo 152 občanů, platných hlasů bylo 150. Volební účast byla 35,60 %.
Nejvíce hlasů (36) dostala kandidátka ODS s podporou TOP 09 a nezávislých
starostů, na druhém místě bylo ANO 2011 s 32 hlasy a na třetím místě se
umístila Česká pirátská strana s 21 hlasy. Podrobnější informace naleznete
v příloze.
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Údaje o obyvatelstvu
Hodně štěstí do života přejeme nově narozenému:
Ondřej Denk, 19. 10. 2020, Javorná 3
Rozloučili jsme se:
Miroslav Němec, Svinná 9, zemřel 22. 1. 2020 ve věku 88 let
Josef Hrach, Bradné 7, zemřel 5. 5. 2020 ve věku 69 let
Petr Huc, Jesení 23, zemřel 12. 5. 2020 ve věku 58 let
Štěpánka Dezortová, Čachrov 55 - ohlašovna, zemřela 13. 6. 2020 ve věku 43 let
Václav Hosnedl, Kunkovice 5, zemřel 17. 9. 2020 ve věku 81 let
Růžena Čubová, Čachrov 59, zemřela 25. 10. 2020 ve věku 75 let
Narozeniny oslavili nejstarší občané:
Kronika

Emilie Hlomová, Čachrov 63, 97 let
Vlasta Milatová, Javorná 10, 91 let
Jaroslava Matějková, Čachrov 20, 89 let
Terezie Benešová, Čachrov 55, 88 let
Vladimír Hájek, Javorná 78, 88 let
Ludvík Janka, Kunkovice 22, 88 let
Počet obyvatel na začátku a na konci roku:
Počáteční stav 522, konečný stav 523
Během roku se 23 obyvatel přistěhovalo, 17 odstěhovalo, 1 se narodil a 6
zemřelo.
Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se vítání dítěte na svět
nekonalo. Uskuteční se, až to bude možné.
SPOZ
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Složení SPOZ je stále stejné a jeho činnost také.

1. Základní a mateřská škola v Čachrově
Základní škola byla ve školním roce 2019/20 organizována jako trojtřídní
s jedním oddělením školní družiny, mateřská škola jako jednotřídní. Ředitelkou
školy je jako v loňském roce Mgr. Markéta Kotěšovcová. Na škole vyučuje Mgr.
Lucie Šíchová, Mgr. Michaela Baumlová a Mgr. Helena Dlouhá., jako asistentky
pedagoga zde působí Bc. Veronika Beranová DiS a Bc. Zdeňka Sejpková DiS.
Počet žáků ZŠ na konci školního roku byl 54, z toho bylo 39 dětí docházejících a
15 dětí v režimu individuálního vzdělávání nebo vzdělávání v zahraničí.
Vyučovalo se ve třech třídách, 1. ročník samostatně, zbylé ročníky po dvou
třídách. Školu navštěvují 4 děti ze spádové obce Čachrov.
V MŠ bylo zapsáno 14 dětí a 9 dětí v režimu individuálního vzdělávání. Mimo
vedoucí učitelku Libuši Rudolfovou zde pracovala Martina Matějková. Učitelka
Taťána Zemanová mateřskou školu opustila v pololetí školního roku a
nastoupila do ZŠ v Klatovech. Ve zdejší MŠ a ZŠ působila 26 let.

Během jarní vlny koronavirové krize byla škola a školní jídelna z rozhodnutí
vlády ČR uzavřena. Děti se vzdělávaly distanční formou výuky a po otevření škol
25. 5. 2020 se vrátily k prezenční výuce.
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Ve školní jídelně je zaměstnaná jako vedoucí kuchařka Alena Rendlová a Pavla
Brůhová jako pomocná kuchařka.

1. Činnost sdružení a spolků
Sbor dobrovolných hasičů
Většina plánovaných akcí SDH se musela z důvodu epidemiologické situace, a
s ní spojeného zákazu hromadných akcí, odvolat. Byly to tradiční vepřové hody,
stavění májky, oslavy 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Čachrov,
zářijové hasičské hry pro děti, lampiónový průvod a slavnostní rozsvícení
vánočního stromku. Také výroční valná hromada se nemohla uskutečnit
v řádném, ani v náhradním termínu.
Přesto se několik akcí uskutečnilo. Některé z nich v redukované podobě, jako
zdobení vánočního stromečku u hasičské zbrojnice, aby pak svítil po celý
adventní a vánoční čas.
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Na výroční valnou hromadu SDH
Horní Němčice, která se konala 18.
ledna, vyjelo šest zástupců SHD
Čachrov.
Posledního dubna se stavěla májka,
ale sešel se jen povolený počet
osob. Po dohodě došlo pouze
k výměně horní části koruny a
věnce, nazdobeného pentlemi.
3. července se s dětmi zahájily
prázdniny ohníčkem a opékáním
vuřtů.
Deset členů SDH se zúčastnilo
obřadu na svatbě Pavla Koláře
s Magdalénou
Kollorosovou
v Bradném dne 11. července, kde
„zatahovali“
svatebčany
a
novomanžele.
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V červenci asi patnáct členů za pomoci těžké techniky vyčistilo hasičskou nádrž
v Čachrově. V listopadu pak došlo k opravě hráze této nádrže.

15. srpna se dva členové SDH zúčastnili otevření zrekonstruované hasičské
zbrojnice ve Vrhavči.
Fotografování členů SDH Čachrov bylo zrušeno z důvodu špatné předpovědi
počasí.

Někteří členové SDH jsou zároveň členy výjezdové jednotky sboru
dobrovolných hasičů obce Čachrov. V roce 2020 byli tito členové povolání ke
dvěma zásahům (23. ledna požár komína na Javorné a 8. dubna
požár elektromobilu v Čachrově).
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Farnost a Spolek kostel pro lidi, lidi pro kostel
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V tomto roce se činnost farnosti a spolku mimo pravidelných bohoslužeb,
běžných činností a setkání soustředila na restaurování varhan v místním
kostele
sv.Václava.

S opravou se započalo díky získání dotace od Plzeňského kraje. Od 1. 6. 2019
byla vypsána veřejná sbírka pro dárce.
Restaurováním bylo pověřeno Varhanářství
Vorlíček z Domažlic.

Důležitou změnou je rozhodnutí biskupa
českobudějovického o zrušení farnosti
Javorná a její přičlenění k farnosti Čachrov.
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Farářem v Čachrově je i nadále R. D. Konrad
Paruszewski.

Kronika

Bohoslužba 30. května u kapličky u Místiště, Paseky
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Spolek Komunita Čachrov

Kronika

Vzhledem k pandemii se většina naplánovaných akcí nekonala. V březnu těsně
před vyhlášením nouzového stavu a zákazu kulturních akcí se uskutečnila
přednáška Jana Jiráka Pašeráci a podloudníci. Byla spojená s promítáním
fotografií, kreseb a dokumentů, které se týkaly historie pašování nejen na
Šumavě. Mnohé historky o pošumavských podloudnících a pašerácích byly
zábavné a kuriózní, ale některé končily tragicky.
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Kronika

Po uvolnění nouzového stavu proběhla 6. června 2020 přednáška s promítáním
fotografií ze západního koutu Francie pod názvem Magická Bretaň. Tato oblast
vždycky přitahovala pozornost nejen cestovatelů, ale i umělců pro svou
tajemnost, divokost a starobylost. Prezentaci fotografií připravila Jana Frolíková
ze Šťáhlav.
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Kronika

Při jarní vlně koronaviru členka spolku Hana Königová šila roušky a Zdeňka
Hranáčová nabídla doučování dětí jako sousedskou výpomoc. V létě Hana
Königová založila dětskou skupinu Čachrovníci a zorganizovala v červenci a
srpnu příměstský tábor. Na jaře a v létě uspořádala Z. Hranáčová dvě výstavy
svých obrazů. První se nazývala VIVAT! a proběhla za epidemiologicky ztížených
podmínek v Galerii Jiřího Trnky v Plzni. Společně s ní vystavovala své práce
druhá jubilantka Anna Arnetová z Plzně, také členka Unie výtvarných umělců
Plzeňské oblasti. Druhá výstava se uskutečnila během léta v Blatné v Kulturní
kavárně U Šulců. Z. Hranáčová tady vystavovala své krajinomalby ze Šumavy.
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Další akce spolku byla naplánovaná na sobotu 10. října. Setkání s hudbou
Antonína Dvořáka a s poezií českých klasiků 19. století s názvem Český rok
muselo však být na poslední chvíli odvoláno z důvodu zhoršující se
epidemiologické situace. Její protagonistky, recitátorka Blanka Hejtmánková a
klavíristka Věra Müllerová, pořad odvysílaly online. Jejich spolupracovníci pořad
také natočili, takže jsme si básně, hudbu a melodramata mohli poslechnout
alespoň na dálku.
pozvánka.pdf

Kronika

Na konci roku vydala Z. Hranáčová kalendář na rok 2021 s obrazy ze Šumavy.

Sokol Čachrov
Uspořádal dvě tradiční akce. 20. 6. Se uskutečnil třináctikilometrový turistický
výlet do Rejštejna. Začínal v Kundraticích u Hartmanic, pokračoval přes
Štěpanice, Zálužice, Malý a Velký Radkov až do Rejštejna, s obědem v restauraci
Klášterský mlýn. Zpátky se vraceli přes Radešov, Vatětice a Palvínov
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k zaparkovaným autům v Kundraticích. Druhou akcí byl 22. 8. cyklovýlet na
Ztracenku s odjezdem z Čachrova.

Muzeum železničních dresin

Kronika

Jiřina Bohdalová a Petr Nárožný
na dresině Wohanka z r.1907

Slibně se rozjíždějící
sezonu
zastavila
pandemie
a
zavření
muzea od března do
června.
Během
léta
příjemně
překvapila
zvýšená
návštěvnost
muzea a účast na
několika
železničních
historických akcích
–
Rožmitál pod Třemšínem,
Jablonné v Podještědí, Úvaly u Prahy, Kraslice. Bohužel pod hrozbou
koronaviru byly další historické akce na podzim opět zrušeny .
Krátké uvolnění před vánocemi představovalo i účast na vzpomínkové akci
k televiznímu filmu „Bohatství slečny Kronkiové“, kde na naší dresině Wohanka
z r. 1907 jezdili paní Jiřina Bohdalová, Petr Nárožný , Karel Heřmánek a Apolena
Veldová.
Pro rok 2020 jsme vydali
tradičně malý kalendářík
s motivem dresiny a
pokračovali na renovaci
traťmistrovského kola
z r. 1924, kterým
doplníme naši sbírku.
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Ing.Václav Zahrádka, v Čachrově
5. 1. 2021
Jeho výsost císař římsky a král český Karel IV na dresině z r.1851

4. Počasí

Letos nebyla výrazná letní vedra, ale tři čtvrtiny roku byly teplotně
nadprůměrné. Jen měsíce květen, červen a červenec byly díky dešťům jeden až
dva stupně pod dlouhodobým průměrem. Z hlediska průměrné teploty patří rok
2020 do první desítky nejteplejších let, i když se díky přelomu jara a léta mohl
zdát studenější. Předcházející dva roky byly totiž extrémně horké a suché. Zima
byla enormně teplá, druhá nejteplejší od roku 1775. Únor byl nejteplejším za
245 let měření. Sněhu
bylo méně a rychle odtál
a odtekl. Podle měření
paní Taťány Zemanové
v Čachrově
napadly
v lednu čtyři centimetry,
v únoru
dvanáct
a
v březnu dvacet jeden
centimetr sněhu. Na první
jarní den (21. 3.) nasněžilo
osmnáct centimetrů a 12.
května jeden centimetr.

Kronika

Pro rok 2020 bylo charakteristické teplo a přívalové deště, díky nimž byla
příroda zachráněna od sucha. Nedostatkem přívalových dešťů ale je, že voda
rychle odteče, krajina ji nestačí zadržet, a díky vysoké teplotě se jí víc odpaří.
Nicméně v letošním roce napršelo nejvíce za posledních deset let, ve srovnání
s rokem 2018 to bylo
o třetinu více, a tak se
významně doplnily zásoby
spodních vod. I přesto
zůstává letošní rok pátý
v pořadí
nejsušších
posledních padesáti let.
Nejdeštivější byl přelom
jara a léta. V červnu spadlo
v průměru víc než patnáct
centimetrů srážek. Od ledna do listopadu napršelo 735 mm srážek (roční
normál je 686).
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Kronika

Letos foukal silný vítr s velkými poryvy, u nás zvláště od 20. do 22. dubna.
Celým Českem se 9. února přehnal orkán Sabina a způsobil stamilionové škody.
Náhlé poryvy větru překračovaly hranici 20 m/sek. Letošní rekordní hodnota
223 km/h byla naměřena na Sněžce při vichřici Julie mezi 23. a 24. únorem.
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Celkově se dá shrnout, že letošní rok byl ve znamení stálého oteplování
(o 1,5°C oproti dlouhodobému průměru), nadprůměrných srážek a
nebezpečného větru. S dlouhodobým oteplováním souvisí požáry u nás stejně
jako na celém světě, hlavně v Austrálii, Kalifornii, letos i na Kilimandžáru a
překvapivě na Sibiři.

Kronika

V červenci jsme v Čachrově zaznamenali tři silné bouřky.
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Požár na Kilimandžáru, nejvyšší hoře Afriky, pomáhalo hasit na 500 dobrovolníků

Počasí a zemědělství
Ladislav Rendl si už sice užívá důchodu, ale protože ho dobytek a všechno s tím
spojené stále zajímá, informace do kroniky ochotně sdělil.
Personální obsazení místního hospodářství se během roku změnilo. Od srpna
tady mimo pana Jarolíma a Pojara pracovala Karolína Ševčíková, která byla na
konci roku přidělena zpátky na Černé krávy. Pan Rendl je od září doma a místo
něj se vedoucím stala jeho snacha Vladimíra Rendlová. Ta na Čachrově pracuje
už mnoho let. Změnilo se i vedení společnosti Český Real. Vede ho ing. Kocek.

Kronika

Dobytek udržují ve stále stejném stavu. „ Zima byla měkká, sněhu moc nebylo.
Pak přišla vláha, zjara bylo hodně vody. Udělala se dobrá zásoba na celý rok.
V dubnu a květnu bylo málo pastvy, ale pak pršelo, a tráva se zvedla. Zimní
zásoby krmení se spotřebovaly, trochu senáže zbylo, ale sláma žádná. Proto
vyhnali brzy a na pastvinách přikrmovali. V květnu a červnu hodně pršelo a
celou sezónu byl dostatek pastvy, až do zimy.
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Zjara se zaselo žito na krmení, ale muselo se odvézt na Černé krávy pro dojnice.
Pak už se nezaselo. Dělala se pšenice, kukuřice a řepka. Krmení je letos dost,
bylo i hodně otavy.“

Kronika

Zemědělství na Čachrově bylo v roce 2020 úspěšné, koronavirová krize se ho
mimo nějakých karantén nedotkla.

Zapsala Zdeňka Hranáčová, kronikářka

Schválil Josef Bejvl, starosta

V Čachrově dne 29.7.2021
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Kronika

