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1. Činnost úřadu
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1) Skutečné příjmy městyse k 31. 12. 2021 byly 23 461 870,29 Kč a skutečné výdaje pak ve výši 17 409 293,44 Kč
(příjmy a výdaje po konsolidaci). Rozpočet se během celého roku upravoval rozpočtovými opatřeními, kterých
bylo 6.
V roce 2021 městys nechal opravit hřbitovní zeď na hřbitově v Čachrově. Na akci obdržel dotaci od Plzeňského
kraje ve výši 150 000,- Kč. Opravu provedla firma Stavební práce a dozorování Ing. Rostislav Palát ve výši 218 855,Kč.
Městys ke konci roku 2020 zahájil opravu vodovodu ve Chvalšovicích. Tato akce byla dokončena v roce 2021.
Opravu provedla firma VAK SERVIS s.r.o. Celkové náklady činily 5 681 682,72 Kč.

Zastupitelstvo městyse schválilo založení fondu na obnovu vodovodů a kanalizací a pro účely tohoto
fondu byl založen zvláštní bankovní účet. Účet byl 30. 7. 2021 založen u Komerční banky, a.s.
V listopadu městys podepsal smlouvu s Komerční bankou o užívání služby eTrading. Jedná se o
opakovaný jednodenní termínovaný vklad.
Městys měl u Komerční banky, a.s. založený termínovaný vklad, který 10. 11. 2021 ukončil. Peníze byly
převedeny na běžný účet.

Kronika

2) Městys převedl Základní škole a Mateřské škole Čachrov, příspěvkové organizaci během roku 2021 příspěvek
na úhradu provozních nákladů ve výši 1 051 288,- Kč.
3) Dotace do rozpočtu městyse za rok 2021 činily celkem 1 706 088,66 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání
v průběhu roku 2021 je zpracován v tabulce.
Celkový přehled transferů poskytnutých rozpočty a státními fondy

UZ

Označení účelového transferu

98 071

Volby do Parlamentu ČR

33 063

vyčerpáno Kč

93 000,00

53 029,00

Průtoková dotace ZŠ a MŠ Čachrov
Neinvestiční přijaté transfery z VPS SR
(výkon státní správy)

493 980,00

493 980,00

118 700,00

118 700,00

188 040,00

188 040,00

290 30

MZe – fin. příspěvek na obnovu
MZe – finanční příspěvek na dopad
kůrovcové kalamity

478 978,00

478 978,00

bez UZ

JSDHO Čachrov – věcné vybavení (PK)

25 000,00

25 000,00

bez UZ

PK oprava hřbitovní zdi v Čachrově
Příspěvek obcím dle z.č. 159/2021 Sb. –
kompenzační bonus (COVID)

150 000,00

150 000,00

158 390,66

158 390,66

1 706 088,66

1 666 117,66

bez UZ
29 014

98 037

Celkem dotace
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přiděleno Kč

Dotace na výkon státní správy a příspěvek ze SR kompenzační bonus nepodléhají finančnímu vypořádání se
státním rozpočtem. Nevyčerpaná část dotace na volby do Parlamentu ČR ve výši 39 971,- Kč byla vrácena
10.2.2022 prostřednictvím KÚPK do státního rozpočtu v rámci finančního vypořádání. Příspěvky z MZe byly

obdrženy na základě podaných podkladů ex post. Ostatní přijaté transfery byly
řádně vyúčtovány dle podmínek poskytovatele dotace.
4) Dotace z rozpočtu městyse za rok 2021 byly poskytnuty ve výši 167 830,- Kč.
Rozpis poskytnutých dotací je zpracován v tabulce.

Klub českých turistů, oblast PK
Hnutí Brontosaurus – dětský klub
Čachrovníci
Římskokatolická farnost Čachrov
Oblastní charita Sušice
Plzeňský kraj – dopravní
obslužnost

Poskytnuto Kč
5 000,00

Vyúčtováno Kč
5 000,00

24 000,00

24 000,00

61 000,00

61 000,00

50 000,00

*50 000,00

27 830,00

* 27 8300,00

Městys Čachrov poskytl dotaci Oblastní charitě Sušice. Dotace byla využita na
dofinancování sociálních služeb příjemce na rok 2021. Účelové použití dotace
příjemce doložil při vyúčtování dotace. Kopie účetních dokladů s kopiemi
dokládající zaúčtování těchto účetních dokladů byly předloženy 31.1.2022.
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* vyúčtování v roce 2022 dle VPS začátkem roku 2022

Dále městys poskytl dotaci Hnutí Brontosaurus – Dětskému klubu Čachrovníci
ve výši 24 000,- Kč. Dotace byla určena na mzdové prostředky asistentů
vedoucí. Dotace byla řádně a včas vyúčtovaná.
Městys také poskytl dotaci Klubu českých turistů, oblast PK ve výši 5 000,- Kč na
obnovu a údržbu turistického značení, výměnu tabulek, směrovek atd. Dotace
byla řádně a včas vyúčtovaná.
Jako poslední poskytl městys dotaci Římskokatolické farnosti Čachrov a to ve
výši 61 000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na činnost farnosti Čachrov. I tato
dotace byla řádně a včas vyúčtovaná.
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Údaje o obyvatelstvu:

- narozené děti
Václav Bastl, 9. 5. 2021, Březí 7
Karel Chanasz, 2. 6. 2021, Předvojovice 3
Michal Seidl, 31. 7. 2021, Čachrov 55 (ohlašovna)
Diana Dezort, 22. 8. 2021, Javorná 13
Miriam Mašková, 9. 9. 2021, Kunkovice 26
Dominika Marková, 10. 12. 2021, Bradné E1

- zemřelí
Kronika

František Běloušek, Javorná 62, zemř. 26. 1. 2021 ve věku 88 let
Jiří Vítovec, Bradné E4, zemř. 7. 7. 2021 ve věku 77
Jana Mikulášková, Javorná 19, zemř. 14. 7. 2021 ve věku 78 let
Vladimír Hájek, Javorná 78, zemř. 23. 8. 2021 ve věku 88 let
Vlastimil Macháček, Čachrov 72, zemř. 17. 11. 2021 ve věku 81 let
Marie Bejvlová, Chvalšovice 1, zemř. 26. 11. 2021 ve věku 74 let
Zdeněk Folta, Javorná 6, zemř. 26. 12. 2021 ve věku 69 let

- nejstarší občané
Emilie Hlomová, Čachrov 63, 98 let
Vlasta Milatová, Javorná 10, 92 let
Jaroslava Matějková, Čachrov 20, 90 let
Terezie Benešová, Čachrov 55, 89 let
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Ludvík Janka, Kunkovice 22, 89 let

Počet obyvatel na začátku a na konci roku:

Počáteční stav 523, konečný 538, během roku se 24 obyvatel přistěhovalo, 8
odstěhovalo, 6 se narodilo a 7 zemřelo.

Dne 8. 4 .2021 oslavili diamantovou svatbu manželé Růžena a Ludvík Jankovi
z Kunkovic 22. U této příležitosti je navštívil a blahopřál jim starosta Josef Bejvl.
Oslavencům předal kytici a dárkový balíček. Společně se vyfotografovali a
manželé se pak podepsali do pamětní knihy městyse Čachrov.

Kronika

V tomto roce se klasické vítání dětí nekonalo, vzhledem k nepříznivé
epidemiologické situaci s onemocněním COVID - 19. Děti, které by bývaly byly
přivítány, však dostaly od úřadu dárky – magnetickou tabulku se zvířátky a na
malování a 1000,- Kč na pořízení libovolné věci pro potřeby dítěte. Byly to děti:
Josef Balák, Ondřej Denk, Barbora Hucová, Jan Konečný, Václav Mašek a Sofie
Vrba.

Dne 29. 4. 2021 oslavili diamantovou svatbu manželé Růžena a Václav Sukovi
z Kunkovic 2. U této příležitosti je navštívili a blahopřáli jim starosta Josef Bejvl
a předsedkyně SPOZ Lenka Hřebcová. Oslavencům předali kytici a dárkový
balíček. Manželé se pak podepsali do pamětní knihy městyse Čachrov.

Složení SPOZ je stále stejné, činnost také.

Konaly se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 8. a 9. 10.
2021
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2. Základní a mateřská škola v Čachrově
Do mateřské školy je zapsáno 14 dětí a 9 dětí v režimu individuálního vzdělávání.
Základní škola má pět tříd podle ročníků. Celkem je v ZŠ 65 žáků, na denní docházce
52. Do spádové obce patří 4 žáci. Do 1. třídy bylo zapsáno celkem 7 dětí, žádné z nich
nepatří do spádového obvodu.

Kronika

Z finančních prostředků zřizovatele Městyse Čachrov byla škola dotována částkou
951 288,- Kč a na Šablony III. částkou 493 980,- Kč.
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3. Činnost sdružení a spolků - Sdružení dobrovolných hasičů

Kronika

První akcí sdružení bylo stavění nové májky 30. dubna. Akce proběhla za
slunečného počasí a při dodržení platných epidemiologických opatření.

Během roku se uskutečnilo několik výjezdů. Několik členů vyjelo 14. února
k požáru trafostanice do obce Javorná č. p. 5, 4. června zasahovali členové
výjezdové jednotky u požáru kontejneru v obci Březí u č. p. 24. 18. června vyčistili
hasičskou nádrž ve Březí. 17. července vyjela jednotka na technickou pomoc,
v Čachrově E6 poskytnout pomoc osobě v nouzi.
Z akcí pro děti se uskutečnilo 3. července opékání špekáčků při příležitosti
zahájení prázdnin a 28. srpna se děti s prázdninami rozloučily.
25. září proběhly Hasičské hry pro děti na hřišti u školy. Počasí akci přálo, během
dne hrála country kapela a všechny děti obdržely sladké ceny. Účast dětí byla
jako obvykle hojná, přišlo jich kolem padesáti.
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6. listopadu se sešlo asi 25 dětí a 35 dospělých k lampiónovému průvodu.
Počasí se vydařilo a na zpáteční cestě se vypustily lampióny štěstí a nakonec se
opekly špekáčky.
Z dalších aktivit SDH je potřeba zmínit výrobu dřevěných laviček, které jsou
nainstalovány při silnici do Bradného, a přístřešek s lavičkami u tvrze
v Čachrově. Vyrobil je Vladimír Šedlbauer a občanům je věnovalo SDH Čachrov.
V červenci sdružení zaslalo finanční dar ve výši 3 000,- Kč na Diecézní charitu
Brno jako příspěvek obcím zasažených tornádem.
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19. srpna se členové SDH s praporem zúčastnili oslav 130. založení SDH Velký
Bor. 12. září na Seniorské hasičské soutěži v Malé Vísce obsadilo naše družstvo
3. místo. 19. září ve 12 hodin stála čestná stráž u hasičské zbrojnice na počest
zemřelých dobrovolných hasičů v Koryčanech.
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Rozsvícení vánočního stromku bylo sice oficiálně zrušeno, Ale i přesto zástupce
SDH stromeček u hasičárny ozdobili a rozsvítili.
Poslední akcí roku byla Valná hromada SDH v bývalé restauraci u Šedlbauera za
dodržení platných epidemických opatření.
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Farnost a spolek Kostel pro lidi, lidi pro kostel

Kronika

Hlavní činnost se v roce 2021 soustředila na restaurování varhan. Po letošní
etapě restaurování jsou již hotové všechny píšťaly a celkově se restaurování
přehouplo za polovinu. Dále byla natřena okna v kostele.
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Kvůli covidu se mnoho akcí nekonalo. Z tradičních akcí proběhlo po roční pauze
procesí ke kapli sv. Anny na Pavlov. Poutě u kaplí v jednotlivých obcích v okolí
Čachrova se díky rozvolnění konaly také.

Spolek Komunita Čachrov

Kronika

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci se činnost spolku rozběhla až
26. června. První akcí bylo slavnostní otevření Galerie nad údolím. Byla zřízena
v upravených prostorách domu č. p. 4 v Čachrově, což je současně i sídlo
spolku. Během neformálního odpoledne se členové spolku a návštěvníci
osobně seznámili s výtvarnicemi Janou Frolíkovou, Dagmarou Fila, Janou
Boškovou a malířem z Javorné Václavem Bejvlem a prohlédli si jejich práce.
V galerii jsou k vidění i k prodeji šperky, keramika, dřevěné plastiky, obrazy,
grafiky a fotografie.
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Na druhé akci spolku, na setkání pamětníků za rok 2020 a 2021, zněla hudba.
Jako kronikářka Čachrova jsem pozvala své vypravěče na odpolední posezení.
„Na Šumavě je dolina“, „V té krásné Šumavě“, „Dyž sem já chodíval do Běšin“,
„Ta naše písnička česká“ nebo „Chaloupka nízká“ jsou písničky, které všichni
známe. Patří také do repertoáru učitelky hudby Jany Štrbové. Zazpívali jsme si
je za doprovodu akordeonu v pátek 23. července na Čachrově v domě č. p. 4.
Zpívaná a zábava se protáhla do podvečerních hodin.
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Den na to, 24. července, vyrazili členové a příznivci spolku na výlet na Svinnou.
Zaparkovali u penzionu Stará vápenka a vyšli na krátkou procházku ke
kapličkám v okolí. Po prohlídce staré vápenky, která postupně prochází
rekonstrukcí, a po občerstvení v restauraci se vrátili do Čachrova.

Kronika

V turistice spolek pokračoval i v srpnu. 4. 8. byla na programu návštěva
poplužního dvora a zámečku v Nemilkově. Zajímalo nás, jak majitelé pokročili
v rekonstrukci objektu. Vyrazili jsme z Čachrova pěšky podél Ostružné, kolem
chat až k zámečku. Před společnou prohlídkou jsme si prohlédli zámeckou
sýpku se starým rolnickým nářadím a historickými stroji. Zámečkem nás
tentokrát provázel majitel, takže jsme se dozvěděli zase jiné zajímavosti než
posledně od jeho paní. Zpátky jsme se vraceli zase podél Ostružné, ale po jejím
druhém
břehu.

Další výlet, tentokrát k prameni Řezné, se uskutečnil 5. září. Zahájili jsme ho na
bývalé Gerlově Huti. K prameništi jsme došli po naučné stezce Sklářská. Z luk na
jižním svahu Pančíře, kde řeka Řezná (Regen) pramení, se otevíralo několik
pohledů k jihu a východu. V rezervaci se nacházejí vzácné druhy rostlin, např.
dřípatka horská nebo rosnatka okrouhlolistá. Z Hofmanek jsme sice Alpy
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neviděli, ale výhled byl i tak pěkný. Stejnou cestou jsme se vrátili na parkoviště.
Výlet byl turisticky nenáročný.
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Během soboty 25. a neděle 26. září se spolek zapojil do akce, kterou pořádá
nakladatelství Grafia Plzeň za podpory Města Plzně a Plzeňského kraje. Šlo o
Víkend otevřených ateliérů, kdy má veřejnost možnost nahlédnout do ateliérů
a galerií v Plzeňském kraji. Členové spolku se podíleli na organizaci akce,
přípravě pohoštění a provázení návštěvníků po Galerii nad údolím č. p. 4 v
Čachrově.

V říjnu spolek uskutečnil výlet na
Javorensko a 14. listopadu vycházku na
Hadí vrch, kterou jsme zahájili na Staré
Huti. Odtud jsme se vypravili po
turistické značce směr Hadí vrch. Jeho
vrchol ve výšce 1122 m.n.m. není
porostlý lesem, ale je to travnatá pláň,
odkud je krásný panoramatický výhled
na Pancíř, Javornou, Velký Javor,
Svatobor a Poledník. Značka jeho vrchol
míjí, ale stojí za to z ní odbočit a na
vrchol si vystoupat. V dobu, kdy jsme
na Hadí vrch vyrazili, už sice houby
nerostly, ale přesto to byla příjemná
procházka lesem až do Keplů. Zpátky
jsme se vraceli po silnici na parkoviště a
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auty se přemístili do Velhartic na oběd do restaurace.
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Posledním výletem bylo cestování do šumavském podhůří přes Chotěšov,
Radvanice a Jarkovice, s pátráním po zbytcích Kordíkovy pily pod Chvalšovicemi
u Kunkovického potůčku.

Kronika

Během prosince jsem namalovala portrét letos zesnulé herečky Libuše
Šafránkové jako Popelky, který bude součástí naučné desky o natáčení dnes už
kultovního pohádkového filmu Tři oříšky pro Popelku. S tímto nápadem přišel
malíř a zastupitel obce Václav Bejvl, který desku doplní doprovodným textem a
malbou zasněžené krajiny s hlavními protagonisty filmu na koních. Deska bude
umístěna u Jesení, kde se tato scéna natáčela, a bude turistům i místním lidem
připomínat půvab a filmařskou atraktivitu zdejšího kraje.
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Čachrovníci
V roce 2021 Dětský klub Čachrovníci, Hnutí Brontosaurus, vyvíjel tyto aktivity:
Letní kempy I. a II., konané 12. – 16. 7. a 2. – 6. 8. 2021, které byly financovány
z dotace MŠMT a městyse Čachrov.
Letní klub 19. - 23. 7. 2021 za finančního přispění městyse Čachrov.
Série přednášek Zubní hygiena, Drogová problematika a kriminalita, Regionální
Vánoční zvyky – 12. 12. 2021 za finančního přispění Plzeňského kraje a
Ekoregionu Úslava.
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Klubovou činnost poznamenala epidemiologická situace, kdy nebylo možné
uskutečnit pravidelné
schůzky v klubovně.
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Muzeum železničních dresin

„Covidová“ doba se promítla do celkových aktivit muzea, především v počtu
návštěvníku v expozici.
Naopak činnost pro spřátelené spolky a muzea se projevila větším zájmem o
zapůjčení našich exponátů spolu s předváděním historických dresin.

Zapůjčení exponátů do Muzea v Roztokách u Prahy pro výstavu k 150 - ti letům
tratě do Drážďan

Kronika

Národní technické muzeum Praha – instalace dresiny Dm 4-47044 na hlavním
nádraží Praha 16. 4. 2021

Zapůjčení a provoz historických dresin na „Parním létu“ 17/18.7. a 14. 8. 2021
v Bezdružicích
Vzpomínka na film Hlídač č.47 ve kterém hrála naše dresina z r.1851 v Kraslicích
30.7./1.8.2021
Historický železniční den v Rožmitále p.Třemšínem 21.8.2021
S inspektorskou dresinou na velkolepých
v Martinicích v Krkonoších 18/19.9.

oslavách

150let

železnice

Účast s dresinou na „Železničním víkendu 2021“ v Nýřanech 25/26.9.2021
Železniční den ve Zdicích 2/3.10.2021 s provozem dresiny z r. 1851

21
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4. Počasí
Studeným jarem se opozdily práce na zahradě a rok 2021 nebyl příznivý pro
kořenovou zeleninu a brambory. Naopak jablek, rybízu a jahod se v Čachrově a
okolí urodilo nezvykle hodně. Jaru předcházela poměrně měkká zima. Sněhu
nebylo mnoho, vláha se ale během roku doplnila. Průměrná roční teplota
v letošním roce byla asi 8 °C, což je jen o 0,1 stupně vyšší, než je normál. Podle
meteorologů jde o teplotně první normální rok od toku 2013.

Kronika

Na Čachrově zaznamenala paní Táňa Zemanová největší teplotní výkyv 15.
února. V 7 hodin ráno bylo na teploměru -20 °C a druhý den ráno vystoupala
teplota na +2°C. Jarní měsíce byly studené. Podle jejích měření pršelo v květnu
24 dnů, při kterých napršelo 170,9 mm (1 mm = 1 l /m3). Byl to nejdeštivější
měsíc v tomto roce a nejchladnější květen za posledních 32 let. Pršelo hodně
také v červnu a červenci. Září bylo naopak mimořádně suché. Největší raritou
letošního roku byl 31. prosinec jako nejteplejší Silvestr za posledních 90 let.
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Poděkování za poskytnutí údajů do kroniky:

Lence Hřebcové a Barboře Kalistové za OÚ Čachrov
Zdeňce Maškové a Bohumíru Háznedlovi za SDH Čachrov
Ing. Petru Kaiserovi za Farnost Čachrov
Mgr. Haně Königové za dětskou skupinu Čachrovníci
Ing. Václavovi Zahrádkovi za Muzeum drezin Čachrov

Kronika

Taťáně Zemanové za údaje o počasí

Schválení zápisu do Kroniky Čachrova 2021

Starosta Josef Bejvl

Kronikářka PaedDr. Zdeňka Hranáčová

Dne 16. 6. 2022
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