
Lv~a~skému vleku v roce 2001 nep~álv sn~hové pocl-
minky. Provoz byl jen dva vikendy. Členové Sokola na
vleku odpracovali 454 hodiny b~hem roku a p~i slu~bách
p~i p~iprav~ sezóny 2001/2002, kt.erá začala v prosinci.
Vlek byl v provozu celé vánočni svátky.

27. 9. oslavila členka Sokola pi. Milena Dondová
z čP. 45 v Čachrov~ 75 narozeniny. K t.omut.ovÝroči ji p~ed-
seda Sokola blahop~ál a p~edal ji dar.

Sbor dobrovolných hasičťl už t.radičn~ plni své
úkoly, sout.~že a cvičeni.

Letos po~ádali zájezd na Moravu, do St.rážnice - do
skanzenu a do zámku. Rovn~ž navět.ivili Lednici a samo-
z~ejm~ i dva vinné skl1pky. Zúčastnili se jako každo-
ročn~ mnoha hasičskvch sout~ži v okresu.

Hlavni novinou je ovšem obnoveni činnosti mladých
hasičťl. Ti ukončili p~ed lety svoji činnost. pod vedenim
pana Václava Hinze. V kv~tnu letoěniho roku se opět
sešli. Jejich vedouci je Zdeňka Kolá~ová z Čachrova
čp.49. Od té doby piln~ cv í c r , zúčast.nili se podzimn1ho
kola "Hry Plamen". V červenci se vydali do sport.ovniho
areálu Samopše na Sázav~. Tam si užili nejrťlzn~jšich
sportťl i nočniho raftingu s Ohňostrojem.

V zá~i začal i trénovat. na ět.afetu a orientačni bětl.
V i"'1jn\.lse vyprav i1i na závod požárnické věestrannosti
do Malého Boru. V t.omt.o závod~ plni li mnoho (lkolt'I
st.i"'elbuze vzduchovky, zdravov~du, p~ekonáni lana, uz Lo+
v árrí , t.opografii. V orientačnim běhu skončili na 7.mist.ě
z 56 účastnikt'la ve štafetě na 18. mistě.

Také hasiči blahopi"'álipani Dondové, své člence, k
jejim 75. narozeninám.

Český červený k~iž v K\.mkovicich už t.radičně po-
kračuje v činnosti. Kdyby se tak v ostatnich osadách
našly organizace nebo jednot.ivci, kt.ei"'ibv tak pečovali
o své okoli~

V naši malé obci nebylo zvykem po~ádat kulturni Kultura
akce. V t.omt.oroce, s pi"'ichodem nové pani ~edi t.elkv do
zdejši školy se začalo blýskat na lepěi časy. 10.12.2001
byl uspoi"'ádánv základn1 škole Čachrov komorni koncert,
v němž na violoncello hrál Tomáš Strašil. profesor
violoncellové nr-v na Konzervatoi"'iv Praze. Tamt.éž pt'lsobi
i druhý sólista Luděk Šabaka, klavirista, laureát.
významných československých sO\.ltěži, koncert.uje i v za-
hraniči.

Koncertu se zúčastnilo nejméně 50 posluchačt'l.Pro
někt.eré z nich to by 1 pravděpodobně unikátni zážitek.

Pi"'edvánoci uspo~ádala základni škola v čachrov-
ském kost.ele pásmo koled a vánočnich pi"'iběhťl.Pásmo se
žáky pi"'ipravila spolu s pani i"'editelkouPaedDr. Milada
Bláhová, kt.erá na zde j ěi ěkol e VYUČ\.lje a vede p~vecký
sbor.

27. 12. 2001 uspoi"'ádalpěvecký sbor Šumavan koncert
v kostele na Javorné. Byl bohat~ navštiven. Jediným spon-
zorem byl JUDr. Frant.išek St.rnad z Javorné.

Kéž by to nebyly jen zbloudilé vlaštovky a takových
zážit.kťlbylo v i c .



Mistni obecni ú~ad pravideln~ ka~d~ rok p~ispivá na
obnovu knižniho fondu Městské knihovně v Klatovech,
která mistni MLK zásobuje. Letos tento p~ispěvek
obecniho ú~adu tvo~il 8.500 Kč.

Školni rok 2000-2001
16. K 1. 2. 2001 počet
(13) na 12 a museli pro
o výjimku z počtu děti.

Ve dnech 30. 1. - 1. 2. byly mimo~ádné ch~ipkové
prázdniny, na něž plynule navazovaly pololetni a jarn1
prázdniny. Během všech vedleišich prázdnin, a let.os
poprvé i celé dva měsice hlavnich prázdnin bYla mate~ská
škola uzav~ená. Na hlavni prázdniny se p~ihlásily pouze
dvě dět.i. Během roku si užili spoust.u aktivit. Nechyběl
ani masoP\.lstnirej a oslava Velikonoc. Na ja~e postavili
májku, oslavili Svátek matek a Den děti. Ten se pro
špatné počasi musel p~esunout do t~idy. Byla plánována
stopovaná a opékáni vu~t~, ale déšť prom~nil plány a
tento den slavili hrami a sout~žemi ve škole. Stopovaci
hru s ohničkem si užili dodatečn~.

A hurá, byl tu výlet do plzeňské ZOO.
Pětkrát byli v klatovském divadle, dvakrát na

divadelnim putovnim p~edstaveni v ZŠ a 2x je navšt.ivili
kamarádi z 1. stupně základni školy na besidce, kt.erou
pro ně p~ipravili. Dvakrát také navštivili prvňáky p~i
vv učov an í •

V červnu už ~/jimku z počtu děti nepot~ebovali,
bylo jich 14.

Do školy odešel jeden žáček - Václav Budáč z Onoho
Světa.

V zá~1 bylo p~ihlášeno 20 dět.i, z toho jsou t~i
děti maminek na mat.e~ské dovolené, které směji navštěvo-
vat MŠ jen t.~i dny v měsici. Do prosince jich bylo už
23.

zač1nal s nizkým počtem děti -
děti klesl pod zákonnou normu
mate~skou školu poprvé žádat

Podzimni a zimni akt.ivity:
oslava Vánoc s pečenim perničk~,
besidkou a návštěvou kostela.

Personálni obsazen1 mate~ské

Mikulášská nadilka,
st.romečkem, nad1lkou,

školy z~stalo stejné.

Hlavn1m dlouholetým problémem školy je nedostat.ek
žák~. Obec opakovaně už někol ik let. žádá o v» jimku
z normat.ivu. V tomto roce byla podána žádost. o nestan-
dartni ~ešen1, kt.eré by snižilo finančn1 zat1žen1 obce
p~i doplácen1 tohoto normativu počtu žák~. Nebylo
Okresn1m ú~adem v Klat.ovech ani MŠt1T ČR povol eno. Návrh
p~edst.avoval možnost spojen1 ročnik~ na 2. st.upni ZŠ.
T1m by se sn1žil počet učitel~ i výdaje za enerqie a
provoz. Bohužel zam i t.nut.abylo vy~izeno až v dubnu.

V jarnich měs1c1ch byl dokončen areál dětského
h~išt~ u školy a poprvé byl uveden do provozu \.1 pi"'1le-
žit.osti dětského dne 1. června. Škoda. že pr~běh t.oriot.o
slavnostniho dne byl p~erušen silným krupobit1m a prud-
kým ochlazen1m.

K 31. 7. 2001, po 10 letech p~soben1 na zdejš1
škole ve funkci ~editele školY, odcházi na vlastni
žádost Mgr. Jan V1ch. Na jeho misto nast.oupila od 1. 8.
Mgr. Renata Uhliková, kt.erá učila v Gymnaziu v Českém
Krumlově český jazyk, hudebni výchovu, rét.oriku a dějiny
umění. Když se provdala do Klat.ov. z~stala 7 let na ma-
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t.e1"-skédovolené. Tu ukončila práv~ letos nástupem na
zdejš:1 ZŠ.

Nová pan:1 i"'edit.elka věnuje všechny s:1ly t.omu, aby
se zdej~:1 škola udržela, snaž:1 se z:1skat hlavně rodiče
dět.:1z 5. ročn:1k\.lv Běšinech, ale i v jiných m:1st.ech.
Nab:1z:1i"'aduzájmo,~ch kroužků, kvalit.ně vybavenou pOč:1-
t.ačovou \.\čebnu,výhodnou cenu za st.ravován:1, kdy žáci
plat:1 jen 12 Kč za oběd - viz p1"-:1lohač. 4.

V t.omt.oroce opust.ilo škol u 15 žáke, z t.oho do
st.1"-edn:1ěkoly odešlo 8 žáke, nejv:1c na Obchodn:1 akademii
Klatovy (4 žákyně). Dvě žákyn~ odeěly na st.1"-ednd:1ěkoly
do Plzně, jedna - Karolina V:1tovcová z Běšin na UMPRUf1
v Českém Kr\.~lově. Ost.at.n:1nastoupili do učebnich obore.

Nová 1"-editelka se pi"'edevěim snaž:1 o zlepěeni
kult.urniho zázem:1 školy, s pomoc:1 dalši pedagožky
PaedDr. Milady Bláhové založily pěvecký sbor, v němž
pracuje skoro polovina všech žáke školy. Prvni úspěšné
vyst.oupen:1 uvedl i p1"-edvánočn:1mi svátky v mistnim kost.e-
le. Náplni byla dramat.izace biblického vánočn:1ho
pi"'1b~hu, provázená koledami. Tot.o pesobivé vystoupeni
opakovali ještě v Běšinech.

Pan:1 i"'edit.elka zajist.ila též pro žáky výchovný
koncert vysoké úrovně s pražskými \.~ělci. Ten se opako-
val ve večernich hodinách v jedné ze t.i"':1dškoly. Se~lo
se t.am velké množstv:1 mist.n:1ch občane. ktei"':1s nadšen:1m
p1"-ijalislavné maličkosti pro violoncello a klav:1r.

Pi"'i~kole pracuje školni družina, kt.erou nav~t.ěvuji
žáci 1. - 5. ročniku a ost.at.nidojiždějici. Prot.ože si
po vyučováni pot.i"'ebujidět.i odpočinout. a načerpat. nové
sily, sest.avuje družinái"'ka program podle pi"'ánia poti"'eb
dět.i. Využivaji prost.ory družiny, t.ělocvičnu, počitačo-
vou učebnu a sportovni areál ěkoly. K dispozici maj:1
video a t.elevizi.

V programu činnost.i se hlavně zaměi"'uji na sportov-
ni a rukodělné činnosti. To je pat.rné na prvni pohled v
krásné ~jzdobě družiny, jidelny a chodeb ěkoly.

Vedouci družiny je pani Taťána Zemanová, kt.erá je
zároveň vedouci školni jidelny pi"'iZŠ.

V červenci byl zru~en host.inec ve Chvalěovic:1ch.
V obci vznikla nová rest.aurace v Jesen:1 na mist.ě

nevábné st.avby, kt.erou dlouhá lét.a obývali mistni Romové.
Po jejich odstěhováni na Javornou v roce 1990 budova
dále chát.rala. Až v r. 1998 ji koupili manželé St.anislav
a Zdeňka Vondryskovi z Radinov a let.os t.am ot.evi"'eli
krásnou rest.auraci Jesenka.

V Čachrově změnila majit.ele rest.aurace di"'ive
"U Chalupských" čp. 7. Po pani Krejčové, kt.erá měla
rest.auraci v nájmu od pana Boi"'ika, ji koupili v bi"'eznu
2001 manželé Beneěovi z Hoi"'ákova. Od pani Krejčové
koupi 1i pouze vybaveni kuchyně. Ostat.ni zai"':1zenia re-
novace po1"-:1dilinovi maiitelé.

Čachrovět.i opět mohou poi"'ádat.plesy a nemusi si
pejčovat. st.oly a židle z Kunkovic nebo Velhart.ic jako
d1"-ive.

Hlavnim zaměi"'enim restaurace je VÝčep pro posezeni
m:1st.nichobyvat.el. Kuchyně je až na druhém miRtě.

Maj itelé chváli mist.ni obvv at.eLe • kt.ei"'ise spol u
dobi"'esnáěej:1 a panuje mezi nimi shoda.

Cest.ovní
ruch



restaurace TORA v Jeseni čP. 24, která
man~elOm BenešovVm, byla pronajata s.r.o.
spoluúčasti a proměněna v penzion a nočni

Pťlvodni
rovně~ patY-í
se zahranični
klub.

V prťlběhu měsice ~ijna bylo p~estěhováno
ké st.~edisko v Javorné z budovy Lesťl ČR čP.
zrekonstruovaného domu čP. 6 (bývalá škola).

zdravotnic- Zdravot-
7 do nově nictvi

Dne 28. května došlo v Železné Rudě k tragické
nehodě. T~iadvacet.iletý obvv at.eI Čachrova Josef Bauer se
projižděl na motocyklu Yamaha a nezvládl ~ízení motorky.
Narazil nejd~ive do plotu z pletiva, následně do doprav-
ní značky a vedle stojiciho stromu. Nepomohl ani
p~ivolaný vrtulnik, na následky zranění hlavy moto-
cyklista zem~el na místě.

Asi po t~iceti letech bylo obnoveno poh~bíván1 na
hl"-bitověv Javorné. Jako prvni po tak dlouhé době tam
byl pochován pan Josef Duda ze Svinné.

Dne 8. zá~í oslavili zlatou svatbu (50 let
společného života) manželé Josef a Rťlžena Kučerovi z Ča-
chrova čP. 17. P~i této p~íle~itosti je navštívil
starosta obce Karel Randák a členky SPOZ Anna Vit.ovcová
a Zder;ka Hásnedlová. Pani Kučerová dne 17.~iina zem~ela.

28. 9. bYly uv rt.anv do život.a pouze 4 dět.i z celého
obvodu. Nejd~1ve p~ivítala p~edsedkyně SPOZ Anna
Vít.ovcová rodi~.e s dět.mi. pak žáčci z mate~ské školy
z Čachrova Eliška Podaná, f1aqdalena Kollrossová,
Barbora Kalistová a Adam Zámiška p~ednesli básničkY,
starost.a proml \..\vi1 k p~i t.omnvm. rodi če se podepsal i
do pamětn1 knihy a byly jim p~edány dárky od OÚ - pro
ka~dé ditě vkladní knižka s vkladem 1000 Kč.

Neistarš1 občané:

V prťlběhu letošního
občané. Paní Františka
zem~ela 3. 12. 2001 (dne
Dne 9. b~ezna zem~el Václav
ve věku nedožitých 92 let).

roku zem~eli dva nejst.arš1
Kollrossová z Bradného čP. 3
10. srpna se do~ila 95 let).
Schedlbauer z Čachrova čP.38

Nejstaršími občany v na~em obvodu nyní isou:

3. 2. 1908 - Rozálie t1at.ěiková, Javorná 16
17. 4. 1916 - Jana f1užíková, Javorná 18
15. 1. 1918 - f1arie Ciprýnová, Čachrov 52
10. 7. 1918 - Eleonora Šedlbauerová. Chvalěovice 2
27.12. 1918 - Jana Kehartová. Dob~emilice 8

Narozené děti:

17. 2.
24. 4.
24. 4.
8. 5.

27. 9.
30.10.
22.11.

2001
2001
2001
2001
2001
2001
2001

Natálie Zsigová, Javorná 35
- Václav Thurnvald, Chvalšovice
- Pet.r Matějka, Javorná 6
- Josef Narovec, Jesení 21
- David Soukup, Chvalšovice 3
- Matěj Chroust, Kunkovice 18
- Jakub Kulawiak, Javorná 10

18

Život
lidi



Sňatky:

9. 4. 2001
14. 4. 2001

21. 4. 2001

28. 4. 2001

28. 4. 2001

23. 6. 2001

7. 7. 2001

14.12. 2001

Rozvody:

- Pavel Hájekl Čachrov 32 a Lenka Kolá1"'o\1á
- Ji1"'íHosnedll Kunkovice 5 a Hana Rendlová.

B~šiny
- Andrea Naušová. Chvalšovice 3 a Luboš Soukup

Nemilkov
- Hana Br'Ohová. Čachrov 34 a Miloš P1"'erost.•

Klatovy
- Vladimír Šedlba\.ler. Čachrov 54 a t1iloslava

Soušková. Strážov1 část Víteň
- Zden~k Dezort. Javorná 13 a Št~pánka

Hegerovál Javorná 24
- Karel Randákl Javorná 67 Ci. Helena Novot.na •

Vrchlabí
- Ji1"'íRubeš. Čachrov 56 a Mart.ina P1"'íhodová

- Václava Jarmila Heiderovil Kunkovice 12
- Tomáš a V~ra Ekrtovi. Javorná 31
- Rudolf a Hana Kadaňkovil Javorná 1

Zemf'el:1.:

9. 3. 2001 - Václav SchÓdlbauerl Čachrov 38
21. 3. 2001 - Št~pán Hynčík. Dob1"'emilice 1
7. 4. 2001 - Jind~ich K~ížek. Javorná 36
6. 5. 2001 - Marie Zahrádková. Čachrov 63

28. 5. 2001 - Josef Bauer. Čachrov f.8
15. 8. 2001 - Jan Sporvszl Javorná 24
10.10. 2001 - Josef Duda. Svinná 3
17.10. 2001 - R'Ožena Kučerová. Čachrov 17
5.11. 2001 - Eva Kal istová. Kunkovice 2f.
8.11. 2001 - Jaroslav Jarošík. Javorná 35
3.12. 2001 - Františka Kollrossová. Bradné 3

Zápis do kroniky byl p~ečten a schválen na zasedání obecn1ho

zast.upit.elst.va obce Čachrov dne 18. 4. 2002.


