
Rok 2004 
Obecní úřad: 
 
       Provoz obecního úřadu zůstává stejný jako v minulých letech. 
 Zastupitelstvo se scházelo opět pravidelně po šesti týdnech na veřejných zasedáních, 
střídavě v jednotlivých částech obce (Čachrov, Javorná, Jesení). Účast obyvatel obce na 
těchto zasedáních mírně poklesla oproti předchozímu roku.  
 Na počátku roku (11. 3. 2004) byl schválen rozpočet obce na tento rok viz. příloha 
číslo 1 a, b. 

• Podařilo se získat 2 dotace na opravu staré budovy školy (první stupeň ZŠ a MŠ) 
z prostředků na obnovu a rozvoj venkova Plzeňského kraje. V 1. polovině roku se 
provedla výměna podlah v 1. patře a instaloval se přístroj na vysoušení zdiva 
Wigopol. Tato akce stála 335 000,- Kč, dotace byla ve výši 200 000,- Kč. Ve 2. 
polovině roku se provedl odkop zeminy od budovy a instalovala se izolace včetně 
odvodnění této vlhké budovy. Obě akce prováděla firma Ing. Paláta z Klatov. 

• Penzion důchodců v Klatovech, ve kterém bydlí řada občanů Čachrova, vyžaduje 
nově, aby obec přispívala na každého nového důchodce. Obec tyto platby schválila 
s tím, že bude platby požadovat od občanů. 

 
 
Počasí: 
 Leden i únor byl teplotně v normálu, sníh napadl až koncem ledna. Začátkem března 
přišla obleva, ale 24. března napadlo na čachrovsku 75 cm mokrého sněhu, který způsobil 
kalamitu na silnicích i v lese, ale do týdne znovu roztál. Květen byl průměrný, ale 23.5. ležel 
ráno poprašek sněhu. V červnu se počasí zlepšilo, prázdniny byly v normálu. Na podzim málo 
pršelo, což se projevilo na hladině spodní vody. Závěr roku proběhl bez větších teplotních i 
srážkových extrémů.  
  
 
Zemědělství: 
 

Společnost Český Real, a.s., která je nástupcem Zemědělského družstva, 
obhospodařuje v okolí Čachrova celkem 395 hektarů pozemků, z toho je 350 ha luk, které 
slouží jako pastviny a 45 ha orné půdy. Pastviny se využívají přes léto pro 100 jalovic 
masného typu, 130 telat a 190 krav bez produkce mléka. 

Zaměstnáno je zde 5 stálých zaměstnanců převážně místních a 3 pracovníci na 
výpomoc ze Slovenska. 

   
                    

 
Veřejný život: 
 
 Ve dnech 11. a 12. června se konaly volby do Evropského parlamentu. Naše obec je 
rozdělena na 3 volební okrsky. V okrsku Čachrov bylo zapsaných 223 voličů, ale odevzdáno 
bylo pouze 67 platných hlasů. V okrsku Javorná byl počet zapsaných voličů 127, odevzdáno 
bylo 29 platných hlasů. V okrsku Kunkovice bylo zapsáno 88 voličů, odevzdáno bylo 31 
platných hlasů. Celkem tedy bylo odevzdáno 127 platných hlasů, to znamená volební účast 
pouhých 29 %. Podobně nízká účast provázela volby po celé republice.  
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 Na 1. místě se v naší obci umístila ODS, na 2. místě se umístila ČSSD a na 3. místě se 
umístila KDU – ČSL. 
 
 Ve dnech 5. a 6. listopadu se uskutečnily druhé volby v tomto roce, a to do 1/3 senátu 
Parlamentu ČR a Zastupitelstva Plzeňského kraje. 
 V okrsku Čachrov bylo zapsáno 226 voličů, odevzdáno bylo 63 platných hlasů. 
V okrsku Javorná bylo zapsáno 126 voličů, odevzdáno 32 platných hlasů a v okrsku 
Kunkovice bylo zapsáno 91 voličů a odevzdáno 35 platných hlasů. Celkem bylo odevzdáno 
130 platných hlasů, to znamená volební účast 29,34 %. 
 Na 1. místě se v naší obci umístila ODS, na 2. místě se umístila KSČM a na 3. místě 
se umístila ČSSD.  
 Výdaje na tyto volby činily 20 752,- Kč, na celou částku byla poskytnuta dotace. 
 
Spolky: 
  

TJ Sokol Čachrov měl v tomto roce 133 členů, z nichž se 73 účastní pravidelného 
cvičení. Velkým přínosem je možnost bezplatného užívání tělocvičny a tenisového kurtu 
v areálu místní školy. 

17. dubna byl uskutečněn pochod na Keply, 21. srpna cyklistický výlet na Ztracenku u 
Lešišova. Obou akcí se zúčastnilo 15 příznivců pohybu.  

TJ Sokol provozuje lyžařský vlek na vrchu Šternek. Toto zařízení je pro TJ Sokol 
hlavním zdrojem příjmů, ale i výdajů. Jeho obsluhu zajišťují členové TJ bezplatně pod heslem 
Čachrov sobě. Díky jejich záslužné činnosti je možné zajistit i lyžařský výcvik pro děti ze 
školy, ale i vyžití dětí i dospělých v době prázdnin a víkendů. 

Další 2 akce proběhly ve spolupráci se členy místního Sboru dobrovolných hasičů - 
30. dubna stavění máje a v červnu čištění hasičské nádrže v Bradném, která v létě slouží jako 
koupaliště zejména pro čachrovskou mládež. Tato nádrž je v létě hojně navštěvována a proto 
by obecní úřad mohl přispívat na udržování jejího okolí, také vzhledem k tomu, že nemůže ve 
svém katastru nabídnout jiné kulturní koupání. 

 
SDH Čachrov je dalším aktivním spolkem čachrovské veřejnosti. 24. ledna pořádal 

hasičský ples, organizoval sběr železného šrotu, členové se celoročně zúčastňují hasičských 
soutěží. Hasiči rovněž zorganizovali nultý ročník Čachrovských hasičských her, kterých se 
zúčastnilo 7 družstev. 

Nejstarším členem SDH Čachrov je pan Karel Běloch z Čachrova čp. 26. 
 Členové SDH byli nápomocni i při hašení požáru na Onom Světě, kde hořela střecha 
bývalého teletníku majitelky Dany Budáčové. Pomoc spočívala v naplňování cisteren 
profesionálních hasičů vodou z čachrovské požární nádrže. Škoda po tomto požáru byla 
vyčíslena na 500 000,- Kč. 
 
 Dalším spolkem je SDH Chvalšovice. Tento sbor je velice malý, má pouhých 30 členů 
většinou starších a proto se pravidelně účastní pouze okrskové soutěže a Čachrovských 
hasičských her. Jelikož vlastní i historickou stříkačku, bývá často zván na oslavy založení 
SDH v okolních obcích, kde předvádí hašení touto stříkačkou. V letošním roce byl pozván na 
oslavu do Běšin. 
 
 Ze spolků je činný rovněž Československý červený kříž Kunkovice. Zajišťuje 
především místní akce, jako je úklid návsi a oprava a údržba místní kapličky.   
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Školství: 
 

V únoru se konal zápis do školy. Do prvního ročníku se zapsalo 8 žáků, přestože tento 
populační ročník byl nejslabší v historii ČR. 

Škola nemá žádné integrované žáky, i když žáků se specifickými poruchami učení a 
chování je celá řada. Věnuje se jim zvýšená pozornost a učitelé se řídí doporučením 
pedagogicko – psychologické poradny. 
 Leden zahájila škola ve znamení lyží. Zúčastnila se 28. zimní olympiády na Železné 
Rudě. V únoru škola tradičně pořádá maškarní ples pro rodiče, příznivce školy a širokou 
veřejnost v restauraci u Benešů. Účast i zábava byly velmi dobré. 
  V květnu se žáci 2. stupně zúčastnili atletického Poháru rozhlasu v Sušici. I přes silnou 
konkurenci byli úspěšní. Děti ze školního sboru byli přizvány jako hosté koncertní řady Česká 
hudba na hradech a zámcích Pošumaví. 
 Na závěr školního roku se konalo cvičení v přírodě a večerní posezení u táboráku 
společně s rodiči. 
 
Začátek nového školního roku byl prožit ve znamení hudby. Škola připravila 1. ročník 
mezinárodního hudebního festivalu „Doteky“. Jedná se o cyklus koncertů pro širokou 
veřejnost v šumavském regionu s několika výchovnými koncerty pro žáky základních škol.  
           Od září do prosince se škola zúčastnila různých akcí – návštěv klatovského divadla, 
plavání v bazénu, sportovních utkání a řady soutěží. Nový pan učitel Daniel Javorský 
připravil pro žáky vánoční turnaj ve stolním tenise. 
            Kalendářní rok škola již tradičně zakončila vánoční besídkou pro veřejnost, na kterou 
si každá třída včetně mateřské školy připravila scénku pod vedením svých učitelů. 27. 
prosince vystoupil školní sbor společně s klatovským Šumavanem na vánočním koncertu 
v Železné Rudě a v Javorné. 
   
  
 
 
Zdravotnictví, ČČK:  
    
Zdravotní středisko už tradičně pracuje jedenkrát v týdnu po dobu jedné hodiny. Dojíždí sem 
stále ze Strážova pan MUDr. Zeman. Ordinace lékaře a čekárna je umístěna v bývalé škole. 
 V Kunkovicích už dlouhá léta pracuje organizace Českého Červeného kříže pod 
vedením pana Ludvíka Janky. Tato organizace po celou dobu své existence pečuje o všechny 
3 kaple, které v Kunkovicích a v okolí jsou. V tomto roce pan Josef Janeček obílil kapličku na 
cestě z Kunkovic do Čachrova, opravil kapli v Kunkovicích a spolu s panem Vl. Šedlbauerem 
opravili kapli svatého Vintíře.  
 Od ČČK dostali odměnu za práci 1 300,-- Kč, obec přispěla na materiál 680,-- Kč. 
 3 členky se zúčastnily školení humanitární skupiny ČK. Školení se uskutečnilo 
v Úborsku. 
 Finance skupina získává výběrem členských příspěvků, z nichž polovinu odvádí OS 
ČČK Klatovy, a druhou polovinu používá pro vlastní činnost. 
 
 

-3- 
 
 

 



Pohyb obyvatelstva: 
 
  
V současné době je v obci Čachrov 548 obyvatel. 
 Ve sboru pro občanské záležitosti působí i nadále: Anna Vítovcová (pracovnice OÚ), 
Zdeňka Hásnedlová (Čachrov), Andrea Kubátová (Kunkovice), Vlasta Randáková (Javorná). 
V tomto roce,  21. 6. bylo uvítáno do života 5 nových občánků. Už tradičně přivítala 
předsedkyně SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak holčičky z Mateřské školy 
z Čachrova: Eliška Podaná, Barbora Kalistová, Jana Steblová, Daniela Grollová přednesly 
básničky, starosta promluvil k přítomným, rodiče se podepsali do pamětní knihy a byly jim 
předány dárky od OÚ- pro každé dítě vkladní knížka s vkladem 1 000,-- Kč. Při tomto obřadu 
byla uvítána Natálie Steblová z Čachrova, která se narodila 1. 1. 2003 a byla prvním 
narozeným dítětem v klatovském okresu. Jako dárek dostali rodiče dětskou jídelní soupravu.  
  28. 11. oslavili zlatou svatbu (50 let společného života) manželé Václav a Marie 
Kolářovi z Dobřemilic čp. 10.Při této příležitosti je navštívil starosta obce Josef  Bejvl a 
členky SPOZ Anna Vítovcová a Zdeňka Hásnedlová. 
    
 
 
Nejstarší občané: 
 
Rozálie Matějková z Javorné   16    3. 2. 1908 
Jana Mužíková z Javorné 18          17. 4. 1916 
Marie Ciprýnová z Čachrova 52     15. 1.1918 
Jana Kehartová z Dobřemilic  8   27. 12. 1918 
 
 
Narozené děti:  
 
Veronika Krejčová, Kunkovice 4 3.1. 2004 
Zdeněk Kubalík, Čachrov 58  6.6. 2004 
Irena Lánská, Javorná 6           20.7. 2004 
Jiří Amort, Čachrov 8   5.8. 2004 
Adam Slunčík, Jesení 19           11.9. 2004 
Daniel Krochot, Javorná 6           26.9. 2004 
 
 
Sňatky: 
 
31.1. 2004 Jan Šrámek, Čachrov 25 
13.3. 2004 Vladimír Novák a Alena Křenková, Čachrov 57 
26.6. 2004 Petr Zahrádka a Růžena Krausová, Čachrov 63 
3.7. 2004 Jan Kašík, Javorná 43 
7.8. 2004 Jan Hamáček a Martina Bejvlová, Javorná 74 
25.9. 2004 Lukáš Faltejsek, Onen Svět 
2.10. 2004 Pavel Pangerl a Martina Matějková, Čachrov 57 
6.11. 2004 Gabriela Kotlárová, Čachrov 55 
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Rozvod: 
 
František a Jitka Ševčukovi, Jesení 3 
 
Úmrtí:  
 
Eleonora Šedlbauerová z Chvalšovic 
Alžběta Lieblová z Kunkovic 
Ferdinand Zahrádka z Čachrova 
Josef Ladman z Javorné 
Amálie Holá z Dobřemilic 
 
   
 
 
 
 
Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání obecního zastupitelstva obce Čachrov 
dne 7.7. 2005. 
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