Rok 2007
Počasí:
Zima roku 2007 byla beze sněhu a téměř bez mrazů, což nepotěšilo milovníky zimních
sportů ani majitele lyžařských areálů. Až ke konci roku v listopadu napadlo 40 cm sněhu,
který ale nevydržel ani do Vánoc a další už nepřišel. Tato skutečnost potěšila ale Úřad
městyse, protože byla ušetřena značná částka, plynoucí jindy na údržbu místních komunikací.
Jaro nastoupilo brzy a toto roční období bylo velmi teplé a suché. Léto ani podzim nás
nepřekvapily žádnými teplotními extrémy. Urodilo se hodně jablek a hrušek, což potěšilo
milovníky ovoce nejen v pevném stavu, ale i ve zkapalněném.
Větrná smršť:
V noci z 18. na 19. ledna nás překvapila větrná smršť, která dostala jméno Kyrill. Vítr se
hnal rychlostí až 216 km/hod – měřeno na Sněžce – a nadělal mnoho škod na budovách, v dopravě,
elektrických rozvodných sítích a v lesích. V naší republice zahynuli v průběhu této smrště 4 lidé.
V obcích našeho katastru došlo k přerušení dodávka elektrické energie, které trvalo místy
až 40 hodin. V této situaci jsme si mohli ověřit, jak se žilo našim předkům bez vymožeností
moderní doby, které jsou zcela závislé na přísunu elektrické energie.
V obci Kunkovice byla větrem stržena střecha z místní kapličky, kterou místní obyvatelé
svorně opravili.
V našem katastru byly orkánem postiženy v různé míře prakticky všechny lesní plochy.
Dřeva vytěženého následkem kalamity bylo 5 287 m³, plocha holin je celkem 3,23 ha. Tento údaj
se nezdá tak velký, protože škody byly spíše v jednotlivých vývratech a polomech mezi ostatním
porostem.
V této souvislosti se vyskytly obavy, hlavně ze strany komerčního a chemického
hospodaření v lesích, že se neúměrně a nekontrolovatelně rozšíří kůrovec. Tyto předpovědi se
nepotvrdily, i když následovala další teplá zima. Likvidace následků Kyrillu si na Šumavě
vyžádala 5 lidských životů. Také z toho je patrné, jak těžká a nebezpečná práce to byla.

Spolky:
Spolková činnostně v naší obci čilá a pestrá. Konají se cyklistické a pěší výlety, letní
běh na běžkách po trávě, hraní bowlingu, pravidelně se scházíme na volejbal a nohejbal,
pořádají se hasičské soutěže.
Reprezentantky našeho SDH v roce 2007 vyhrály okresní soutěž a v krajské soutěži se
umístily na 3. místě. U příležitosti podzimní pouti zorganizoval SDH hasičskou soutěž v areálu
„V řekách“, které se zúčastnilo i družstvo Soptíků (malí hasiči) a družstvo Sokolů. Není to nic
neobvyklého, protože většina sokolů jsou zároveň i hasiči a naopak.
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SPOZ:
V roce 2007 oslavilo několik manželských párů zlatou svatbu – 50 let společného
života:
- 4.2.2007 – František a Jana Bělouškovi, Javorná 62
- 9.2.2007 – Václav a Anna Rendlovi, Javorná 61
- 27.4.2007 – Ladislav a Marie Kolářovi, Dobřemilice 4
Při této příležitosti manžele navštívil starosta Josef Bejvl a předsedkyně SPOZ St.
Gollová, předali drobné dárky a popřáli hodně zdraví do dalších let.
Dne 17.4.2007 oslavili platinovou svatbu (70 let společného života) manželé Hynek a
Barbora Rendlovi, kteří dříve bydleli ve Chvalšovicích č.p. 12. V současní době žijí
v Penzionu pro důchodce v Klatovech. Ani na ně SPOZ nezapomněl dárkem a přáním.

Dne 20.10.2007 bylo uvítáno do života 5 dětí z našeho obvodu:
- Julie Zedníková, Čachrov 35, nar. 18.10.2006
- Pavel Thurnvald, Javorná 6, nar. 16.12.2006
- Vít Hamáček, Javorná 74, nar. 3.2.2007
- Tomáš Trukmüller, Jesení 6, nar. 26.6.2007
- Václav Heider, Kunkovice 12, nar. 10.7.2007
Nejdříve přivítala členka SPOZ Anna Vítovcová rodiče s dětmi, pak děti z mateřské
školy přednesly krátké pásmo, starosta promluvil k přítomným, rodiče se podepsali do
pamětní knihy a byly předány dárky od ÚM – pro každé dítě miniúčet s vkladem 1 000,- Kč.

Narozené děti:
Vít Hamáček, Javorná 74
Václav Heider, Kunkovice 12
Tomáš Trukmüller, Jesení 26
Mariana Steblová, Čachrov 68
Dominik Kolář, Čachrov 35

3.2. 2007
10.7. 2007
26.6. 2007
9.10. 2007
29.10. 2007

Sňatky:
8.12.2007

Martina Hásnedlová, Čachrov 3
František Heidelberger

Rozvody:
Vladislav a Milena Leflerovi, Čachrov č.p. 22
Luboš a Andrea Soukupovi, Chvalšovice č.p.3
Josef s Josefa Narovcovi, Jesení č.p. 21
Karel a Jaroslava Hanžlíkovi, Javorná č.p. 46
Miroslav a Anna Křížovi, Čachrov 55
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Nejstaršími občany jsou:
Marie Ciprýnová, Čachrov č.p. 73, nar. 15.1.1918
Jana Kehartová, Dobřemilice č.p. 8, nar. 27.12.1918
Karel Běloch, Čachrov č.p. 26, nar. 1.2.1920
Karla Zahrádková, Zahrádka č.p. 3, nar. 24.7.1920

Úmrtí:
23.5.2007 – Josef Furiš, Čachrov č.p. 57, věk 40 let
4.12.2007 – Vojtěch Suk, Chvalšovice č.p. 4, věk 68 let

Zápis do kroniky byl přečten a schválen na zasedání zastupitelstva městyse Čachrov dne 4.9.
2008.
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