Počasí:
12. ledna zataženo, pouze za poledne vysvitls slunce. Zataženo
až do 20. ledna. 16. a 17. ledna v noci - 4 C, přes den na nule.
16. ledna poletuje sníh, v noci na 17. ledna silná vichřice.
18. ledna se mraky zvedly a v noci na 19. ledna silný nárazový
vítr. 19. ledna dopolsdne sněží. V novi na 21. ledna vyjasnění,
ráno na Javorné - 16 C, na Čachrově - 12 °c. Větrno. 29. února
slunečno a jasno.
1. března sl~
zcela jasný den, teplota kolem + 12 °oc, na
slunci až + 17 c. 2. března gd rána silný vítr, zataženo, po
16. hodině začalo pršet a déšt i v noci. 3. března polojasno,
večer silný nárazový vítr od západu (v zesílení až 100 km/hod.).
Po půlnoci vítr zeslábl a 4. března polojasno. 5. března jasno,
avšak v noci ~pět zataženo a teplota se pohybovala pod nulou.
6. března ráno polo~asno, od 10 hod. přibývání oblačnosti až
zcela zataženo nízkými mraky, od 12 do 16 hod. drobně prší a
sníh rychle mizí.
4. dubna drobně prší, ve vyšších polohách sněží. 5. dubna setrvávají nízké mraky, od 17,30 hod. padá jemný sníh, kterého přes
noc napadlo kolem 8 cm. 6. dubna vš~ krásný den a sníh ryshle
taje. 7. dubna slunný den, ráno - 3 C. 8. dubna ráno - 2 C,
dopoledne oblačno, odpoledne zataž~no a poletuje sníh. 9. dubna
opět jasno a slunečno, stejně tak 11. dubna. 13. až 15. dubna
těžké mraky a silný vítr.
20. května na Javorné krátce padaly velké kroupy. Od 22. května
až do 31. května krásné slunné dny.
23. června na Javorné krátce padaly kroupy velké jak třešně,
avšak řídce, takže nebyly způsobeny škody. 26. - 30. června pěkné
počasí.
~
10.-13. července oblačno. 14. července přehánky. 15.-17. července
střídavě oblačno. 24. - 27. července slunné dny, 27. července
odpoledne s'ljnější vlahý vítr. Nepřetržitá vedra až do 3.srpna,
velké sucho.
3. srpna v 18.15 hod. silný déšt, od Velhartic bouřka. V noci
4. srpna mezi 0,45- 0,50 hod. obloha za Čachrovem bezustání
svítila blesky beze hřmění. V 1,45 hod. zaburácel hrom a bouře,
od 3 hod. silný vítr v narazech přes 100 km/hod., který se ke
4 hodině utišil. Déšt do 4,30 hod. Přes den zataženo, až odpoledne
polsjasno. 5. - 10. ~rpna jasno a vedro. 8. s~na v poledne ve Btínu
30 C, na slunci 37 C. 10. srpna ve stínu 29 C, na slunci 36 C;
k večeru zataženo, silný vítr, 18,45 - 22 hod. prší. 11. srpna
och16zení a do 13. srpna polojasno. 14. srpna zataženo, chladno
(15 C), odpoledne přeháňky a nárazový vítr. 15. ~ i7. srpna
polojasno až jasno. 18. srpna ráno zataženo a déšt, odpoledne
polojasno až do 20. srpna, kd~ ve 23 hod. blýskání a déšt, od
půlnoci do 1 hod. bouře a deštový příval. 21. srpna ráno mlha,
pak polojasno. 22. srpna asi od 2 do 4 hod. déšt, pak polojasno,
polojasno 23. a 24. srpna. 25. srpna ráno nad Javornou černé mraky, dopoledne postupné vyjasnění, horko. 26. srpna od 21,20 hod.
nad Čachrovem blekay bez hřmění, ve 22 hod. poryv v§tru a bouřka
s deštěm do 22,30 hod. Pokračování v noci znovu od Cachrova ve
2,20 hod. bouřka, ve 2,30 hod. začíná pršet, vítr a ve 4,2~ hod.
opět krátká bouřka. 27. srpna ráno zataženo, přes den poloJasno.
28. a 29. srpna jasno, horko. 30. srpna střídavě oblačno.
31. srpna polojasno, ráno 11 °c.
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1. září polojasno, studený vítr. 2. zar1 ráno zataženo, dopoledne
polojasno, k večeru jasno a daleký výhled; větrno, v noci déšt.
3. září zataženo, v noci prší. 4. září kolem 14 hod. u Gerlovy
hutě s deštěm hustě padaly kroupy; jinak zataženo, přeháňky.
5. září celý den zataženo, vítr se silnými porJVY, nízké černé
mraky, mírný d~št střídají prudké přívaly. 6. září oblačno a
postupné vyjasnování, slab~í studený vítr. 7. září ráno 2 °c,
jasno studený vítr. 8. září zataženo. 9.-1l.září polojasno
12. září dopoledne zataženo, odpoledne polojasno, kolem 16 óc.
13. září polojasno, 14. září tmavé mraky, celý den prší, chladno.
15. září polojasno, na 16. září v noci silný vítr, přes den jasno
a chladný vítr.
3. říjnavoblačno. 30. října krásný den. 31. října prší, na Čachrově déšt se sněhem, na Javorné napadlo asi 5 cm sněhu a sněží
do 15 hod. Potom mlha. Na nej~yšším bodě souvislá vrstva sněhu.
1. listopadu v noci mráz - 5 C, přes den polojasno. 2. listopadu
mlha, na Javorné v 16,15 hod. klesla do údolí k Poschingrovu
dvoru. V noci na 3. listopadu vítr, přes den zataženo a větrno,
stejně tak ~. a 5. listopadu, kdy na Javorné mží. 6. listopadu
polojasno a oteplení, 7. listopadu krásný den. 8. listopadu zataženo, nízké mraky, dopoledne mrholí. Sníh ve vyšších polohách
jen na cestách, v lese tající sníh na stromech rozrušil sníh
ležící. 9. listopadu krásný den, 10. ráno polojasno, za poledne
se zatahuje a silný vítr. 11. listopadu zataženo, odpoledne déšt.
12. listopadu silný vítr, sněhové přeháňky, které pokračují
i 13. listopadu, kdy ráno bylo náledí. 14. listopadu vítr, oblačno, sněhové přeháňky (jezero Lakaozamrzlé a kolem 20 cm sněhU).
15. listopadu zataženo, ráno - 1 C, přes den oteplení; na Javorné
taje, od Jesení k Běšinám beze sněhu.
5. prosince dopoledne od Onoho Světa nahoru sněží, 6. prosince
zataženo, stejně 7. - 12. prosince. 8. prosince silné náledí.
12. prosince asi od 2 hod. v noci hustě sněží s nárazovým větrem;
sníh jen do Čachrova.
Spoje:
Dokončena úprava budovy pošty na Javorné.
Od 1. října zvýšení poštovních poplatků v průměru o 150
Korespondenční lístek a pohlednice 2 Kčs, dopis 3 Kčs,
doporučeně do 20 g 5 Kčs. Do zahraničí dopisnice 5 Kčs,
dopis 8 Kčs.

%.

Doprava a silnice:
V srpnu navážen štěrk k opravě silnice Čachrov - Bradné a silnice
byla postupně opravena.
V září pokládán nový asfaltový koberec silnice od zatáčky nad
Javornou po Starý Brunet (silnice E 53).
V říjnu opravena povodní poškozená cesta z Buchru až k Hamrlíku
na Svinné (navezen štěrk, zaválcován a penetrován s posypem).
- 26. června auto s poznávací značkou SRN srazilo pod Javornou
srnku s vemenem plným mlékem.
13. listopadu na ranním náledí 3 autohavárie mezi Javornou a
Jesením. Předtím 10. listopadu ráno osobní auto na střeše v pravém příkOpu silnice směrem do Železné Rudy v blízkosti křižovatky
na Gerlově huti.

- 3 -

Příroda:
V březnu u odbočky ze státní silnice u Starého Brunstu směrem
k bývalému Zhůří a na Gerlově huti u odbočky na Hartmanice
umístěny velké modré tabule s bílým nápisem NÁRODNí PARK ŠUMAVA.
Na jaře všude velké množství pylu z jehličnanů. Za větru tvoří
mlhu a proniká všude. Je to zřejmě sedmileté období květenství
jehličnanů, které je markantní, protože je velké sucho.
Lesní hospodářství:
24. října dostřelil p. Evald Staněk u Gerlova těžce poraněného
na břiše v souboji korunního dvanácteráka na základě upozornění
majitelů rekreační chalupy za Gerlovem.
1. září zrušen státní podnik Zápagočeské státní lesy Plzeň.
7. září na schůzi Lesního závodu Zelezná Ruda založena Lesnická
společnost Železná Ruda - ředitel ing. Rubáš, v představenstvu
též Václav Rendl st. z Javorné.
Letní čas:
29. března od 2 hod. ráno posunutí hodinových ručiček na 3 hod. letní čas, který skončil 27. září.
Církev:
V červenci a srpnu čarnou a stříbřitou barvou zakoupenou obecním
úřadem Čachrov natřel na hřbi tově na Javorné 26 bezejmenných
křížů kronikář.
4. srpna v 16,15 hod. zemřel ve věku 93 let kardinál a pražský
arcibiskup Tomášek.
13. července kronikář spolu se dvěma brigádníky, učni z Prahy,
Danielem Rubošem a Ondřejem Pačesem umístil čísla u všech znatelných hrobu na hřbitově na Javorné.
26. července v 11 hod. v kostele sv. Anny na Javorné slavnostní
mše sv. na svátek sv. Anny pro vysídlence z tohoto území. Velká
účast. K tomuto dni také řada hrobů velmi pěkně upravena a opravena. Trávu na celém hřbitově posekal p. Jordanov. Upravena
skládka odpadk
Z 11. ~a 12. listopadu vnikl neznámý zloděj do kostela sv. Václava na Cachrově přes lešení fasády (kostel se opravuje) a ukradl
nějaké sošky. Církevní instituce nemohou sdělit, o jaké sošky se
jedná. Z toho jasně vyplývá, že současný p. farář nemá zájem
o kostel na Čachrově, ale také ani o kostel na Javorné.
Čachrovská fara ~měněna na rekreační ubytovnu ve správě církve
(obdobně fara v Zelezné Rudě, o jejíž správu se pečlivě stará
p. Volenec z Hartmanic).
31. října odpoledne na hřbitově nalezena rodinou p. Jana Koláře
z Javorné bankovní, nákupní a nemocniční karta Ferdinanda Kufnera, Bayerstrasse, Freiburg, který ji zde vytrousil při
návštěvě hřbitova. P. Kolář nález písemně adresá~u oznámil
a prostřednictvím známého p. Kufnera z Bavorské Zelezné Rudy
byly dokumenty vráceny.
o

•

Zemědělství:
18. srpna se konala na Wolfsau dražba herefordských býkŮ.
Vzhledem k nevyjasněnosti restitucí a hospodaření Státního plemenářského statku Klatovy-Luby dochází k devastaci některých
objektů jako např. Gerlova. 23. května fotografoval kronikář

- 4zřícenou stodolu na Zejbišském dvoře. Přitom zjistil, že mnoho
prken zapažujllich patro chléva je vytrháno. Na objekt si činí
podle nájemní smlouvy p. Kolomazník, který zde plánuje chov koz.
Přitom samotný dvůr nechává chátrat a rabovat. Předložené privatisační projekty předpokládající zachování starobylého dvora nejsou
řádně projednávány na okrese i min!sterstev. Je odůvodněná doměnka,
že p. Kolomazník tyto orgány ovlivnuje.
V rámci restitucí se projádnavaly majetkoprávní poměry starého
Brunstu a Gerlova. Restituce Starého Brunstu se projednávaly
s dosud žijícím majitelem před 2. světovou válkou JUDr. Konstantinem
Kubešem a p. Fabrisem, které při některých jednáních zastupoval
jejich zmocněnec pan, ing. Emil Ondr z Hor Matky Boží.
Restituce Gerlova se projednávala s dědici po JUDr. Zdeňku Nekvasilovi podle jeho závěti (1)D lékárník Hozl z Černošice, l/~Op. Fabris
z Prahy, 4/10 farář Maleček z Čachrova, 4/10 farář kostela sv.
Václava v Praze-Vršovicích).
O Christlhot= Pohádku projevila zájem rodina bývalých majitelů
Pangerl. Zde hospodaří p.~oubal značně podivně. Pro svou obživu zde
chová větší množství vietnamských prasat. Měl v úmyslu zavést zde
chov sle~ic v devastované stodole a malém zděném chlévu (pro přezimování), dále uvažoval s chovem jelenů, ovcí atd.
Stavby:
Na Šukačce dokončena přestavba bývalé němec~é školy na budovu pro
rekreaci a školení odboru školství KNV Plzen. U budovy vystavěn
lyžařský vlek. Rovněž zde pokračuje soukromá výstavba bytové jednotky rodiny p. Hanžlíka, který usiluje o získání objektu bývalé
vodní elektrárny se záměrem jejího uvedení do provozu.
Pokračuje přístavba obytné části na místě zbourané mlýnice "u Spičáků" p. He.idra.
Na Javorné pokračuje generální oprava obecního domu s garáží CSAD;
rychlejšímu postupu brání nedostatek financí i odborných pracovníků.
Projednává se projekt výstavby dvou objektů na Javorné mezi domky
p. Flašara a p. Rendal st~ Firma EKOS, reprezentována p. Jelínkem
a p. Mensou, hodlá zde postavit hotel, restauraci", obchod a pekárnu.
Za přispění obce nabízí vybudování čističky odpadních vod pro horní
část Javorné.
Pokračuje výstavba rodinného domku p. Jarošíka ml. a p. Chlebečka.
v

v

Turistika a rekreace:
V rekreačním středisku Jitona Stod na Javorné probíhala rekreace
zaměstnanců jako léta minulá.
Rekreační a rehabilitační středisko Stavebních izolací změnilo
název - hotel Javorná - a posléze i majitele: od 1. ledna je jím
odborový svaz stavba "Stavbař", správa hospOdářských zařízení při
Českomoravském výboru odb. svazu, nám. Maxima Gorkého 23, Praha 1.
Vedoucím hotelu na Javorné je Petr Urban (od 3. listopadu 1991),
personál je z Plzně, např. Iveta šeflová již od srpna 1991.
Zájem je též o turistickou ubytovnu na Javorné, v níž v místnosti
bývalé knihovny byla zřízena společná ubytovna pro 10 lidí.
Podstatně se rozšířily ubytovací možnosti pro zahraniční návštěvníky
v rekreačních chalupách, z nichž některé nejsou ještě ani kolaudovány,
ale majitelé v nich cizince ubytovávají, aniž by někteří měli souhlas
obecního úřadu.

- 5 Zvláštní práce a akce obecního úřadu:
Za účelem širšího využití výpočetní techniky, kterou vlastní obecní
úřad přičiněním starosty p. ing. Kozáka, byly v~racovány popisy
jednotlivých objektů pro trvalé i rekreační obývání a přilehlých
přístaveb a kůlen, zemědělských a dalších objektů na území Čachrova
a všech osad. Kromě stavebního popisu byly objekty změřeny a vypočítána zastavěná plocha. V průběhu tohoto roku bylo zdokumentováno
na 80 % všech objektů pracovníky obecního úřadu, kronikářem a třemi
brigádníky. Dokumentace je postupně převáděna do paměti počítače
na základě vhodného pro to programu.
10. dubna slavnostně předáno 5 občanských průkazů.
12. září dopoledne slavnostní vítání nových občánků na Čachrově (3).
Narození:
24. února Matěj Holcknecht, Zahrádka 19
2. března Jan Zoolpriester, Zahrádka 16
2. července Sabina Rašková, Čachrov 57
24. srpna Jan Kollross, JavornáH 7
2. ří~na Daniel Vlček, Čachrov 67
19. ř1jna Kryštof Kubát, Kunkovice 9
26. října Jakub Kalista, Čachrov 58
31. prosince Magdalena Thurnvaldová, Předvojovice 3
Sňatky:
11. dubna Jaromír Podaný, Čachrov, a Irena,Meškanová, Žinkovy
na MU Klatovy
24. dubna Jaroslav Kubát, Kunkovice, a Andrea Kubanová, Kvasetice
na MÚ Plánice
17. října Jiří Mikeš, Javo~á~ a Jaroslava,Tyarogová, Ždanice (okres
Hodon1n)
na MU Zdanice
Vojtěch Kalista, Kunkovice, a Miloslava Pešková, Klatovy
v arciděknaském kostele Klatovy
Zemřelí:
ll.února Anna Chalupská, Čachrov 7 (x 1.1.1915)
13.února Jan FUrbacher, Čachrov 32 (x 9,9.1906)
26.února Anna Zahrádková, Čachrov 6 (x 24.1.1916)
9.března Růžena Králíková, Javorná 35 (x 25.2.1932)
29.března Vojtěch Kalista, Kunkovice 11 (x 21.3.1913)
18.května Čeněk Pruner, Javorná 34 (x 29.12.1926)
9.srpna Josef Suk, Chva1šovice 1 (x 26.2.1917)
12.září Veronika Heidrová, Kunkovice 12 (x 10.11.1913)
20.1istopadu Vincenc ČUba, éachrov 37 (x 20.10.1914)
Činnost kronikře:
Kromě již dříve zmíněné činnosti dále:
- pořízení výpisu z matrik padlých obyvatel za 2. světové války pro
seznam padlých na základě požadav~u pí. Lobe z Mnichova
- 8. dubna doprovod 3. a 4. třídy ZS. z Vodičkovy ulice v Praze 1.
s výkladem na Svinnou. Ve třídě též Kateřina Kaisrová, dcera herce
Kaisra a herečky Nadi Konvalinkové.
- jako průvodce autobusového zájezdu téže školy na trase Zelezná Ruda,
Hojsova stráž, Janovice, K1enová, Velhartice, Keple, Zhůří; zájezd
11. dubna.
- 12. dubna se zájezd měl opakovat pro druhou skupinu, jejíž děti
však v noci postiženy žaludečními potížemi. Proto jen vycházka
na Svinnou s několika dětmi.
v

- 6 - 29. května doprovod zájemců o skansen na Dreiburgensee,
Pasov a Velké javorské jezero.
- 27. června doprovod dcery -po Zvěřiny, bývalého majitele Dolního Krušce a nadlesního v Prášilech paní Marečkové do Prášil
a Dolního Krušce po 62 letech.
- 8. července doprovod vedoucí kultury OÚ Klatovy pí. Kalčíkové
a p. Míky do Prášil, na Karlova do Dolního Krušce.
- 11. července doprovod zájemců o Malé a Velké javorské jezero
a o Weisenstein u Regenu.
25. července průzkum Sněžných jam za doprovodu p. E. Staňka
a p. Chytila.
- 27. srpna návštěva u starosty Bavorské Železné Rudy v doprovodu
p. E. Staňka a ing. I. Svobody za účelem možné výměny dokumentace
debmického zámečku. Německá strana požadovala dokumentaci
bez protihodnoty a bez německé dokumentace.
- 11. září doprovod návštěvníků z Berlína do Pasova § výkladem~
- 3. září průvodcem autobusového zájezdu pracovníků Skody Plzen
na Hůrky, jezero Laka, Prášily, Dobrou Vodu a ~řezník. ~
- 14. listopadu zájezd druhé skupiny pracovníků Skody Plzen po
stejné trase. Večer posezení s účastníky zájezdu v restauraci
na Javorné (zpívají trampské písně s doprovdem kytary).
- 11. prosince účast na schůzi ochránců přírody v Zelezné Rudě.
Významné politické události:
25. listopadu ve Federálním shromáždění schválen zákon o zániku
federace.
16. prosince v České nárOdní radě schválena česká ústava 172
hlasy proti 16 (10 poslanců se z~rželo hlasování).
17. prosince poslední zasedání Federálního shromáždění.
Zapsal kronikář

Kolauda~ni rozhodnuti v r. 1992
Zden~k

VLČEK, Čachrov

67 (kolaudačhi rozhodnuti ze dne 15. 9.
1992 - MÚ Klatovy - rod. domek čp. 67)

Christo CANKOV, Praha 1, Petrská 24 (kolaudačni rozhodnuti ze dne
15. 6. 1992 - MÚ Klatovy - rekreačni
chata v Čachrově ev. Č. E 15)
Stanislav SOUŠEK, Praha 10, Klimentská 1419 (kolaudačni rozhodnuti
ze dne 15. 7. 1992 - MÚ Klatovy - rekr.
chata v Čachrově ev. Č. E 16)
Karel HOLUB,

Klatovy, Pod koni~ky 452/11 (kolaudačni rozhodnuti
ze dne 20. 5. 1992 - MÚ Klatovyrekr. chalupa v Onom Světě ev. Č. E 9)

Jaroslav KATĚJKA, ~rsko,

Žižkova 481 (kolaudačni rozhodnuti ze
dne 6. 5. 1992 - MÚ Klatovy - rekr. chalupa na Svinné ev. Č. E 16)

Vladimir F1LÍPEK, Praha 9, Vy~~anská 234 (kolaudačni rozhodnuti ze
dne 13. 3. 1992 - wj Klatovy - rekr.
chalupa v Javorné ev. Č. 51 A)
Ji~i JABOŠ, Plzeň,

Sokolská 23 - rekr. chalupa v Javorné ev. Č.
52 A p~iděleno dne 1. 6. 1992 - zatim
neni kolaudace

Jaroslav BUCHBAUEB, Plzeň, Kolmá 7 - rekr. chalupa v Javorné ev.
53 A p~iděleno dne 1. 6. 1992 - zatim
neni kolaudace

Č.

