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K 1. 12. 1997 jmenovalo a schválilo obecnf
zast.upit.elst.vo panf Evu Bujokovou, bývalou učit.elku
v mfs~nf základnf škole, nynf d5chodkyni/ kroniká~kou
obce Cachrov. Prot.ože p~edchozfm kroniká~em nebyl za-
psán rok 1996, jsou alespoň rámcově ret.rospekt.ivně do-
plněny základnf údaje o život.ě obce v t.omt.oroce.

Obecní
ói"'ad

V lednu 1996 na společné sch5zi ~ešila zast.upi-
t.elst.vaČachrova a Běšin za účast.i ~edit.ele Školského
ú~adu v Klat.ovech p. K5se a ~edit.e15 obou škol p~echod
žák5 5. ročnfku ZŠ Čachrov clo 5. r-očrri ku ZŠ Bě~Hnv od
1. 9. 1996.

Volby do Poslanecké snemovnv Parlament.u České Volby
republiky se konaly ve dnech 31.květ.na a 1.června 1996.
Voleb se zúčast.nilo 350 volič5 z celkového počt.\.1 423
zapsaných, což je 82,7 %.

Volby do Senát.u Parlament.u ČR se konaly ve dnech 22.
- 23. 11. 1996. Voleb se zúčast.nilo 123 volič5 z celkové-
ho počt.u 402 zapsaných.

Rozpočet. obce pro rok 1996:
p~fjmy: plán 3.321.000 Kč

skut.ečnost. 6.425.757,40 Kč

Rozpočet.

výdaje: plán
skut.ečnost.

3.321.000 Kč
5.310.68n.91 Kč

Největ.šf položky vyžaduje škola + školka.
Školnf ifdelna - pffimy rozpočet. - 250.000 Kč

- skut.ečnost.- 291.260 Kč
lýdaje rozpočet. - 790.000 Kč

- skut.ečnost.- 985.000 Kč

Nejvfce peněz se ~/dalo na pot.raviny
a elekt.rickou energii (405.000 Kč).

(297.000 Kč)

Byt.ové hospodá~st.vf - pffjmy - rozpočet. - 100.000 Kč
- skut.ečnost.- 138.000 Kč

- výdaie - rozpočet. - 506.000 Kč
- skut.ečnost.- 720.000 Kč

Ne jvět.šf výdaje zp5sobi 10
v Javorné.

dokonČeni domu 24

Jaro bylo velmi dešt.ivé, mrazy t.émě~ žádné, Počasí
t.eplot.y10 - 150C. Lét.o bylo pěkné, slunečné, vhodné
pro koupáni. Zá~f bylo velmi chladné, dešt.ivé. V ~fjnu
bylo krásné t.eplé počasf, slunečno, bez mraz5. I prvnf
polovina list.opad\.lbyla t.eplá, hlavně v polovině měsfce
inverznf počasf nap~. 15. 11. t.eplot.a+ 160C. V druhé
polovině měsfce nast.oupily mrazy. Prosine~ byl velmi
st.udený, napadl snfh, mrazy dosáhly až - 220C.



St~edisko Čachrov je součásti Zemědělského družstva Zem~d~lBtv1
Běšiny. Družstvo hospoda~i celkem na 2.195 ha pOdy.
Z toho: 1.281 ha orné pOdy

669 ha luk
245 ha pastvin.

Družstvo má celkem 234 členO, z toho 107 pracovn~
činných.

V čele je sedmičlenné p~edstavenstvo, t~i členové
revizni komise a 5 hlavnich vedoucich. P~edsedou ZD je
ing. Josef Preisler, vedoucim st~ediska na Čachrově je
ing. Stanislav Kolá~.

Podle zápisu z 28. 4. 1997 bylo v roce 1996 zaseto
v celém ZD 160 ha ~epky

430 ha ozimé pšenice
150 ha ozimého ječmene
59 ha žita
10 ha brambor.

Brambory se budou pěstovat pravděpodobně naposled
a pouze pro členy ZD.

V živočišné výrobě jsou vysoké náklady a velké
procento úhynu telat. Naproti tomu se zlepšila péče
o prasata, kde se úhyn prasat snižil proti loňskému
roku (odchovna prasat je v Běšinech) ..

V bývalém Plemená~ském podniku Klatovy, farma
Javorná, který ukončil činnost v roce 1994, byl majetek
z v~tši části rozdělen v náhradnich restitucich. Zatim
neni definitivni stav, neustálé jsou pokusy o vyjasn~ni
vlastnických vztahO.

Na pozemcich, které d~ive užival Plemená~ský
podnik, hospoda~i: Josef Hrach, Bradné 7

Václav Denk, Ch~epice
Karel Hanžlik, Javorná 46 (Šukačka)
ing. Marcela Garguláková, Javorná 3
Josef Thurnvald, P~edvojovice 3

(obdělává pOdu i v Jeseni a na
Svinné).

Farma Wolfsau (Javorná 43) pat~i Statku s.r.o.
So~tice. Chovaji tam stádo Herefordského skotu.

Zbytek pOdy je pronajatý rOzným i vnitrozemským
zájemcOm. Tim je zhruba celá oblast obdělávána.

Dalši soukromé farmy, které vznikly na územi d~ive
obhospoda~ovaném ZD Běšiny, jsou:

- ing. Jaroslav Kubát, Kunkovice 9
- Václav Suk, Kunkovice 2
- Josef Bejvl, Chvalšovice 1 (má pozemky i ve B~ezi)
- ing. Vladimir Kollross, Zahrádka 5.

Obci byl vrácen historický lesni majetek v rozsahu LesY
asi 130 ha. Na nich hospoda~i Obec Čachrov. Lesotech-
nickou činnost zajišťuje Michal Kulawiak, podnikatel
z Javorné.

Lesy jsou v katastrálnim územi B~ezi, Čachrov
(Šternek, Pavlov, Puksejny), Ch~epice. Další tzv.
p~id~ly z německých poválečných konfiskátO se neda~i po
právn1 stránce dovést k zápisu do majetku obce.

------------------------------~~-~---~ -----



Celkové p~íjmy z lesfi v r. 1996 (tě~ba d~eva)
188.203,- Kč. Dal~ím p~1jmem je finanční p~1spěvek od
státu 107.820,- Kč. Výdaje 233.012,- Kč byly vynaloženy
nap~. na odborného lesn1ho hospodá~e (pro Obec Čachrov
tuto funkci vykonává zaměstnanec LesfiČR pan Vítězslav
Harant z Čachrova čP. 8), který vykonává státní dohled
nad správností hospoda~en1 v lesích. Dal~í vÝdaje byly
nap~. na t~žbu d~eva, za sazenice a jiné.

K 1. 7. 1996 byla otev~ena nová prodejna v domě
čp. 29 v Čachrov~. Majitelkou domu i prodejny je pí.
Jana Bene~ová ze B~ez1 čp. 11. Sortiment zboží je
koloniál, drogerie, textil, papírnictv1.

V pobočkách České po~ty v Čachrově a v Javorné
byly otev~eny pobočky Investiční a po~tovn1 banky.

V obvodu na~í obce provozuj1 svou činnost tito
soukromí podnikatelé:
- autoopravna ŠUMAVA Bohumír Hásnedl, Čachrov 3 (má dva

zaměstnance)
- kade~nictví (v majetku obce Čachrov, kade~nice Zdeňka

Hásnedlová, Čachrov 3) .
krejčovstv1 Milu~e Rohrbacherové, Čachrov 64

- autoopravna Lubom1ra Polcara, Onen Svět 4

V tomto roce pokračovala stavebn1 rekonstrukce domu
čp. 24 v Javorné. Byla započata v roce 1988, ale z ne-
dostatku finančn1ch prost~edkfidosud nebyla dokončena.

Byla roz~1~ena telefonn1 s1ť, v prfiběhuroku se vÝ-
razně ZvÝ~il počet telefonních účastníkfi.Byla z~ízena
ve~ejná telefonn1 stanice (budka) v Čachrově.

V leto~ním roce byla provedena
objektfi:
- Václav Červený, Čachrov
- Ji~í Chlebeček, Javorná

Franti~ek Valenta, Ke
domek v Javorné 62 A)

kolaudace u těchto

69 (rodinný domek)
71 (rodinný domek)
kovárn~ 5, Plzeň (rekreačn1

Čachrov i Javorná p~ísluš1 farnost1 k Farnímu
ú~adu Velhartice. kde je fará~em Zdislav Pešat. Boho-
služby se konají každou neděli pouze na Čachrově.

Místní knihovna v Čachrov~ pokračuje v činnosti.
Knihovníkem je pan Václav Hinz. Knižní fond obměňuje
Okresní knihovna v Klatovech.

V obvodu naší obce jsou v provozu tato za~ízení:
Restaurace:
- ing. Jan Ježek, Čachrov 14 - hotel ŠEDLBAUER
- Anna Krejčová, Čachrov 7 - restaurace "U Chalupských"
- Petr Zahrádka, Čachrov 63 - ve svém rodinném domku má

vinárnu + ubytování

Obchod

Služby

Úpravy
obce

Kolaudace

Církev

Knihovna

Cest.ovní
ruch



- Miluše Janečková, Kunkovice 18 - restaurace a prodejna
v objektu čp. 1 (majetek obce Čachrov)

- Ludmila Kotálová, Chvalšovice 11 - restaurace a sm1še-
né zbož1

- Petr Šm1dek, Javorná 66 - restaurace + penzion v dom~
čP. 33 v Javorné (Pošingr), majitel p. Kieswetter
z Teplic
turistickou ubytovnu Javorná provozuje obec Čachrov
v bývalé škole čp. 6 v Javorné (provozuje i lyžal"'ský
vlek v Javorné)

Hotely a podniková rekreačn1 zař1zen1:
- hotel STAVBAŘ v Javorné čp. 5 (dl"'1veStavebn1 izolace)
- GREENTHERM HOLDING Plzeň - rekreačn1 zal"'1zen1čp. 68

v Javorné (dl"'1vePlzeňské komunikace)
Hospodál"'skýdver Plzeň - rekreačnf zal"'1zen1v Javorné
(dl"'fveTechnické služby Plzeň)
rekreačn1 zal"'1zen1 čp. 8 v Javorné (dl"'fveJitona) -
dnes nájemce Václav Rauner, Stod (zároveň zajišťuje
provoz koupališt~ a lyžal"'skéhovleku v Javorné)

- rekreačnf zal"'fzen1v Javorné - Ovč1ny - majitel Správa
budov m~sta Plzn~ - provozuje lyžal"'skývlek na Ovčfnech

- rekreačnf zaY.1zen1 čp. 1 ve Bl"'ez1- M~stský Úl"'adStod
- penzion TORA v Jesen1 čp. 24 - majitel Jaroslav Beneš

z Hol"'ákova
lyžal"'skývlek na Čachrov~ je ve správ~ TJ Sokol Čachrov

V souvislosti se zm~nou školských zákone hlavn~ Školství
Č. 564/1990 Sb. o státn1 správ~ a samospráv~ ve
školstvf a ve zn~n1 pozd~jšfch provád~c1ch pl"'edpisebyla
k 7. 3. 1996 škola zal"'azena do tzv. s1t~ škol s názvem
Základn1 škola Čachrov.

Tento rok je posledni, v n~mž žáci vycházeli
z 8. ročn1ku.
Počet žákO k 1. 1. 1996 - 101
Učitelé včetn~ l"'editele 7
Vychovatelka 1
Ukl1zečky 2
Školní j1delna 3 zam~stnanci
Školník na částečný úvazek - 1

Učitelé: národní škola
vychovatelka

2. stupeň-

Helena Baštál"'ová,Eva Hodanová
- Marie Bohuslavová (za matel"'skou

dovolenou pí. Zemanové)
Milena Chroustová, Luboš Van~k,
ing.V~ra Kulawiaková, Mgr. Šárka
Rašková, Marie Sedláčková
Jan Víchl"'editel

Technický personál: Zdeňka Hásnedlová, Anton1na Holcová,
Bohuslav Gargulák (část. úv.).

Školn1 j1delna: Po p1. Marii Kl"'1žové kuchal'" Petr
Zahrádka, pomocné kuchal"'ky - Ludmila
Mat~jková a Jana Kollrossová.



V ~om~o roce ~kola ziskala bývalý ~kolni by~ pro
po~~eby ~kolni družiny, kde byly z~izeny 2 klubovny
a poei~aeová ueebna se 6 poei~aei. Rovn~ž byla
usku~een~na celková rekonstrukce ~kolni kuchyn~ a jidelny.

Pokraeovala výs~avba ~kolnich h~i~ť (kur~,
doskoči~~~, vrhaeský kruh).

Vlas~ni činnos~ ~koly: 1. 3. 1996 byla uspo~ádána
školni akademie v sokolovn~ v B~~inech. D~~i i uei~elé
p~edvedli ukázky své ~vo~ivé činnos~i a byla uspo~ádá-
na p~ehlidka divadelnich soubor~ ZŠ Čachrov a ZŠ Har~-
manice.

13. 5. 1996 prob~hlo konkurzni ~izeni na funkci
~edi~ele školy. Byl po~vrzen současný ~edi~el Jan Vich.

11. 1. t996' bylo rozhodnu~o na spoleeném zasedáni
OZ B~~in a Cachrova, že 5. ročnik z d~vod~ nadnorma-
~ivnich ukaza~el~ bude od ~kolniho roku 1996/97 v B~-
šinech. Jednáni byla velmi ob~ižná, narážela na ee~ná
nedorozum~ni.

Výrazných výsledk~ ~kola dosáhla ve spor~ovnich
sou~~ž1ch, zejména ve volejbalu. V celos~á~nim ~urnaji
žákovských družstev se na~i žáci um1s~ili na 4. mis~~.
Výraznou spor~ovn1 osobnos~1 ~koly se s~ala Zdeňka
Hošťálková (p~espoln1 b~h, plaván1).

V odborných sou~~ž1ch dosáhli výborných výsledk~
Radek Hásnedl (6.r.) a Eva Benešová (4.r.) v okresnim
kole matematické olympiády.

12. 6. 1996 nav~tivila na~i ~kolu družebn1 ~kola
Volkschule Haibúlle v N~mecku. Bylo ~o už ~~et1 setkán1
obou škol. Žáci sout~žili v p~ehazované a volejbalu.
Návšt~va byla ukoneena fotbalovým zápasem v B~šinech
a návšt~vou Klatov.

8. roenik ukoneilo 14 žák~, z toho 8 ode~lo do
st~edn1ch ~kol a 6 do ueebnich obor~.

Mateřská ~kola v Čachrov~ je v budov~ ~koly čp.47.
K. 1. 9. 1996 ji nav~~~vovalo 16 d~ti. Ředitelkou po
odchodu do d~chodu p1. Evy Lamrové v r. 1995 je pi.
Libu~e Rudolfová z B~~in. Uei~elkou MŠ je pi. Dana
Mat~jková také z Běšin.

V obci Čachrov zajišťuje léka~skou péei MUDr. Ji~1
Zeman ze ZS Strážov (bydli ve svém rodinném domku ep.
70 v Čachrov~). Ordinace je lx ~ýdn~ v budově ep. 5
(maje~ek obce - pronájem bezpla~ný).

Do Kunkovic dojižd1 obvodni léka~ MUDr. Koudelka
z Velhartic (ordinace je v ep. 1 - maje~ek obce -
pronájem bezplatný).

Na Javornou zaj1ždi MUDr.
Rudy (ordinace v budově ep. 7
nájemné hradi Obecni ú~ad Čachrov).

V Kunkovicich pracuje mis~ni organizace Českého
eerveného k~iže. P~edsedou je pan Ludvik Janka.

Zdravot-
nictv1

Lebenhar~ ze Železné
majetek Les~ ČR,

V tomto roce zem~elo 7 obyvatel, 7 se jich také Pohyb
narodilo. Sňatek uzav~ely 3 páry a 1 se rozvedl. 34 lidi obyvatel
a~ pf:iat.~hC3valC3 a 2Q a~ C3dat.~hC3valC3.



Narozené d~ti:
6.

11.
21.
6.

20.
23.
14.

6.
7.
7.
8.
9.
9.

10.

1996
1996
1996
1996
1996
1996
1996

- Olga Másilková, Javorná 46
- Michael Baumann, Zahrádka 19
- Eliška Podaná, Čachrov 66

Barbora Kalistová, Čachrov 58
Veronika Waldmannová, Čachrov
Tomáš Kotlár, Javorná 35

- Martin Špác, Javorná 12

34 (zem~ela)

Sňatky:
15. 6. 1996 - uzav~eli sňatek Ludmila Thurnvaldová,

P~edvojovice 3 a Petr LOffelmann, Petro-
vice u Sušice

13. 7. 1996 - Eva BrOhová, Čachrov 34 a Lud~k Waldmann,
Velhartice

28. 9. 1996 - Marie Benešová, Zahrádka 16 a Pavel Král,
B~šiny

Zemfel1:
2. 1. 1996 - František Blahout, Javorná 10 (74 let)

21. 1. 1996 - Cecilie Pojarová, P~edvojovice 2 (76 let)
16. 5. 1996 - Ludv1k Jonáš, Zahrádka 14 (75 let)
4. 6. 1996 - Jaroslav Kubát, Kunkovice 9 (61 let)

26. 6. 1996 - František Zahrádka, Čachrov 44 (78 let)
5. 7. 1996 - Libuše Vejmelková, Javorná 6 (71 let)

25. 9. 1996 - Jaroslav Randa, Javorná 7 (74 let)

Nejstarš1 občané:
10. 8. 1906 - Františka Kollrossová, Bradné 3
3. 2. 1908 - Rozálie Mat~jková, Javorná 16

13. 11. 1908 - Otakar BrOha, Čachrov 4
4. 12. 1908 - Emanuel Bytel , Čachrov 5

Zápis byl projednán na zasedání obecního zastupite1stva
dne 29. 4. 1998.


