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V tomto roce se odst~hovala pí. Eva Lamrová do
Klatov. Ta pracovala dlouhá léta jako p~edsedkyn~ Sboru
pro občanské záležitosti.
Ve funkci ji nahradila pracovnice obecního ú~adu
pí. Anna Vitovcová. Nov~ zvolenou členkou je Zdeňka
Hásnedlová z Čachrova čp. 3 (obě maji na starosti jubilanty z Čachrova a okolí).
Dalšimi členkami SPOZ jsou Vlasta Randáková z Javorné čp. 67 a Marie Kotálová z Javorné čp. 24 (navštěvuji jubilanty z Javorné a okolí), Miluše Janečková
z Kunkovic čp. 18 a Ivana Naušová z Chvalšovic čp. 3
(docházeji za oslavenci z Kunkovic a okolnich osad).
Zapisovatelkou SPOZ je Jitka Hlaváčová z Klatov (vede
pamětni knihu a album z činnosti SPOZ).
SPOZ prOběžně blahop~eje k
významným výročím
občanO obce Čachrov, po~ádá vitáni nových občánkO, navšt~vuje občany p~i výroči jejich zlaté a diamantové
svatby.
19. 5. 1997 se dožila 90-tých narozenin pí. Anna
Vaštová, bývalá učitelka, nyni žije v penzionu pro
dOchodce v Klatovech. V tento den ji navštívil starosta
obce p. Karel Randák, ~editel Školského ú~adu v Klatovech P. Václav KOs a ~editel čachrovské školy p. Jan
Vich. P~edali jí dar - obraz starého Čachrova a blahop~áli ji k tak krásnému výročí.
Zastupitelstvo
projednávalo
prOběžně
prodeje
pozemkO ve vlastnictví obce soukromým osobám. V únoru
byl projednán a schválen rozpočet na rok 1997.

Obecní

Rozpočet obce pro rok 1997:
p~ijmy: plán
4.110.200,skutečnost
5.781.900,-

Roz~et..
Kč
Kč

výdaje: plán
skutečnost

Kč
Kč

4.110.200,5.675.400,-

ót'tad

V p~íjmové části jsou významnou položkou nap~.
p~íjmy z prodeje d~eva z obecních lesO (450.565,- Kč),
p~íjmy z prodeje obecnich pozemkO (318.530,- Kč).
Největši položky opět vyžaduje
škola, školka
a školni jídelna. Neméně významnou položkou jsou i výdaje na dokončeni rekonstrukce domu čp. 24 v Javorné,
který byl konečně zkolaudován (v dOsledku nedostatku
finančních prost~edkO se jeho rekonstrukce prováděla
postupně od roku 1988). Náklady na opravu domu čP. 24
v r. 1997 dosáhly cca 600.000,- Kč.
V lednu leželo mnoho sněhu, pokračovaly silné
mrazy, od poloviny měsíce se postupně oteplovalo. Bylo
stále slunečno, teploty od -10oC do OoC (proti teplotám v Klatovech, kde byly ještě koncem ledna mrazy
-15oC). Bylo to typicky inverzní počasí.
V únoru zpočátku slabé mrazy v noci, p~es den
mirně nad nulou. Od poloviny měsice otepleni (+10oC i
více) a stále s!unečno. Na únor nezvykle teplo, lidé

P~así

ji~ pracovali na zahrádkách.
Prvni polovina b~ezna byla teplá, slunečná, jarni.
Od druhé poloviny ochlazeni, občas snih, mrazy.
V dubnu bylOo mimo~ádn~ chladno, v noci mrazy až
do -lloC, p~es den kolem nuly (misty -2oC).
Neobvyklý úkaz byl brzký návrat vla~tovky do
bytovky čp. 15 v Čachrově dne 10. dubna 1997.
V květnu bylo již tepleji, ale stále se vracely
vpády chladného vzduchu - st~idavě bylo chladno a teplo,
ranni mraziky. Teprve koncem měsice byly teploty velmi
vysoké, p~es 20oC.
Tyto letni teploty pokračovaly i začátkem června,
od poloviny m~sice ochlazeni, p~eháňky, de~tivo.
Celý červenec byl chladný a de~tivý.
Pravé léto nastalo až v srpnu s možnostmi koupáni,
i teplotami p~es '20oC.
I zá~i bylo pěkné, teplé, slunečné.
Teprve koncem ~ijna napadlo 12 cm sněhu a nastaly
mrazy až -13oC. Toto zimni počasi trvalo do začátku
listopadu. Zbytek m~sice byl p~eháňkový, málo mrazO,
málo slunce, mlhy, dé~ť.
Prosinec byl typicky zimni, mrazy do -10oC v polovině měsice. P~ed Vánocemi nastala obleva a Vánoce
byly velmi teplé (25.12. +12oC). Toto počasi trvalo do
konce m~sice.
V leto~nim roce se vice v~nujeme st~edisku Čachrov
Zem~d~lského družstva Bě~iny.
V tomto st~edisku do roku 1990 bylo 62 pracujicich
členO. Dnes jich pracuje p~esně polovina - 31:
z toho je - 1 vedouci - ing. Stanislav Kolá~ z Čachrova
- 1 účetni + skladnice - Jana Hinzová,Čachrov
1 zootechnik - Ladislav Bendl z Dob~emilic
9 traktoristO
3 opravá~i strojO
15 pracovnikO v živoči~né výrob~
Ve st~edisku se p~stuje p~evážně pšenice a oves
s podsadbou jetele. V nižši poloze
od B~ezi
kuku~ice na siláž. V r. 1997 skončila výroba brambor,
protože jejich pěstováni neni rentabilni.
Hnoji se p~evážn~ kravským hnojem a dusikatými
hnojivy. Použiváni umělých hnojiv se snižilo p~ibližn~
o t~etinu. Tim se výroba zlevnila a zlep~ilo se životni
prost~ed1.
Ve st~edisku je celkem 720 ha zem~dělské pOdy,
z toho 260 ha orné a 460 ha luk a pastvin.
Živoči~ná výroba se provozuje v těchto stáj1ch:
kravin Čachrov - 100 ks krav
- odchovna mladého dobytka (OMD) Čachrov - 200 ks
- teletnik Čachrov - 100 ks
- kravin Chvalšovice - 100 ks
- OMD Kunkovice - 120 ks.
Pastva prob1há asi od 15. kv~tna až do prvniho
sněhu. V zimě se krmi sená~ z trávy, kuku~ičná siláž,
~rot, seno a extrahovaný
~rot z ~epky. Také se
použivaji výpalky vzniklé p~i výrobě lihu v B~~inech.
Chová se červenostrakatý a černostrakatý skot. Ve
st~edisku jsou dva plemenni býci - 1 červenostrakatý
a 1 b~k masného typu francouzského pOvodu CHAROLAIS.

Zemědělstv1

Po embryotransferu bylo od n~ho odchováno 25 čistokrevných telat a 4 krávy. Nezvyklá je jejich bilá
barva.
Některé výkupni ceny výrobke:
- mléko Q výběrové, I. a II. t~ida. Základni cena za
mléko I. t~idy je 7,50 Kč za litr. Za výběrové mléko Q
s bilkovinou 3,4 % je p~iplatek až na cenu 8,20 Kč.
Dal~i p~iplatky jsou za dodané množstvi.
- maso je vykupováno za 1 kg živé váhy za 36 - 42,- Kč
u býke, 27 - 32,- Kč za jalovice, 18 - 24,- Kč za krávy
a 45,- Kč za telata.
Býk se zabiji ve dvou letech ve váze asi 6,5 q,
kráva v 10 letech. jalovice ve dvou letech.
- p~enice se vykupuje za 3.800 - 4.200,- Kč za tunu,
oves za 3.500 - 4.000,- Kč za tunu.
Za zimu se spot~ebuje asi 4.000
11.400
3.400
5.400

q
q
q
q

sena
senáže
kuku~ičné siláže
slámy.

Celá výroba je zabezpečována men~im počtem pracovnike, protože jsou pěstovány hlavně plodiny méně náročné
na práci a použivá se výkonná technika.
Nap~. seti obilovin a kuku~ice s traktorem FORD
(210 koni). Traktor stoji 2 miliony 300 tis. korun.
K tomu je sečka AMAZONE za 1 milion korun, která má
záběr 4,5 m. Sama provádi p~ipravu pedy seti a zavláčeni
osiva, to v~e v jedné operaci. Kombajn JOHAN-DERRE za
4,5 milionu korun má záběr 6 metre. Denně sklidi 30 ha,
zatimco dosud použivané 4 kombajny E 512 sklidi za den
maximálně 20 ha.
V soukromém sektoru se
statě nic nezměnilo.

proti loňskému roku v pod-

P~ijmy z lese 468.104,- Kč (hlavni p~ijem za těžbu
d~eva). Dotace od státu 36.020,- Kč. Výdaje 234.544,koruny. Výdaje byly poskytovány p~ibližně na stejný
účel jako v roce 1996.

Lesy

K 1. 10. byla zru~ena prodejna ZKD Su~ice. Majitelem domu čp. 45 je Ji~i Donda z Jáchymova.

Obchod

V Javorné, po odchodu pi. Marie Kotálové do
dechodu, neni obsazeno misto po~tovni doručovatelky.
Doručováni zaji~ťuje vedouci po~ty Vlasta Randáková.

Služby

V leto~nim roce byly zkolaudovány tyto objekty:
Václav Jaroě1k~ Javorná 70 - rodinný domek čp. 70
Monika Scherer-Bejcha,Javorná 74-rodinný domek čp. 74
Franti~ek Klug, Revolučni 1020, Ný~any - Javorná 63 A
Helena Řánková~ Rychta~ikova 30, Plzeň - Javorná 64 A
(rekreačni domky)
Jan Froněk, Rybova 1058, P~e~tice - rekreačni chalupa
Hamrlik) - Onen Svět ev. č.12
Miroslav Milata, Družstevni 25, Plzeň - rodinný domek
čp. 6 v k. Ú. Svinná (d~ive rekreačni
chalupa ev.č.17)

Kolaudace

Jaroslav
Vojt~ch

Bal~,

Klatovy - Luby 239 - rekreačni chalupa
ev.č. 18 v k. Ú. Svinná
Čechura, Nová Huť 106, Dý~ina - rekreačni chalupa ev.č. 19 v k. Ú. Svinná

V zá~i byl konečn~
dOBtav~n a zkolaudován
dOm čp.
v Javorné,
který je v majetku obce
Čachrov. V dom~
jsou 4 bytové jednotky a garáž pro autobus ČSAD.
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V
dubnu
byla
komunikace - vy~ešeni
Stavba
byla dokončena
činily 1.800.000 Kč.

zahájena
výjezdu z
v červnu

rekonstrukce
mistni
Čachrova do Bradného.
1997. Celkové náklady

Úprava
obce

- U tvrze v Čachrov~
je umistěna
dočasná
stavba
p~enosového telekomunikačn1ho
za~1zeni
EUROTEL. Na vodojemu
Čachrov
a nad
prodejnou
ZKD
v
Javorné
jsou
um1st~ny základnové stanice RADIOMOBIL.
Od
června byly
zrušeny sobotn1
a ned~ln1
spoje
autobusu ČSAD.
Od
ledna
se
pevný
domovni
odpad
odváži
na
schválenou
skládku
ve
Št~pánovicich.
Pro tento účel
zakoupil
OÚ Čachrov
nákladn1 auto
AVIE s
úpravou na
KUKA vOz s možnosti odvozu kontejnerO PDO.
Koncem roku byla provedena digitalizace
telefonn1ho spojeni.

Dne 15. 10. 1997
se zasedáni obecniho zastupitelstva zúčastnil
senátor za ná~ obvod
ing. Petr Smutný.
P~islibil Čachrovským
podporu p~i ~ešeni problémO s doručovánim pošty a nabidl
pomoc p~i za~izováni
formalit
na út'adech.

Veřejný
život

V
lednu 1997
uspo~ádala mistni
organizace Sboru
dobrovolných
hasičO
v
Čachrov~
ples
v
restuaraci
"U Chalupských".
Stalo se tak asi
po 5 letech poprvé,
protože sál v restauraci nebyl (a dosud neni) v takovém
stavu,
aby
se
tam
podobné
akce
mohly konat (chybi
nábytek, základni
vybaveni).
Protože je to jediný sál
v obci, chybi tady možnost
i dalšiho kulturn1ho vyžiti
(p~ednášková činnost, školn1 akademie a pod.).

Kultura,
ples

V
tomto roce
se
po
mnoha letech
op~t objevily
pohledy
obce
i všech
jejich
osad.
Byly
vytvo~eny
a vydány vlastnim nákladem starosty p. Randáka.

Kostel sv. Anny v
Javorné byl opraven z prost~edkO c1rkve. Dne
31. kv~tna se
konala na
Javorné pouť
s významnou
účasti
poutnikO
z
Bavorska.
P~i
té
pt'1ležitosti byl
kostel znovu vysv~cen
za pt'1tomnosti
biskupO budějovického
a regensburgského.

C1rkev

V oblas~i ces~ovního ruchu p~edkládáme srovnání
poč~u ~rvale obydlených a rekreačních objek~O:

Cestovni
ruch

o b j e k ~ y
s číslem popisným
s číslem evidenč.
(trvale obydlené)
(rekreační)
Čachrov
Bradná
Březi
Dobřemilice
Chřepice

Chval"'ovi ce
Javorná
Jeseni
Kunkovice
Onen Sv~t.

Předvoj ovi ce
Svinná
Zahrádka

70

17

9
15

8
8

7
1
16

4

75
21
21
3
3
3

17

3
1
66
5

5
12
2

19
21

V tom~o roce navě~ěvuje ěkolu 101 žákO. Pro~ože Školst.vi
norma~iv pro 6 ~~íd
je 102 žákO, bylo požádáno
Základni
Minis~ers~vo ěkolství o výjimku. Tato byla udělena.
Změny v učitelském sboru - Soňa Klímová, učitelka
"'kola
NŠ nas~oupila m1s~o pí. Heleny Baě~á~ové. V ~íjnu se
odstěhovala pí. Eva Hodanová, uči~elka NŠ. Mís~o ní nas~oupila pí. DOlovcová, která dojíždí z Vrhavče.
Školníkem se s~al p. Josef Bauer z Čachrova.
Tím~o ~kolním rokem se vracíme k 9-le~é ~kolní docházce.
V návaznos~i
na novelu
ěkolního zákona
vs~oupilo v pla~nos~ kon~roverzní na~ízení vlády č.
68/1997 Sb., k~erým
se upravuje míra vyučovacích
povinnos~í uči~elO. To~o na~ízení vláda schválila po~é,
co v ~adě ~kol v měsíci lednu a únoru proběhly s~ávky
za mzdové požadavky uči~elO. Na~e ~kola se nezúčastnila.
Škola pracuje podle vzdělávacího programu Základní
ěkola.
5. ročník navětěvuje ~kolu v Bě~inech.
20. 6. 1997 jsme se rozloučili s dlouhole~ou
pracovnicí ~kolní jídelny pí. Marií K~ížovou z Čachrova,
k~erá zem~ela po krá~ké těžké nemoci.
Vlas~ní činnost ~koly: zavedena výuka informatiky
povinně od 6. ročníku a jako zájmový kroužek pro žáky
národní ěkoly.
Bylo rozěí~eno fo~balové h~iě~ě, zbourány v~echny
kOlny, provedeny ~erénní úpravy.
Od 15. 1. 1997 byl uspo~ádán kurz ~aneční a společenské výchovy pod vedením manželO Parláskových. Ukončen byl 21. 2. ve spojení se ~kolní akademií.
Sportovní
úspěchy:
v
okresním
~urnaji
ve
volejbalu obsadili chlapci 1. mís~o, v krajském p~eboru
~kolních sportovních klubO získali vynikající 2. mís~o.
Úspě~ně si vedlo i družs~vo 9Ymnas~ek, k~eré
obsadilo 5. mís~o v okresním p~eboru. Byly nejlepěí z
venkovských ěkol.

Zimni lyža~ská olympiáda:
2. misto v běhu Tomá~ Vacek (8. ročnik)
3. misto v běhu Dana Rendlová (7. ročnik)
Nejúspě~něj~im
sportovcem ~koly
je i v leto~nim
roce
Zdeňka Ho~ťálková
z Čachrova
1.
misto okres.
p~eboru
v
p~spolnim
běhu.
Je
také členkou družstva
gymnast.ek.
Úspě~ni ~e~itelé:
Radek Hásnedl (7. ročnik) - matematika
David St.rnad (9. ročnik) - fyzika
Smi~ené družstvo žáke
v dopravni soutěži obsadilo
2. misto v okrese.
12 . 6 . by 1 \.\spo~ádán zájezd
do družebni ~koly
o
v HAIBULLE
v SRN.
V~ichni si
prohlédli ~kolu, ~kolni
mužstva
sehrála. zápas
ve
fotbalu.
Nav~tivili
ZOO
bylo
i koupáni
v novém
v LOHBERGU
u Lamu.
Zážitkem
bazénu v Lamu.
Sponzo~i základni ~koly:
- Lesni společnost Železná Ruda
- Pavel Fencl, Jeseni 10
- Josef Bejvl; Chval~ovice
1
- ing. Vladimir Kollross, Zahrádka 5
- Bohumir Hásnedl, Čachrov 3
- Zemědělské družstvo Bě~iny, st~edisko Čachrov
- LINAKO Bě~iny, p. Ladislav Šipla
- DROKOZ Bě~iny, p. Václav Vaněk
- Česká spo~itelna Klat.ovy
- ing. Milan Kozák, Čachrov 55

Ve
~kolni roce
1996 97 bylo
v mate~ské ~kole
zapsáno 21 děti. Preměrná docházka byla 15 děti.
Ředitelkou
~koly
je
pi.
Libu~e
Rudolfová,
učitelkou Dana Matějková, obě z Bě~in.
Od
3. do
prázdniny.

7. února

1997 byly

mimo~ádné

ch~ipkové

Sponzo~i, kte~i p~ispěli na vybaveni ~kolky:
p. Josef Fla~ar, Javorná 63
100,- Kč
ing. Jaroslav Kubát, Kunkovice 9
500,- Kč
ing. Vladimir Kollross, Zahrádka 5
500,- Kč
500,- Kč
Česk9 červen9 k~iž Kunkovice
Dohližeci v9bor Javorná
200,- Kč
1.000,- Kč
Sbor dobrovoln9ch hasiče Čachrov
300,- Kč
- Sbor dobrovoln9ch hasiče Chval~ovice
5.000,- Kč
- GREENTHERM HOLDING Plzeň
- p. Josef Thurnvald, P~edvojovice
3 - barevn9 televizor
-

Děti jezdily plavat do bazénu v Klatovech, ~estkrát
byly v
divadle v Klatovech. Dvakrát
pro ně uspo~ádala
ZŠ
Čachrov
pohádkové
p~edstaveni.
Žáci obecné ~koly
byli
pozváni do
MŠ na
společné posezeni
u vánočn1ho
stromku a zúčast.nili se vánočni bes1dky. Děti z MŠ p~ipravili
vánočni
besidku
i pro
rodiče
a druhou pro
maminky k jejich svátku.
V9lety v preběhu roku
byly směrovány do Bradného,
B~ez1
a Pozorky,
aby se
děti seznámily
s nejbliž~im
oko11m. V červnu nav~t1vila MŠ ZOO v Plzni.

Mateřská

~kola

V ~om~o roce zem~elo 10
obyva~el, 4 dě~i se narodily. Sňa~ek uzav~elo
8 párO
a 2 se rozvedly.
18 lidi
se p~is~ěhovalo
a s~ejný poče~ se ods~ěhoval.
Narozené
1. 4.
21. 9.
2. 10.
1. 11.

dě~i:
1997 1997
1997 1997 -

Nikola Ko~lárová,
Javorná 35
Jan Šrámek, Čachrov 25
Tomá~ Denk, B~ezi 27
Václav Krejči, Kunkovice 4

Sňa~ky :
7.
2. 1997 - An~onin
Kirpal,
Svinná
E 1 a Ji~ka
Krchová z Plané nad Lužnici
5.
4. 1997 - Jaroslav Denk a Pavla Čáchová ze B~ezi
čp. 27
14.
6. 1997 - Lubo~
Mat,ějka z
Javorné 17
a Romana
Pokorná z Vrhavče
28.
6. 1997 - Miroslava Suková z Chval~ovic
4 a Jeffrey
Shawn Roselip z USA
2.
8. 1997 - Ludmila Janková z Kunkovic 22 a Vladimir
Klima z Velhar~ic
16.
8. 1997 - Václav Krejči z Kunkovic 4 a Veronika
Krejcarová
ze S~~i~eže u Kolince
16.
8. 1997 - Roman Mezera z Čachrova 53 a Kat,e~ina
Javorská z Lub
22. 11. 1997 - Lubo~ Kepl a Lenka Vold~ichová
z čP. 32
v Čachrově
Zemřeli:
3.
2.
7.
5.
25.
5.
14.
6.
19.
6.
9.
7.
14.
9.
29.
9.
20. 12.
31. 12.

1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997
1997

-

Karel Py~el, Kunkovice
5 (86 le~)
Marie Veldlbergerová,
Kunkovice
18 (71le~)
Michal Veličko, Javorná 38 (72 le~)
Marie K~ižová, Čachrov 55 (60 le~)
Ji~ina K~ižková, Jeseni 18 (67 le~)
Anna Hosnedlová,
Čachrov 13 (66 le~)
Jakub Kalis~a, Čachrov 58 (5 let,)
Jan Kollross, Bradné 11, (60 le~)
Karel FOrbacher,
Čachrov 21 (85 le~)
Fran~i~ek
Troch, Kunkovice
19 (76 le~)

Zápis byl projednán
dne 29. 4. 1998.

na zasedání obecního zastupite1stva

Pohyb
obyvatel

