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Obecni úi"-adv Čachrově
sidli v domě čp. 55, kt.erý
je majet.kem obce. Úi"-edni hodiny
jsou:
ponděli
a st.i"-eda
7.30
17.00 hodin
út.erý a čt.vrt.ek
7.30
16.00 hodin
pát.ek
7.30
14.00 hodin

Obecn1
(ii"-ad

Zaměst.nanci Obecn1ho
(ii"-adu
v Čachrově:
Anna Vit.ovcová
administ.rat.ivni pracovnice
(dojiždi
z Bě~in)
uklizečka
OU (z Čachrova)
- Jana Hinzová
uklizečka
zdravot.niho
st.i"-ediska
- R5žena
Janková
Kunkovice
(z Kunkovic)
- Renat.a Dezort.ová uklizečka
zdravot.niho
st.i"-ediska
Javorná
(z Javorné)
- Josef Narovec
- i"-idič AVIE a t.rakt.oru (z Jeseni)
- Frant.i~ek Narovec
- závoznik
(z jeseni)
- Václav Hinz - knihovnik
HLK (z Čachrova)
- Eva Bujoková
- kronikái"-ka (z Čachrova)
V
mist.nost.ech
Oú
byla
zru~ena
provozovna
kadei"-nict.vi a mist.o ni
je úi"-adovna Policie
ČR, obvodni
odděleni
Kolinec.
Úi"-edn1 hodiny
jsou
1. a 3.
ponděli
v měsici od 17 do 18 hodin.
Ve volbách
do zast.upit.elst.va obce Čachrov
ve dnech
Volby
13. a 14. list.opadu 1998 byli zvoleni
t.it.okandidát.i:
- Karel Randák
- 126 hl as5
st.arost.a
- ing. Jaroslav
Kubát.
- 128 hlas5
- St.anislav Toman
121 hlas
- Anna Maěková
- 123 hlasy
ing. Veronika
KollroBBová
- 122 hlasy
- Václav Mat.ějka
- 131 hlas
- Václav Rendl
- 116 hlas5
- ing. Vlast.imil Valeě
130 hlas5
pi"-eds.fin.komise
- Mgr. Šárka Raěková
127 hlas5 - zást.upce st.arost.y
Pi"-i obecnim
úi"-adu pracuji
je~t.ě revizn1
komise,
jejimž
pi"-edsedou je
Jii"-1 Chlebeček,
st.avebni komise
s pi"-edsedkyn1 Jaroslavou
Tomanovou
a Sbor pro občanské
záležit.ost.i - pi"-edsedkyni je Anna V1t.ovcová.
Zasedáni
osadách

vých

Rozpočet.:

OZ jsou vei"-ejná a st.i"-idajise v jednot.lilx za ~est. t.ýdn5.

- pi"-ijmy - výdaje
-

plán
skut.ečnost.
plán
skut.ečnost.

4.150.000,5.001.521,83
4.150.000,4.655.226,77

Kč
Kč
Kč
Kč

Rozpočet.

Největ.~1
výdaje
- základni
ékola
rozpočet.
300.000,- K~, skut.ečnost. 585.484,27
Kč a oprava
fasády
čp. 5 v Čachrově
500.000,60 Kč.
V
beze

prvni
polovině
ledna
t.eplo, vět.~inou
sněh1..1.Teplot.y
od +2 clo + 80 C.
Ve druhé

m~~1ce m1~né Qchlazer1 a t~Qchu 8r~hu.

slunečno
polovině

Počas1

Také Únor byl velmi ~eplý a beze sn~hu. Teplo~y od
+3 do +
140C. Ta~o
~eplo~a nam~~ena
ve s~ínu 21. 2.
odpoledne. Celkov~
byl ~en~o m~síc
netypickÝ' pro ~o~o
roční období.
V b~eznu bylo
mnohem chladn~ji,
občasné sn~žení,
kroupy, mrholení.
Od druhé dekády mrazy
až -110C, odpoledne OOC. Koncem m~síce o~eplení.
Začá~ek dubna p~knÝ', slunečnÝ', 1. 4. dokonce +140C.
Od
poloviny
ochlazení
asi
na
+70C,
pak
pos~upn~
0
o~eplování. Nakonci měsíce +21 C.
V kvě~nu
s~~ídavé
počasí.
Nej~eplejt§í dny byly
práv~
ve
dnech
"ledových
muže"
+250C.
Pak opě~
ochlazení, už 16. 5. ráno OOC. Nes~álé s~~ídavé počasí.
Červen velmi
~eplý až horký
(6. 6. +290C).
Teplé
le~ní počasí vydrželo po celÝ' červen.
Od 4. července
déšť, ochlazení,
ví~r. Na severní
Morav~ a v severovýchodních Čechách opě~ povodn~. Zasaženy ~ém~~ s~ejné oblas~i jako v loňském roce.
Teprve
po 20. 7. nas~alo o~eplení p~es +200C.
Srpen byl ~eplý, slunečný, opravdové lé~o.
Také zá~í
byl měsíc vcelku
p~knÝ', ~eplo~y ~ypické
pro ~ent.o m~síc.
fiíjen začal celkem p~íjemn~, ale brzy nas~al prudký
zlom,
neust.álÝ'dét§t~. Zeměd~lci nemohou
do polí.
Nesklizeny
jsou brambory,
sláma. Ohrožena
orba a se~í.
Koncem
m~síce silné
ochlazení, déšť
a 30.
10. první
sníh.
P~es ~o~o
nep~íznivé počasí
nebyl v
~íjnu ani
jeden den
mráz.
První mráz
t.eprve 8. 11. -40C
(na
Čachrově
rekord od r. 1981)
Konec
~íjna a začátek listopadu
s~ále deš~ivý
a
vě~rný
silnÝ' nárazo~) ví~r,
polomy, ,oda zaplavila
Sut§ici. V polovin~ m~síce
už souvislá vrs~va sněhu. Na
horách ideální
sněhové podmínky - 1 m sn~hu. t1razy až
-100C. Ty t.rvaly až do konce měsíce.
Začá~kem
prosince silně
sněží, na
Čachrově 30 cm
sn~hu, mrazy
-100C - -150C. Od
13. 12. o~eplení, sníh
~aje. Teplo~y nad
nulou. To ~rvá do 20.
12. Na vánoce
jen mírnÝ' poprašek, pak až
+70C. Na samém konci měsíce
mírné ochlazení na -20C.
V

obci pracuje farma Zem~d~lského družs~va Běšiny.
je 98 pracujících člene.
Na
iarmě Čachrov,
k~erá má
ješ~é další s~~ediska
Kunkovice,
Chvalšovice, B~ezí,
Zahrádku, Dob~emilice,
P~edvojovice, pracuje celkem 30 člene družstva.
Ta~o
farma má
celkem 680 ha, z
~oho 220 ha orné
pedy, os~a~ní jsou louky a pas~viny.
Vedení
ZD
Běšiny
je devítičlenné,
p~edsedou je
Josef Preisler.
Z čachrovské farmy jsou ve vedení ~~i zás~upci:
- Jan Bendl z Chvalšovic
Ladislav Bendl z Dob~emilic - s~~edisko~7 zoo~echnik
- ing. Stanislav
Kolář
z Čachrova
mís~op~edBeda
družs~va, vedoucí i ar-mv , agronom, zoot.echnik .
V celém družs~vu

Skladnice
a účetní
st~ediska je p. Jana Hinzová
z Čachrova. vedoucí dílen je p. Ladislav Kolář z Dob~emilic.
Roční produkce ZD je 43 mil. korun,
z ~oho
farmy
Ča~h~Qv 12 mil. kQ~un.

Zemědělstv1

Sor~imen~

- p~enice
- 125 ha, v~nos 40 q/ha
- oves
50 ha, v~nos 40 q/ha.
V le~ošnim roce se velmi p~emnožili hraboši a myši,
na drodu ~o ale nemělo vliv.
t1echanizace zes~ává s~ejná jako v minulém roce.
Odbyt. - na podzim po~raviná~ská pšenice 4.200,- Kč
za ~unu a na ja~e 2.900,- Kč/~unu.
700 ks
V živočišné výrobě
bylo na
farmě celkem
sko~u, z t.orro220 ks
do f nv ch krav a
100 kuse masného
plemene,
z ~oho
70 ks
krav BLOND
AQUITANE a 30 kuse
CHAROLAIS. ob~ plemena pevodem z Francie.
P~enos embryi (oplodněné vajičko z
jedné ma~ky ve
s~á~i 7 - 10 dne
se p~enese do jiné ma~kv), zajišťovala
brn~nská firma BUVET nebo
Dr. St.
raka z Domaž 1ic . Inseminaci krav za1išťuje p. Ladislav Harruss z Kí at ov , ve~erinárni činnost t1VDr. Václav Kolá~ z Vrhavče.
V
le~ošnim
roce
se
u sko~u vyskytla nakažlivá
choroba Herpes (infekčni
plisňové onemocněni keže). Na
st.rukách krav se objevi ly kravské neš~ovice.
Produkce mléka 810 ~isic
li~re ien s po~ižemi nacházela odby~ v kla~ovské mlékárn~.
Na
začátku
roku
1998
byla
cena
za jeden li~r
V'.íběrovéhomléka 8 Kč, v lé~ě 8,40 Kč a koncem roku opě~
8 Kč.
Na maso bv Lo prodáno
asi
!:.O ks
jat.ečn'?chkrav
o prem~rné váze 5,5 q. Cena 17 - 27 Kč podle jakosti.
Ekoloqie:
popla~ky
za
znečištěni
ovzduši
čpavkem u
s~áji o koncentraci vyšši než 100 ks.
Louky
se
hnoji
chlévskou
mrvou.
pole se hnoji
menšim množs~v1m hnojiv, než v p~edchoz1ch letech.
V
létě družstvo
využ1/á na
pastlu dobytka d~1ve
neobd~lávanou stá~ni
pedu v p~1hraniči
v rámci spolupráce mezi nájemcem a ZD B~šiny. Je ~o 400 ha na Hojsově Stráži a 200 ha na Hiršově v okrese Domažlice.

P~ikladem
soukromého zem~d~lce
je rodinná
farma
pana Josefa
Thurnvalda v P~edvojovic1ch.
Ten obd~lává
asi
300 ha,
z toho
orné pOdy
je 80
ha, 220 ha jsou
louky a past.viny. Na orné pOdě pěst.uje obi li, V'.ínosnost
je 25 - 50 q z ha.
V živočišné V'.írob~má
200 ks hověz1ho dobyt.ka. Do
letošniho podzimu vyráb~l 240
~isic li~re mléka ročn~.
Protože pro mléko nebyl odbyt., vyměnil dojnice za masné
plemeno a chová zejména krávv CHAROLAIS.
Pro
hnojeni se
yuž1vá
kravský
hnej a na pole
strojená
hnoji a.
Majitel
použi lá asi
10 trak~ore
a všechnu dalši dostupnou mechanizaci. Na farm~ pracuje
maji~el se svoji rodinou.
Ost.atni soukromé farmy
jsou: Javorná
- Ovčiny pan Karel
Hanžl1k, Zahrádka - ing. Vladim1r Kollross,
Bradné
Josef
Hrach.
Chvalšovice
Josef
Bejvl,
Kunkovice - ing. Jaroslav Kubát a Václav Suk.
Obecn1 lesy Čachrov spravuje t1ichal Kulawiak z Javorné. Prováděj1 se tu základni udržovac1 práce, čiš~ěni od p~1padného kOrovce, dosazováni stromkO. Na jednom
li·lis.t.~ St:'
objevil""
jilrilv.
Od 70.
let.,
kdy jilmy na

LeSY

Šumav~
zničila
choroba
grafiosa,
je ~o první dobrá
zpráva.
Na Javorné obhospoda~uje s~á~ní lesy Lesní společnos~ Železná Ruda, Javorná čp.
10, k~erá se zabývá ~~žební a p~s~ební činnos~í, prodejem sazenic a provozuje
uby~ovnu o 20 ležkách.
Na Čachrov~ provozuje
lesní činnos
a di"'e
ovýrobu
Vladimír Mezera, k~erý žije v Čachrov~ čp. 7.

V obci pracuje au~oopravna pana Bohumíra Hásnedla.
Je ~o soukromá firma
se dvěma zam~s~nanci, ~Jučenými v
oboru. Ta~o
firma pracuje od roku
1991, nová mon~ážní
dílna byla vybudována v
r. 1994. Zákazníkťl je dost.a~ek
z blízkých
i velmi
vzdálených
mís~.
Roční obra~ je
kolem 1 milonu korun. Maji~el ~éž prodává náhradní díly
na au~a.
Opravna
má smlouvu
s plzet'ískou firmou HUt1POLD-P
s.r.o. na
odvoz a likvidaci
nebezpečných odpade, čímž
p~ispívá
k ochraně
živo~ního pros~~edí.
Kovo~í odpad
odvážejí do sběru mís~ní hasiči.

Živnos~i

V Čachrově
je
jedna
soukromá prodejna smí~eného
zboží. D~í ější Jedno~a je s~ále zav~ená.
Obchod
pa~~í pí.
Janě Benešové
ze B~ezí. Prodává
k o Lorrí L, ~.j. hlavně po~raviny, ale i drogerii, t.e
x t.á L,
hračky a papír. Prodej
se děje formou samoobsluhy, ale
i pul~ovým prodejem. Sor~imen~
zboží je rozmani~ý, maji~elka
pružně
reaguje
na
nabídky
dodava~elťl i na
reklamu.
Nové druhy
zboží se
objevují velmi
brz>, po
prezen~aci. Někte~í dOlozci jsou ochotni dodávat i několik
kuse, ne
celá
balení.
Tím se
~vo~í reznorodý
sor~imen~.
Běžné
zboží
je samoz~ejmos~i.
Ceny jsou
p~íznivé,
ovšem
vyšší
než
u velkých firem. Pro ože
maji~elka
prodává jen malé množs~ví,
nemá množs~evní
sle~/ jako velké firmy ve měs~ech. Zisk z prodejny není
na zboha~nutí, ale na uži ení stačí.
V prodejn~ je zaměst.nána kromě ma t.e
Lkv i prodavačka
Jit.ka Vlčková
z
Čachrova.
Obě jsou vst.~ícné,
ochot.né a milé.

Obchod

á

í

í

Další prodejny jsou:
soukromá prodejna v
Kunkovicích. Majit.elka je Miluše
Janečková, která zárovet'ípro ozuje hos~inec
soukromou prodejnu
a hos~inec ve
Chvalšovicích
ede
Luclmi1a Kot.á Lov
prodejna Jednot.y
Javorné
je vedena Olgou Šmídkovou
z Javorné s prodavačkou
Janou Hucovou, která dojíždí
z Jesení.
á

V roce 1998 byly zkolauclovány t.y~o soukromé st.avby: Úprava
obce,
- p. Karel Hanžlík z čp. 75 Javorná - O číny
- p. Fran~išek Bureš, Pet.r Dúrr Javorná 76.
doprava
Dále
byla
zkolaudována
rekonst.rukce
hot.elu
STAVBAŘ, pa~~ící Odborovému svazu s~a ebnict.vi ČR.
Byla provedena oprava fasády a oken v budově čp. 5
V Čact-l""'::M~ 8 c~lk,~v':,rit raklad~rÍl
500.000,60
Kt:. V b'}valé

české
mě~ťanské
~kol e
jsou
4
byt.ové jednot.ky, t1LK
a ordinace obvodniho léka~e WJDr. Zemana.
B?valá obecni
ubyt.ovna čp. 6 v
Javorné byla pronajat.a Pet.ru Vav~ičkovi,
kt.er? t.am provozuje v?robu
ant.énnich zesilovače.

Stavba cest - byla opravena m1st.ni komunikace do Chval~ovic - asfalt.o~l koberec stál 796.242,- Kč.
Dále byl
opraven most. u Joná~ťl, kt.er? se propadl
pod t.rakt.orem.
Obecní
ú~ad
v
Čachrově
spravuje
t.~i 'odovody
v Čachrově. Javorné
a Jesení. Ceny za
odběr vody jsou
rozli~ené. Obyvat.elé,
kte~í tady t.rvale žiji, zaplat.i
za 1 m3 3 Kč, majit.elé rekreačních chat. nebo chalup zaplat.í o něco více. D1ky vodovodu na Javorné, kt.erý vede
samospádem, není
jeho náročnost. t.ak veliká a da~í
se
udržet. rovnováhu
s náklady pro
celou obec.
Nejnákladněj~í
vodovod
je v Jesení, prot.ože je na
něj
napojeno
málo občane.
Poplat.ky pokrývají zhruba
30 % náklade.
Obec se
provozu t.ohot.o vodovodu ujala
hlavně prot.o, že cht.ěla p~edejít. odst.~ižení elekt.~iny.
Obecnímu ú~adu se poda~ilo vy~e~it. odpadové hospodá~st.ví. Od roku
1996 obec
vlast.ní a využívá obecní
aut.omobil vybavený
kont.ejnerem
a t.ím si
zaji~t~uje
vlast.ní svoz odpadu. Odpad se ~/váží na skládku do Št.ěpánovic a za
uložení 1 t.uny plat.í obecní
ú~ad 750 Kč.
V okrajových osadách jsou
umíst.ěny popelnicové kont.ejnery. Kont.ejnery na t.l"-iděn'í
odpad (papír, plast.y, sklo)
vyvážejí podle pot.~eby Sběrné suroviny.
Míst.ní rozhlas

je už dva roky mimo

provoz.

- t.vrz v
Čachrově zrest.it.uovala
Památ.kové budovv
t.é doby
t.vrz i p~ilehlé objekt.y
rodina
Falt.yse. Od
dále chát.rají.
kost.ela. 31. 5.
V
Javorné byla
dokončena oprava
byl
kostel
znovu
vysvěcen
za
účast.i buděiovického
biskupa a německých církevních činit.ele.
Dále byla zredukována dopra ní obslužnost. aut.obusy. Doprava
Spoj Klat.ovy - Javorná jezdi
jen I pracovních
dnech.
O víkendu
je celá
obec
bez
spojení.
Spoj
PrahaŽelezná Ruda ne jezdí 'Je v~edn1 dny, jede pouze v sobot.u
jeden spoj Praha - ~elezná
Ruda a v neděli
jeden spoj
Železná Ruda - Praha.
Také
služby
po~t'l se
radikálně
omezily. Po~t.u
Pošta
dovážejí doručovat.elky aut.y z
Klat.ov, pro samot.y a odloučená mist.a byly z~izeny pevné
schrány blízko komunikací, t.akže adresát.i si musi vyzvedávat.
po~t.u i několik
kilomet.re daleko od
bydli~t.ě. Obvod obce pat.l"-í
ke 3 dodávacím po~t.ám:
po~t.a Kl at.ovv
Čachro'.l,Bradné, Jesení, Chval~ovice,
Javorná, Onen Svět., Svinná
- po~t.a Kolinec - Kunkovice, Dob~emilice,
P~edvojovice,
Zahrádka
PI;leét.-i=I. J~r$l;1Vi~~ n. lihl~Vwl--1 - B'ť:t?Zl.

Dosavadní po~ta v Čachrově a v Javorné je pouze
podávací~ jejich úi"'edníhodiny byly zredukovány
a čast.o
se mění. Protože pošta
je doručována
až kolem poledne~
i později, mnozí obyvatelé odi"'eklinoviny.

20. 1. 1998 byl Václav Havel zvolen na druhé období do funkce presidenta.
Koncem bi"'eznase velmi zhoršil
jeho zdravot.ní stav právě v době, kdy byl na dovolené.
Polit.ická nestabilita
dovedla
naši zemi
k pi"'edčasn,:?mparlamentním
volbám. Ty
se uskut.ečnily ve dnech
19. - 20. června 1998. Do
té doby od počátku roku byla
jmenována president.em republiky vláda Josefa Tošovského~
kt.erá měla mandát omezen,:?právě do t.~cht.ovoleb.
V Čachrov~ byly t.yto výsledky:
- ČSSD
29,9 %
- ODS
26,9 %
- KDU - ČSL 15,6 %
- KSČM
7.2 %
-

US

6,6

Veř'ejný
život

%

Celostátně byly v,:?sledky podobné.
24.
3.
1998
se
uskut.ečnil
v
Praze
ve Spolku
Pražsk,:?Sušičan "Čachrovsk':? večer". Na pozvání pi"'edsedy
spolku
ing.
Zdeňka
Papeše
besedovali
na shromážd~ní
členfi starosta
Čachrova p. Karel
Randák o současnost.i
Čachrova a kronikái"'ka Eva
Bujoková o minulost.i. Promít.aly se t.éž diapozit.ivy a fot.ografie z minulosti
i současnosti Čachrova.
4.
6. zemi"'ela ve věku
91 let
p. učitelka
Anna
Vaštová,
kt.erá byla
dlouhá lét.a živou kronikou nejen
Čachrova, ale i mnohých událost.í naší zem~.
24. 9. zemi"'elve věku nedožit,:?ch 90 let pan Otakar
Brfiha, dlouholet.1 učit.el v míst.ní škole, autor mnoha
~)t.varn,:?chprací
obci i mimo ni.
Ve dnech
13. a 14.
listopadu se konaly
volby do
obecních zast.upit.elst.ev.V naší obci bylo zvoleno devít.ičlenné zast.upit.elst.vo(viz. Obecní úi"'ad).V n~kter,:?ch
volebních obvode=h
se volila t.~ké 1/3 nových senát.or~
(u nás t.omu tak nebylo).
Spolky:
Myslivecké sdružen1
Javorná má asi
45 člen~. Je
t.o
zájmové sdružení s pi"'edsedou ing. Vladimírem Benešem.
- Sbor
dobrovolných
hasič6
Čachrov - p1"edsedou je p.
Bohumír
Hásnedl.
Má
59 člen~. Prot.ipožární zásahy
jsou omezeny
jen na obec
Čachrov. Sti"'íkačka je bez
možnost.i dopra~/, t.akže sbor je schopen zasahovat
jen
v dosahu požárních hadic. Pi"'est.o
1 - 2x ročně zasahují.
Naposledy v tomto roce t.o byla rest.aurace "l! Chalupsk1ch", kde
se vzní t.i1 komín a
hasiči zasáhl i včas,
takže se požár nest.ačil rozšíi"'it..
Zúčast.ňují se soutěží, v
let.ošním roce t.o byla okrsková sout~ž, v níž získali t.1"et.í
míst.o.
Byli
též hosty
na oslavách
výročí hasičsk1ch sborfi
Radinovech a Vrhavči.
Pi"'íjmyjsou hlavn~ z členských pi"'ísp~vkfi,každý činn,:?
člen plat.í 80
Kč a d~chodce 50 Kč.
Ovšem za každého
člena odvádějí 50 Kč
Okresnímu sdružení hasič~ Čech,
M,;n··a'.lV a 81~z~ka
tak::te::- j Íi"ú mr ';lhcl rtt?zbvdt?
I

Spolky

