Další p~íjem je z hasičského
plesu a to díky velkému
množství sponzort'l, ktet'-ídot.ují tombol u.
Tím získal
sbor asi 15000 korun.
Sběrem šrotu vydělali asi 3000
korun.
Letos
rlasiči zdarma
opravi 1i hráz požární
nádrže,
s ~/čištěním
pomohla
hlavně
poskytnutím
techniky
místní
farma
zem~d~lského
družstva.
Od
obecního d~adu dostali hasiči odm~nu 10000 korun.
- Sbor
dobrovolnvch hasičO
Chval~ovice uspo~ádal ples
v
Kunkovicích
14.
listopadu.
Starají
se o ddržbu
a opra~/ kaple na návsi.
- V Kunkovicích pracuje
velmi (lspěšně už dlouhá léta
místní organizace Českého červeného kříže pod vedením
p.
Ludvíka Janky.
Udržují kulturní
památky, hlavn~
kapli sv. Vintí~e a kapli v obci.
Sběrem železa si ~/d~lávají na nutné ~Jdaje a na odm~nu nejakt.ivn~jším člent'lm(t~i členové jedou na n/let).
Organizace má 34 členy, z
toho je 9 dárcO krve. Starají se
též o nové
dárce, v současné
době mají dva
nově získané.
Dárci: - Josef Janeček, Kunkovice
- Rt'lženaJanková, Kunkovice
- Ladislav Rendl, Dob~emilice
- František Nauš, Chvalšovice
- f1arie Be jvlová, Chvalšovice.
- Anna Suková, Chvalšovice
Mnohonásobnými zasloužilými dárci byli:
- Ludvík Janka, Kunkovice
- Eva Kalistová, Kunkovice
- Vojtěch Suk, Chvalšo ice.
Ti pro omezení věkem už krev nedávají.
Nově navržení jsou - Ivana Naušová, Chvalšovice
- Pavel Pojar P~evojovice.
V organizaci maj í ustanoveny
pečovatelky, kt.eré se
v p~ípadě
pOt~eby starají o staré
a nemocné občany.
Dobrovolné zdravotní sestry
se osvědčují p~i rt'lzn~ch
akcích v obci.
Členové
organizace pravidelně
po~ádají jarní
úklid
a pouťovou taneční zábavu.
V Čachrově jsou dárci krve Václav Hinz, Jana Hinzová,
Ji~í Mezera. Pro pokročilejší v~k p~estali dávat krev
Božena Kozáková, t1iroslava Hasenehrlová a Eva Bujoková. Z jiných de.voelt'l
již nedávají kre
Bohumír Hásnedl
a Zdeněk Hošťálek.
Zdravotní za~ízení jsou:
- na Čachrově
soukromá
orelinace
t1UDr. Zemana, který Zdravot.nict.ví
ordinuje
každé
úteY"} od 13 do
14 hodin.
Ordinace
v čp. 5 byla v letošním roce zr-e
korre t.r-uov
ária obcí.
- na Javorné ordinuje
železnorudský MUDr. Lebenhart. lx
za měsíc. Ordinace
je v čp. 7 (dt'lm je majetkem Lest'l
ČR Železná Ruda).
- do Kunkovic zajíždí t1UDr. Koudelka z Velhartic lx za
14 dní ve st~edu. Ordinace je v domě čp. 1, který je
majetkem obce.
Do naší obce zajížd~jí
v p~ípadě pot~eby sanitky
z Nýrska, Železné Rudy nebo Klatov.

Funkčni h~bi~ov je v Čachrov~ pro celou obec i široké
okoli. V současné dob~
se s~ále
čas~~ji konaji
poh~by žehem v ob~adni sini kremat.oria v Kla~ovech.
Mistni

lidoVá

knihovna

-

knihovnikem

je p. Václav

Kult.ura

Hinz.
Knižni
fond
~r ale
"jsou zapťljčenv knih'.!ze
s~~ediskové
knihovny
S~rážov.
Je
jich
300 svazkťl.
Z Okresni knihovny
Kla~ovy se obm~Muje
200 svazkťl asi
po ~~ech měsicich.
V roce
1998 bylo regis~rováno 28 č~ená~ťl, z ~oho
24 dospělých a 4 dě~i do 14 le~.
Bylo vypťljčeno celkem 1538
svazkťl, z ~oho 514 bele~rie, 82 pro dě~i a 856 svazkťl li~era~urv fak~u + časopisy.
Knihovna pťljčuje každou s~~edu od 17 do 19 hodin.
V roce 1998 probihala rozsáhlá rekons~rukce ho~elu
STAVBAŘ v Javorné.
V oblas~i cest.ovniho ruchu pťlsobi dále v
našem
obvodu
penzion
ZAHRADKA
v
Čachrově
(majit.e
l Pe~r
Zahrádka) a penzion TORA v Jeseni. Maji~eli jsou manželé Jaroslav
a Libuše Benešovi
z Ho~ákova. Krom~
nich
v penzionu
pracuji
dalši
~~i
zam~s~nanci. Podnik je
celkem
ren~abilni.
v~~ši
obra~
je
v
turis~ické
sez6n~. Dodava~elé se p~edhán~ji v nabidkách, ovšem maji~el ~/birá ne
podle ceny,
ale podle
kvality. Ceny
~omu odpovidaji.
Cena za pokoj
na osobu a den je asi
350 Kč. Každý pokoj má vlas~ni p~islušens~vi a t.elevizi.
TJ penzi onu je vv buciov ário parkovišt.~ a garáž pro
host.y.
Hlavnimi
zákazniky
jsou
t.uris~é, čast.o zahraniční,
ovšem
někt.e~i hosté
jsou
,elmi náročni.
Cest.ovni
kancelá~e,
pokud
zprost.~edkovávaji
pobv~,
si úč~ují
až 150 % k ceně.

Cestovn1
ruch

V mate~Bké škole bylo zapsáno 18 d~ti (6 z Čachrova, 2 z Javorné, 2 z
Jeseni, 3 ze B~ezi. 2 z Kunkovic,
3 z Bradného). Prťlm~rn~ na š~~vovalo školku 13 d~~i.
Výchova d~~i
a práce s nimi
je sm~~ována na p~irodu, jeji ochranu a poznáváni.
Sponzo~i jsou MŠ
p~izni ě nakloněni. Celkem věnovali 27.800 Kč. Za
sponzorské finance byl zakoupen koberec
do
ložnice,
povlečeni
na
postýlky,
oprava
piskovišU~ a vánočni nadilka.
D~~i navš~ivi ly 3 p~edst.aveni v kl a~ovském divadle. Společná
oslava vánoc se
žáky 1. s~upn~
základni
školy se
vv cla
la. D~t.i zahrály
pro hos~y p~ed8t.aveni
složené z krát.kých pohádek.
Byly
po~ádány
pěš1
výlety
po
okoli.
Na závěr
školniho
rok\.1 byl
uspo~ádán
výle~
do
ZOO v Plzni
a uspo~ádáno loučeni s p~edškolákv:
- Andulka Benešová - B~ezi
- Vašik Bas~l - B~ezi
- Sabinka Rašková - Čachrov
- Krist.lJnkaKocurová - Bradné.
Toho~o loučení se zúčas~nil zás~upce okresniho ú~adu.
O prázdninách od 1. 7. do 24. 7. do ma~e~ské školy

Školst.v1

ř

í

chcdl i 10 ~ákO základnl ~kQly.

Panf učit.~lka Dana t1at.ějková oclc ház
do soukromé
siéry,
k 1.
9. nast.upuje na jejf
mfst.o p. Jaroslava
Tomanová z Čachrova.
í

Základní ~kola.
V
lednu
1998
se
st.al v
nOVE:- 'Jládě Josefa
Tošovského minist.rem školst.vf Jan Sokol. V t.émže měsfci
navšt.fvil školu v Čachrově senát.or p. Pet.r Smut.ný z Domažlic a pobesedoval
se žáky.
Od 1. dnora 1998 nast.oupil do školy p. Ji~f Mezera
jako ékolnfk.
10. 4. se v běšinské sokolovně uskut.ečnila 4. společenská školnf
akademie za p~ft.omnost.i st.arost.Oobcf
Čachrova a Běšin i čet.n:;:>ch
rodičO a absolvent.O. P~ipomněli si blfž1cf se ~Jročl 60 let. budovy školy a 70 let.
založenf české měšťanské školy.
V jarnfch
měsfcfch se žáci pod vedenfm dčit.elO Tv
zdčast.ňoval i mnoha sport.ovnfch
sout.ěž1 a zfskal i čet.ná
vft.ězst.vf. Jedinečného
úspěchu dosáhlo mužst.vo fot.balist.O. Ve
finále okresnfho p~eboru
žákO základnfch škol
v Kolinci
vybojovali
1. mfst.o. Sport.ovnfmi osobnost.mi
roku se st.ali Dana Rendlová
z 8. ročnfku a Tomáš Vacek
z 9. ročn1ku.
Také
ve
vědomost.nfch
sout.ěžfch se
žáci
školy
umf st.i1i na čest.n'9chmf st.ech.
Škol nf
rok
1997/98
by 1 zakončen
vý 1et.y všech
t.~fd.
Nový
školnf rok
byl zahájen
za p~ft.omnost.i obce
p. Karla Randáka.
V t.omt.oroce navšt.ěvu;e škol u 99 žákO a vv uču je se
v 1. - 7.
ročn1ku podle osnov Základnf škola
a v 8. a
9. ročnfku podle p~echodných
osnov.
t1ezi pracovn1k'l škol v
došlo ke
změně. Panf
uč.
ing. KulaHiaková odešla na
mat.e~skou dovolenou a mlst.o
nf nast.oupila nová u~it.elka ing.
Veronika Kollrossová
z Bradného.
V zá~1
se dokončovaly
t.erénnf práce kolem h~išť.
25. 9. byly zahájeny osla I
ýročl zdejéf školy za
p~ft.omnosti
~edi t.ele Skolského
d~adu
1 Klat.ovech p.
KOse a družebnf školy
Haibdlle, zúčast.nili se
t.aké
mnozf bývalf žáci i rodiče. Sport.ovci obou škol sehráli
zápas v malé kopané, naši žáci ~/hráli 1 : O.
P~i
t.ét.o slavnost.nf
p~1leži t.ost.i byl
vydán
Almanach
ZS
Čachrov.
kt.erý se
zabý
vot.em školy
v poslednfch 10 let.ech. Vydala ZŠ Cachrov v nakladat.elst.vl Dr. Radovan Rebst.eck, Sušice v červnu 1998.
Dalšf dva
dny si čet.nf host.é a bývalf absolventi
prohlédli
školu a velmi zda~ilou
ýs avu o minulost.i
i současnost i školy. Za cel'~ úspěšný prOběh oslav pat.~f
dfky
hlavně panu
~edit.eli Vfchovi
a celému kolekt.ivu
pracovnfkO Školy i žákem.
V podzimnfch měsfcfch
se žáci
účast.nili dspěšně
několika sport.ovnfch podnikO
a divadelnfch
pi"edst.avenf
v Klat.ovech. St.arš1 žáci
navšt.fvili
Prahu - Pet.~fn,
Hrad,
Technické
muzeum.
Také
navšt.lvili hist.orickou
část. Plzně. Rok 1998 byl zakončen vánočnf besfdkou.
á

ž

í

V obci existuje TJ Sokol, která má asi 30 členO.
V di"i ějšich
let.ech bylo
hlavni
činnosti
a zdrojem
pi"ijmO provozováni
lyžai"ského vleku
na Čachrově. V poslednich letech
však vlek neni
v provozu. V
letošnim
roce,
který byl
celkem bohatý
na snih,
je to
velká
škoda.
TJ Sokol
zdevodt"suje t.ut.o skutečnost ukončenim
st.avebniho povoleni,
pe'Jodně uděleného
na
15 let_.
K prodlouženi povolení je nutné vyjádi"eni majitelO pozemkO, pi"es které vlek
vede. Tyto pozemky byly vráceny
resti t.uent.ťlm.
Na
Javorné je obecní lyžai"ský vlek, kde obsluhu
zajišťují:
Jaroslav
Skala
Klat.o 'I, Zdeněk
Poláček
Javorná,
Frant.išek
Jii"ikovič
Plzet"s, Karel
Randák
Javorná a Jii"í Schneederfler
Javorná.
Druhý vlek provozuje nájemce
Václav Rauner. Ti"et.i vlek je na
Ovčinech
a pat.i"i Správě budo
měst.a Plzně,
k erá má
na
Ovčínech rekreační zai"izen1.

Sport.

Sbor
pro
občanské
záležit.ost.i pokračuje v činnost.i ve stejném složeni.
24. 10.
bylo u it.áno do
života 14 dět.í z celého
obvodu.
Nejdi"ive
pi"ivit.ala pi"edsedkyně
SPOZ
Anna
Vít.ovcová rodiče s dět.mi, pak
Žákyně základní
školy
Čachro/a a Mart.ina
Veronika
a
Jaroslava
Kolái"ovi z
Benešová
ze
Bi"ezí
pi"ednesly
básničky,
st.arost.a
promluvil k
pi"it.omným, rodiče se
podepsali do pamět.ni
knihy a byly
jim pi"edány dárky od OU
- pro každé dit.ě
vkladní knížka s vkladem 1000 Kč.
13.
11.
oslavili
z Lat.ou svat.bu manželé BOžena
a Josef Hrachovi z Bradného. Doma je navšt.ívil st.arost.a
a za SPOZ p. Vit.ovcová a Hásnedlová. Pi"'edalijim dárk.1,
kytici pro nevěst.u a dárkový balíček pro ~enicha.

SPOZ

V
omt.o roce
poklesl
počet. obyvat.el. Jednim z
dOvodO je nedostat.ečná dopravni obslužnost.
území, nedost.at.ekpracovních pi"iležit.ost.iv mís ě, ub~vají mladí
lidé, kt.eří se raději st.ěhuji do vnit.rozeml.
Pi"ist.ěhovalo se 5, odst.ěho 'alo 15 obyvat.el.

Pohyb
obyvat.el

28.
3.
1998
se
st.ala na
Onom
Svět.ě t.ragická
událost.. Lubomi r Polcar z
Onoho Svět.a by 1 nalezen pi"ejet.ý na silnici u Pošingru.
3. 9. 1998
yhoi"ela Polcarova chal upa Onen S ět
čp. 4. Ost.atní obyvat.elé (rna t.k
a
t1arie Polcarová,
vdova
Hana
Polcarová
a syn t1arek
Polcar) se odst.ěho ali do vnit.rozemi.
Narozené
15. 1.
28. 1.
16. 3.
4. 4.
22. 4.
11. 6.
20. 6.
2. 7.
14. '7
2. 9.
7.11.
J

•

dět.i :
1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1998 1'~98 -

Vladimir Kl íma, Kunkolice 22
Daniel t1atějka, Javorná 7
Lucie Rohrbacherová,
Čachro
64
Marek Kot.lár, Javorná 35
Bláhová Miloslava, Jesení 19
Jana St.eblová, éachrov 68
David Podaný, Čachrov 66
Karolina Ks-plová, Čachrov 32
Jana Kulawiaková,
Javorná 10
Mat.ěj Valeš, Jesení 27
Petl'"Trrur-nv a I d, Chvaleovice E 1

Sríatky:
31. 1. 1998 - Jana Mat.ějková, Čachrov 68 a t1arian
St.ebel z Kolince
21. 3. 1998 - Julie Randáková,
Javorná 67 a Ji~1
Schneed6rfler
z Prachatic
Ch alšovice E 1
6. 6. 1998 - Václav Thurnvald,
Lenka Matějková z Kolince
1 a Mart.ina
20. 6. 1998 - Josef Bejvl, Chvalšovice
Rajtmajerová
z Plzně
11. 7. 1998 - Marie Thurnvaldová,
P~edvojo ice 3
a Milan Rendl, Běšiny
1. 8. 1998 - Václav t1atějka, Javorná 2 a Jitka
Narovcová,
Jeseni 18
Javorná 35 a Josef
15. 8. 1998 - Marie Kotlárová,
Guman z Bezděkova
29. 8. 1998 - Irena Thurnvaldová,
P~edvojovice
3
a David Volf z Klatov
24.10. 1998 - Petra Bauerová, éachrov 58 a Kamil
Malát., Zavlekov

Zem~e11
19. 1.
11. 2.
28. 3.
30. 3.
23. 4.
1. 6.
23. 6.
19. 7.
16. 9.
12.12.

1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998

Rozvody:
30. 3. 1998

-

Františka Sebelková,
B~ez1 6
Irena Kuličková. Čachrov !:.6
Lubom1r Po Lc ar . Onen Svět. 4
Voitěch Suk. Chvalšovice
4
St.anisl av Kl iment., Čachrov 40
Anna Ježková, B~ez1 12
David Poclarro , Čachrov 66
Karel Režek. Javorná 37
Otakar Breha, Čachrov 4
BoŽena Štu11ko á, Javorná 69

- Josef

Hodan,

Čachrov

15

Zápis byl projednán a schválen na zasedání obecního
zastupitelstva obce Čachrov dne 29. 4. 1999.

