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ROK 1999
a obecním úřadu se v průběhu letošního roku změnilo jen to, že z funkce
zástupce starosty i obecního zastupitelstva odstoupila Mgr. Šárka Rašková, která se
odstěhovala do Chudenína u ýrska. a zasedání OZ dne 14. 10. 1999 ji vystřídal
ve funkci ing. Jaroslav Kubát z Kunkovic.
Pravidelná zasedání OZ se konají 1x za šest týdnů, střídavě v jednotlivých
osadách.
Na zasedání dne 4. 2. v Javomé bylo schváleno hospodaření obce za rok
1998. Zůstatek na účtu byl 567.000 Kč. Byl též předložen návrh obecního rozpočtu
na rok 1999. Příjmy a výdaje jsou plánovány ve stejné výši = 4.750.000 Kč. ávrh
rozpočtu byl schválen.
a veřejném zasedání dne 18. 3. ve Chvalšovicích byla projednána situace
v SDH Javorná-Jesení. Tato organizace nevyvíjí žádnou činnost, neplatí členské
příspěvky. Dále bylo zasedání seznámeno s návrhem na odprodej akcií ZČE a ZČP.
Zastupitelstvo pověřilo starostu k jednání o prodeji akcií podle pokynů ZESO. Dále
OZ schválilo návrh investičních akcí pro r. 1999:
.
- oprava místní komunikace Javomá - Ovčíny a Javomá - Gerlov
- oplocení ZŠ Čachrov.
Protože se blížil konec tisíciletí a magický rok 2000, navrhl starosta
jednorázový příspěvek pro první tři děti roku 2000 v obvodu obce Čachrov.
Zastupitelstvo nakonec schválilo částky:
1. dítě - 30.000 Kč
2. dítě - 20.000 Kč
3. dítě - 10.000 Kč.
a veřejném zasedání 29. 4. v Čachrově byli přítomní seznámeni se
stavem školy v Čachrově v tomto a hlavně příštím školním roce. Protože se stále
snižuje počet žáků ve škole, musí obec doplácet školskému úřadu asi 200.000 Kč.
Pro šk. rok 1999/2000 by se měl vrátit 5. ročník na Čachrov, obecná škola by měla
dvě třídy, druhý stupeň 6 - 9. ročník.
Zasedání schválilo vstup obce Čachrov do Svazu měst a obcí.
Dne 17. 5. 1999 na mimořádném zasedání OZ schválilo zastupitelstvo
všemi hlasy prodej 177 ks akcií společnosti Západočeská plynárenská za 5.000
Kč/kus = celkem 885.000 Kč a 366 ks akcií Západočeské energetiky za cenu 4.625
Kč/kus = 1.692.750 korun.
a zasedání dne 10. 6. v Kunkovicích byla vyhodnocena veřejná soutěž
na opravu plotu u školy. Ze tří firem byla vybrána firma Sýkora, protože nabídla
práci za nejnižší cenu (330.395 Kč). OkÚ Klatovy schválila na tuto akci příspěvek
z "Obnovy vesnice" ve výši 200.000 Kč.

Obecní
úřad
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a druhou akci - místní komunikaci Javorná-Gerlov se přihlásily dvě
firmy. Vyhrála SILBA Plzeň, která nabídla provést akci formou penetrace za
32l.000 Kč. Dalším námětem byla situace na koupališti v Javorné. Nájemce
Stavbaře JUDr. F. Strnad má zájem o pronájem nebo koupi koupaliště, provádí
opravy a vyčištění. Chtěl by provést umělé zasněžování svahu v místech, kde je
obecní Iyžařský vlek.
Pak starosta informoval o současném stavu v bývalé turistické ubytovně v
Javorné 6. ájemce pan Vavřička neplatí nájem od XI/98. Starosta uvažuje o
rekonstrukci domu na sociální byty.
a zasedání v Javorné 22. 7. starosta vysvětlil problematiku vodovodu v
ávrh řešení - pro podnikatelské subjekty zakalkulovat skutečné náklady na
vodovod
a přifakturovat 17,20 Kč/m3. Pro ostatní obyvatele ponechat
dosavadní výši vodného.
Jesení.

a zasedání OZ 2. 9. 1999 bylo rozhodnuto o odpovědi na opakované
dopisy pana Beneše z penzi onu TORA v Jesení kvůli vodovodu v Jesení. Tento
problém přetrvává.
Dále bylo konstatováno, že oprava
proběhla bez problémů (provedla SILBA).

místních komunikací

na Ger\ov

Oprava oplocení kolem ZŠ Čachrov bude ·dokončena do 24. 9. 1999
(provádí firma Sýkora).
Dalším námětem byla bývalá škola v Javorné čp. 6. Elektrická energie je
odpojena v prostoru turistické ubytovny. Starosta nechal předběžně zpracovat
studii, jak by e tato budova nechala využít na zřízení sociálních bytů. Tato akce by
mohla začít v příštím roce.
Další informace podal starosta k provozu ZŠ v Cachrově. K l. 9. 1999
přišlo celkem 91 dětí (do stanoveného počtu 102 chybí l1 dětí). Obec má pro
letošní rok výjimku ministerstva školství.
Zastávka autobusu v Javorné bude přeložena k prodejně.
Dne 15. 9. se uskutečnilo zasedání zemědělců v obvodu obce Čachrov v
hostinci u Chalupských na Čachrově. Přítomni byli soukromí zemědělci i zástupce
ZD Běšiny, farma Čachrov. Seznámili se s "Plánem rozvoje zemědělství a venkova
ČR na období 2000-2006". Program SAPARD je zaměřen na struktury zemědělství
(finanční prostředky nabízejí země Evropské unie). Zástupce agentury COMPACT
BOHEMIA VI. Hálek seznámil přítomné se záměry agentury. EU podporuje rozvoj
venkova jako celku, udržení zivota na venkově, zvýšení zaměstnanosti.
a zasedání OZ dne 14. 10. 1999 v hostinci Šedlbauer v Čachrově
starosta m. j. seznámil přítomné s tím, že kvůli nedostatku dětí v ZŠ zaplatí obec
Školskému úřadu v Klatovech náhradu 230.000 Kč.
Podle projektu na rekonstrukci bývalé školy v Javorné se plánuje asi 13
sociálních bytů. Závažný problém je s napojením nebo vybudováním čistírny
odpadních vod domu cp. 6.
Dále starosta seznámil přítomné se studií přestavby bývalého objektu
EKOS v Javorné (dosud hrubá stavba) na penzion pro seniory.
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Poslední veřejné zasedání OZ se konalo 25. 11. v hostinci v Kunkovících.
Hlavním bodem byla uvažovaná rekonstrukce
domu Kunkovice čp. 1 - zpracování
mléka, výroba sýrů. Zdroj financí by mohl být z programu SAP ARD. Případným
zájemcem o provozování výrobny je p. Jiři Siksta z Plzně. Ten seznámil přítomné
se svým záměrem. Technologie se předpokládá z Itálie. Dodavateli mléka by byli
soukromí zemědělci z nejbližšího okolí, příp. i ZD Běšiny. OZ schválilo pronájem
objektu panu Sikstovi s tim, že rekonstrukce
bude financována obcí (podle jejích
možností).
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Počasí po celý rok bylo spíš teplejší než je obvyklé.
V lednu bylo rnímořádné teplo, na Tři krále dokonce + 12 0C odpoledne.
Později mírně pod nulou, velmi málo sněhu. Ve vyšších polohách (na Javorné) bylo
sněhu více.
Sníh se objevil až v únoru, celkem 45 cm. Také mrazy se dostavily (až -10
°C). 17. února byla sněhová vichřice s bouřkou.
apadlo 10 cm nového sněhu. Do
konce měsíce se teplota drží kolem nuly, je slunečno a sníh stále drží.

V březnu jsou denní teploty do 10 oC, ranní rnrazíky. 13. 3. byl viděn
první konípas. Od poloviny března tepleji, pomalý vzestup teplot, je slunečno, ale v
noci stále mrzne.
.
Stejně příjemný byl i začátek dubna. Denní teploty do 15 oe. 17. 4. se ale
objevil sníh, který vydržel tři dny. Teploty byly kolem nuly. Teprve koncem dubna
se opět oteplovalo.
Květen byl poměrně teplý, ve dnech "ledových mužů"rnímořádné
teplo,
pak ale na -stalo ochlazení, silný vitr, jasno. Po 20. květnu nastalo uklidnění, jasno,
teplo až 180C, teploty se stále stupňovaly.
neobvyklé v tuto dobu.
Teplo pokračovalo

Od 27. 5. nastala vlna veder az

+ 26 °C -

i v červnu, koncem měsíce se teploty stupňovaly

až na

30 oe. V noci bylo až + 19 oe.
To pokračovalo i v červenci,
celkem bylo slunečno a teplo.
V srpnu byly teploty průměrné,

od poloviny

měsíce se trochu

ochladilo,

ale

střídavě oblačno.

Měsíc záři bylo rnímořádně teplý a suchý. Např. 21. 9. bylo 25 oe.
první polovině měsíce se lidé ještě koupou, počasí je letní, slunečné, vůbec neprší.
průměru,

V říjnu se teploty velmi snižují, první rnrazík 16. 10. Ochlazení, i když v
připadalo velmi náhlé po teplotách v záři. Chladno trvalo do 22. 10., pak

opět oteplení

az na 13 oe.

V závěru

měsíce opet velrní teplo

proudění trvá asi týden (+ 17 °C). Protože
vůbec nerostly houby.
Podobný
ochladilo,
oe.

V

napadlo

ráz počasí

a slunečno.

Jižní

bylo velrní sucho, po celý podzim téměř

byl i začátkem

listopadu.

Od poloviny

měsíce

se

asi 7 cm sněhu, teploty do -10 oe. Od 25. 11. oteplení až na +7

Počasí
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V prosinci e oteplilo (+4 - +8 0C). Ochlazení přišlo až v druhé polovině

mesice.

apadlo také 25 cm sněhu, teploty až -10 až -15 oe. Pak nastalo náhle
oteplení, déšť a silná vichřice 26. 12. V lesích mnoho vyvrácených stromů, velké
problémy na silnicích. Síla větru až 100 kmJhod. V Evropě, hlavně v ěmecku a
Francii, řádil hurikán, 200-270 kmJhod. Vznikly zátopy, velké škody v lesích a na
obydlích (padající stromy, zničené střechy apod.).
V průběhu tohoto roku byly nápadné náhlé výkyvy počasí, kdy se ze dne
na den prudce změnila teplota, vál silný vítr apod. Lidský organismus se s těmito
změnami těžko vyrovnával.
11. 8. 1999 proběhlo prakticky v celé střední Evropě zatmění Slunce.
Úplné zatmění bylo asi v dvousetkilometrovém pásu od Anglie přes jižni Francii,
Rakousko, Maďarsko, Rumunsko. V našich zemích bylo zatměni částečné, asi 98
%, ale např. v Čachrově toho dne ve 12.30 hod. bylo velmi dobře viditelné. Mnoho
lidí spekulovalo o tom, že při té příležitosti nastane konec světa. Další "konec
světa" měl nastat l.ledna 2000.
estalo se nic a příznivci katastrof byli zklamáni. Ti, kteří nakoupili
zásoby "pro přežití" a udělali další opatření - nouzové bydleni, osvětlení apod.
budou mít na dlouho vzpomínku. V našich krajích to snad naštěstí nebyl nikdo.

V Čachrově působí farma ZD Běšiny. Má 29 členů s pracovni účastí,
z toho 9 žen. Ve středisku pracuje 1 absolvent Vysoké zemědělské školy v Praze
ing. Stanislav Kolár z Čachrova čp. 35, jako vedoucí farmy, 2 středoškoláci - Jana
Hinzová z Čachrova čp. 36 (mzdová účetní) a Jindřich Šebesta ml. z Čachrova čp.
9 (traktorista). Ostatní jsou vyučeni, i když ne všichni v oboru.
Ve střediscích Čachrov, Kunkovice, Chvalšovice, Dobřemilice, BřeZÍ a
část Zahrád- ky má farma celkem 650 ha, z toho 154 ha orné půdy. Ostatní jsou
louky a pastviny. Z plodin se pěstuje: - 90 ha pšenice ozimé, 5 ha ovsa, 30 ha
krmné kukuřice, 24 ha směsky (hrách s ovsem). Od r. 2000 dojde k výraznému
zatravnění polí, v roce 2001 bude jenom 90 ha orné půdy.
V živočišné
výrobě je 220 dojných krav, 100 ks masných druhů
CHAROLAIS a BLOND AQUlTANE . Jalovic (telat do jednoho roku) je 150 ks,
jalovic (1-2 roky) 230 ks. Býčky zde vychovávají do cca 150 kg, pak se přesunou
do výkrmny býků v Běšinech a v Lubech.
Družstvo mělo nasmlouváno pasení skotu v katastru obce Hyršov (okres
Domažlice) a Hojsova Stráž. V této lokalitě byla u 30 ks zjištěna nebezpečná
choroba IKK - slepota skotu. V ostatních lokalitách se tato nemoc neobjevila.
Většina dobytka - asi 450 ks se pase. V tomto roce zacala pastva 12.
května a trva- la až do 9. listopadu, kdy napadl prvni sníh.
Ročně se vyrobí asi 4.600 litrů mléka na krávu. Celkem to bylo 820.000
litrů mléka za rok. Cena mléka se pohybovala od 8,40 Kč za 1 litr na začátku roku
až po 7 Kč na konci roku.
Jatečni cena býků (masni kříženci) je 42 Kč za kg živé váhy, jatecní cena
jalovic je 32 koruny, krav 18 - 24 Kč.
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Veterinární službu provádí MVDr. Václav Kolář z Vrhavče, inseminačni
technik je Ladislav Hanus.
V tomto roce byly zakoupeny dva traktory FORD - 210 PS a kombajn
NEW HOLLAND.

Ze soukromých farem je to např. Karel Hanžlík z Javorné čp. 46 (Ovčíny,
Šukačka) chovatel šumavské ovce. V současné době chová 287 chovných matek a
30 beranů. Chtěl by stav zvýšit na 500 matek a celkem asi 600 ks.
Šumavská ovce je jediné plemeno na světě. Je třeba ji udržet pro příští
generace. Odbyt by bylo možné zvýšit asi na 600 ks, ale v současné době jich pan
Hanžlík tolik nemá.
a farmě pracuje rodina vlastními silami za pomoci tří traktorů a sekaček
na sklizeň sena.
Dále p. Hanžlík chová 70 ks hovězího dobytka na maso a 1 koně pro
radost.
Veterinární službu provádí MVDr. Václav Kolář z Vrhavče.
Vlna jako taková není prodejná, proto majitel farmy spolupracuje s firmou,
která vyrábí z ovčí vlny deky. Ty se prodávají dobře.
Pastvin je 217 ha. epoužívají se žádná umělá hnojiva, celkově se hnojí
minimálně. Dále se pěstuje 14 ha ovsa pro slámu. Majitel se snaží čistit a udržovat
rybníčky a přírodni stoky.
V lokalitě škodí rys, který trhá jehňata, a také divoká prasata.

V obchodu se na územi obce nestalo nic nového. Stávající obchody s
potravinami zůstaly stejné jako v loňském roce.

I

Obchod

.

Jenom v Čachrově, na místě dřívějšího ZKD (pronajímatel pan Donda),
byl otevřen bazar - secondhand. Zahájil provoz v říhnu 1999, nájemci jsou manželé
Korálovi z Kunkovic. První zboží bylo dovezeno ze Švýcarska, dále je zásobuje
velkosklad v Tedražicích. Dalším záměrem bylo prodávat také použitý nábytek, ale
z toho zatím sešlo.
Služby jsou hlavně v pohostinství. Na počátku r. 1999 byl znovu otevřen
hotel STA VB AR v Javorné. Po dvouleté rekonstrukci a přístavbě vznikl objekt,
který je nejmodernější na Šumavě. Má bezbarierové vstupy, pokoje jsou dvou a
tří1ůžkové, mají sociální zařízení, televizi telefon. V objektu je možno využít
saunu, podvodní masáže, posilovnu, stolní tenis, hernu pro dospělé, konferenčni
salon, novou restauraci a vinárnu. Personál tvoří 12 zaměstnanců, z toho polovina
je místní. Ostatní bydlí ve STAVBAŘI. Hotel patří odborovému svazu pracujících
ve stavebnictví - STAVBA Praha. ájemce je p. JUDr. František Strnad. V objektu
je možná podniková i individuální rekreace, školy v přírodě a Iyžařské výcviky
mají výraznou slevu. Celková kapacita je 110 lidí.
Koupaliště v Javorné bylo zakoupeno JUDr. Strnadem a v r. 2000 bude
opraveno a uvedeno do provozu. Dříve patřilo Jitoně, která je nyní v konkurzu.

I
.

Služby
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23. 12. 1999 byl v kostele P. Marie v Javorné vánoční koncert Rudolfinek
pod patronací p. Strnada. Na dopravu účinkujících přispěla obec 3.000 Kč.
V Čachrově jsou dvě restaurace.
Je to restaurace
"Šedlbauer",majitelkou
domu čp.14 je Milena
Hořejšová z Černošic, provozovatelem je její zeť ing. Jan Ježek. Tato restaurace
byla přestavěna z bývalého hotelu v r. 1991 a po jednoroční zkušební době byla
stavba r. 1993 zkolaudována. V té době Čachrovem projíždělo mnoho Němců z
Bavorska, kteří se rádi cestou levně najedli, případně si přímo za tím účelem vyjeli
na výlet. V té době restaurace velmi prosperovala. Dnes je naopak většina hostů
tuzemských, režie se neustále zvyšuje (elektrina, topení na dřevo - cena 25.000 Kč
ročně), takže už není naděje na obnovení hotelu. Cukrárna, která byla součástí
restaurace, byla uzavřena po několika letech. V restauraci je příjemné prostředí,
ceny jsou přiměřené, obsluha vstřícná.
Restaurace "U Chalupských". Majitelem je pan František Bořík z Prahy.
Poslední nájemce prodal veškeré zařízení restaurace i sálu. Od r. 1994 je nájemcem
pí. Anna Krejčová. Otevřeno je od července 1995.
Zpočátku byly problémy se zaměstnanci, kteří se často střídali. Dnes 1
zaměstnankyně, situace se stabilizovala. Stejně jako v prvém případě zpočátku
klientelu tvořili z 80 % Němci. Dnes je jich asi 10 %, celková tržba je poloviční.
Ceny jsou příjemné, nabídka široká.
Režie je vysoká. Např. roční vydání za elektřinu je 45.000 Kč, za topení
60.000 Kč. Součástí nemovitosti je obchůdek se sklem, který ovšem nebyl a neni
rentabilní, proto je zavřený. V r. 1997 byl vybudován nový komín, firma dodala
nerez s nehořlavými vložkami. Letos t. j. za dva roky, v něm chytly saze, komín se
roztavil, chytla střecha, zasahovali hasiči. Škoda byla asi 30.000 Kč.
Jediný sál v obci neni zařízený, posledni hasičský ples se konal 23. 1.
1999, veškeré zařízení (stoly, židle atd.) bylo nutno přivézt z Velhartic. Tím ještě
vzrostla už tak vysoká režie, takže plesy se zatím konat nebudou. Kromě toho je
celá stavba ve velmi špatném stavu (vlhko, žádné větrání).
Hostinec v Kunkovicích. Vedoucí je pí. Miluše Janečková, která zároveň
vede i obchod. Obojí prosperuje ke spokojenosti místních obyvatel. V hostinci se
konají plesy a zábavy. Vedle obchodu je místnost, místními zvaná bar. Tam je
možno posedět a osvěžit se od úterý do soboty
V tomto roce byly provedeny
staveb a příslušenství.

některé opravy a renovace stávajících

V 1. polovině roku byly opraveny vstupní branky, zdi a kapličky u kostela
sv. Anny v Javorné. Práci provedla firma Kopecký ze Strážova. Obec zaplatila
23.000 Kč.
Plot kolem ZŠ Čachrov, který byl v havarijním stavu, byl opraven, .
vyměněno i schodiště k mateřské škole, takže dnes neústí přímo ke komunikaci. Z
tří firem nabídla nejlevnější variantu firma Sýkora z Vrhavče. Na tuto akci získala
obec příspěvek 200.000 korun z programu "Obnovy venkova".
Byly provedeny opravy místnich komunikací na Gerlov. Práci provedla
firma Silba Plzeň formou penetrace za 350.000 Kč. Další místní komunikace na
Ovčíny stála 612.000 Kč a do Jesení 150.000 Kč.

Úpravy
obce

