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Vodovody spravuje obec tři - v Čachrově, v Javorné a v Jesení. Vodovod
v Javorné je veden samo spádem, takže není tak náročný a umožňuje rozumnou
cenu i např. v Jesení, kde je nejnáročnější, protože je na něj napojeno málo občanů.
Voda ve všech osadách se čerpá nočním proudem z přírodních zdrojů. Pro mistni
občany je 1 m3 za 3 koruny, pro rekreanty 9 Kč. Roční výdaje na vodovod
představují asi 70.000Kč.
V letošním roce došlo k dalšímu zdraženi autobusové dopravy. V r. 1990
se platilo za cestu Čachrov Klatovy 6 Kč. V r. 1999 22 Kč. Do Běšin z Čachrova před deseti lety 2 Kč, nyní 7 Kč. Protože dopravní obslužnost se nezlepšila, spíš
naopak, řeší to lidé, kteří pracují v Klatovech tak, že se spolčují a k cestě do práce
využívají střídavě svá osobní auta, což jim přijde levněji a vyhovuje i časově. Tím
se ovšem dále snižuje využití autobusů a dochází k dalšímu zdražování. Tento
paradox neustále zhoršuje dostupnost dříve značně využívaných prostředků, ať už k
cestě do práce, k lékaři, či za nákupem nebo turistikou. Spolu s dalším zhoršením
služeb - např. pošty se postupně zdejší vesnice vylidňují, ubývá dětí ve škola a v
mateřské škole, zůstává jen stárnoucí obyvatelstvo. I tito starší lidé ovšem
odcházejí většinou do penzi onu důchodců v Klatovech. A tak neustále přibývá
prázdných domů nebo jsou tyto využívány jen o víkendech.

Doprava,
spoje

Pošta v mistě je pouze podací, otevřená jen pět hodin denně.
Doručovatelky jezdí z Klatov osobními auty, doručování je stále horší. Často se
stává, že pošta se objeví ve schránce až v 16 hodin. Proto lidé odřekli noviny. Ani
na poště z tohoto důvodu noviny neprodávají. V létě, kdy je v obci mnoho
návštěvrúků, je to škoda i pro poštu, protože by jich prodali velké množství.
ávštěvnici si stěžují, ale na nepravém mistě. Pokud bude pošta takto pokračovat,
pravděpodobně přestane v naší obci existovat.
Rozvoj telekomunikační techniky se nevyhnul ani naší obci. Díky
probíhající silnici mezinárodního významu měli provozovatelé zájem o pokrytí
našeho území mobilními telefony.
EURO TEL postavil dva vysílače - jeden na Pavlově a druhý nad
Javornou. RADIOMOBIL má od obce pronajatý objekt vodojemu na Čachrově, a
v Javorné postavil vysílač rovněž na obecních pozemcích. U RADOMOBILU je
vztah řešen nájemní smlouvou a firma platí 60.000 Kč ročně obci. EURO TEL má
uzavřeny smlouvy se soukromými vlastníky pozemků.
V r. 1999 byl nejdůležitější událostí celé naší republiky vstup do ATO.
Česko Polsko a Maďarsko byly 12. 3. 1999 přijaty do Atlantické aliance, která
umožňuje členským zemim společný postup v případě napadení nebo jiného
válečného konfliktu.
Vnitřní politická situace je značně neutěšená, politici dbají hlavně na
svoje blaho, o problémech obyčejných lidí nemají ani zdání.
ezaměstnanost
neustále stoupá, dochází k tak nevídaným situacím, že lidé v továrnách pracují a
vyrábějí, ale několik měsíců nedostávají za práci zaplaceno, zatímco poslanci si své
platy neustále zvyšují novými zákony.
Spolkový život v obci odpovídá současné situaci. Pro nedostatek
vůbec i pro nezájem mladých upadá postupně i spolkový život.

lidí

Z organizací ČČK, které pracovaly v Čachrově, Kunkovicích i na Javorné
ještě před několika lety, dnes pracuje jenom organizace ČČK v Kunkovicích.

Veřejný
život
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Jenom díky jí a ochotným lidem - jejím členům a hlavně panu Ludvíku Jankovi,
který je duší všeho dění, se v Kunkovicích každé jaro uklízí celá vesnice, společně s
hasiči čistí požární nádrž, v letošním roce byla provedena generální oprava kapličky
ve vsi - byla obnovena fasáda, střecha, natřena okna, vnitřek vymalován, opraveny
a natřeny kříže před kapli. Tuto opravu uhradil obecní úřad v částce 11.000 Kč.
Protože organizace ČČK nemá tolik peněz, provede na oplátku jiné drobné akce po
domluvě s obecním úřadem.
Členové ČČK Kunkovice každoročně organízují sběr železného šrotu. V
tomto roce vynesl sběr asi 3.000 korun.
Pouťová zábava na sv. Annu byla uspořádána už tradičně, ovšem o
nějakém výnosu se nedá mluvit. Po odečtení režie bylo nutno ještě sáhnout do
pokladny organizace.
Dobrovolné zdravotní sestry jsou připraveny kdykoliv zasáhnout,
vykonávají i pečovatelskou službu u potřebných obyvatel. Zúčastňují se školení a
společných akcí.
S ČČK Kunkovice spolupracují úzce i hasiči SDH Chvalšovice. Mají 35
členů, předsedou je p. Josef Bejvl z Chvalšovic čp. 1, velitelem je Jan Rendl z
Chvalsovic čp. 10, strojník p. JosefSaller z Chvalšovic čp. 16.
Hasiči udržují hasičskou zbrojnici a vybavení technikou. Pravidelně lx
ročně se zúčastňují soutěží. Pořádají v listopadu hasičský ples v hostinci v
Kunkovicích. Díky tombole, na kterou všichni společně příspívají, na plesu
vydělají.
V letošním roce přibylo 5 nových členů.
SDH Javomá - Jesení zanikl 12.4. 1999 pro nezájem členů.
SDH Čachrov má 57 členů. Tato organizace má bohatý spolkový život. V
r. 1999 zahájili činnost hasičským plesem. Měli asi 30 sponzorů. Vstupné bylo 40
Kč, volenka 20 Kč. Příjem z plesu byl asi 15.000 korun.
Zúčastňují se všech akcí a soutěží v okolí, např. svěcení praporu. sv.
Floriána v Předslavi, okrskové soutěže v Malé Vísce, kde se umístili na 5. místě,
výročí 120 let SDH v Chotěšově atd.
25. 10. 1999 se zúčastnili námětového cvičení v Kunkovicích. Jelikož
zdejší sbor nemá zásahové vozidlo, jeli traktorem ZD Běšíny a osobními auty
členů. Hadice dovezl kůň Blesk, majitele p. Josefa Brůhy st. z Čachrova čp. 34.
Traktor i kůň dojeli současně.
V listopadu byl zrušen ples, plánovaný
pronájmem sálu v restauraci "U Chalupských".

na r.2000,

pro problémy s

výroční schůze dne 4. 12. byla bohatě navštívena. Zúčastnili se nejvyšší
představitelé okresní organizace SDH i okrsku č. 17 Běšiny a starosta obce Čachrov
]2. Randák. ovým starostou SDH Čachrov ~e opět stal Bohumír Hásnedl z
Cachrova čp. 3, zástupcem ing. Milan Kozák z Cachrova čp. 55, velitelem Zdeněk
Hošťálek z čp. 26, hospodářkou Marie Jarolimová z cp. 61, preventistou Josef
Brůha ml. z Čachrova čp. 58, byla ustavena sekce žen, jejíž referentkou je Zdeňka
Hošťálková. Kronikářkou je Zdeňka Kolářová z čp. 49.
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Byly zakoupeny 4 akcie Hasičské vzájemné pojišťovny od zrušeného
sboru Jesení-Javorná za symbolickou cenu 1.000 Kč. Částka byla věnována
mateřské škole Čachrov.
Do klubu zasloužilých hasičů při okresním sdružení Klatovy patří Josef
(Havel) z čp. 16, Josef Hosnedl st. (Kodým) z čp. 5, Josef Brůha st.
(Kovář) z čp. 34 a nově Karel Beneš st. ze Březí čp. 11 a Stanislav Kolář st. z
Čachrova čp. 35. Členy se mohou stát po 20 - 25 letech ve funkci a po dovršení
věku 60 let.
Kolloros

Pro zasloužilé členy pořádají každoročně zájezd.
Další organizací, která působí v obci je za Českého svazu včelařů. Má 22
členů, kteří společně obhospodařují 103 včelstva. Předsedou je Václav Hinz z
Čachrova čp. 36, jednatelem Josef Brůha ml. z čp.58. Výbor se schází 4x, členské
schůze 2x ročně. Členové dostávají státní dotace 150 Kč na jedno včelstvo a st.
příspěvek na jedno včelstvo 45 korun. Organizace platí členské příspěvky pro Svaz
včelařů 150 Kč a členské příspěvky pro místní organizaci 4 Kč za jedno včelstvo na
člena. Zabývají se hlavně ošetřováním včelstev proti varoáze 2x ročně s odebíráním
vzorků. Varoázaje držena pod kontrolou.
V Javorné má sídlo Myslivecké sdružení Javorná, které má pronajatou
honitbu od honebního společenstva Čachrov. Předsedou je ing. Vladimír Beneš ze
Strážova, hospodářem Václav Rendl ml. z Javorné čp. 54.
První víkend v srpnu je pořádán Memoriál Václava Kollrosse st.ve střelbě
na asfaltové holuby na Onom Světě. Václav Kollross st. z Bradného 8. 8. 1976
tragicky zahynul při výkonu myslivosti.

Jako v ostatních kapitolách života obce výrazně se v posledních deseti
letech zhoršil i stav v kultuře. Lidé většinou necítí potřebu se sdružovat, a pokud by
tak chtěli učinit, nemají kde. Chybí i organizátoři, kteří by nějaké akce uskutečnili a
nadchli pro ně ostatní. Lidé se věnují své práci, spoustu času potřebují na cestu za
ní, odpocinek tráví většinou u televize nebo videa, případně na své zahrádce nebo
při zvelebování svého domu nebo bytu.
epořádek na veřejných prostranstvích nikdo neuklízí a pokud se někdo
najde, stane se terčem výsměchu nebo se ostatní zajímají, kolik za to bere. Dřívější
společné akce jako jarní úklid, byť nadirigované z různých center, patří nenávratně
minulosti, a protože se na nich lidé nepodílejí, nemají ani potřebu svoje okolí
udržovat nebo zlepšovat.
Dříve časté plesy jsou dnes pořádány jen tam, kde se najde schopný
organizátor a kde je místo na jejich pořádání. Tak je tomu jenom v Kunkovicích,
kde je duší života obce p. Ludvík Janka, kde je pí. Janečková v místní restauraci
ochotna zajistit sál a obsluhu i všechno, co je k tomu třeba.
a Čachrově byl poslední hasičský ples 23. ledna v restauraci "U
Chalupských". Protože zdejší sál nemá vůbec žádné zařízení, je nepoužívaný,
vlhký, nevětraný, dalo organizátorům velkou práci přivézt zařízení z Velhartic,
uvést sál alespoň trochu do pořádku a ples uskutečnit. Setkali se s minimálni
ochotou a spoluprací nájemce restaurace. Od té doby ustaly všechny další pokusy.
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Snižuje se počet čtenářů v místní lidové knihovně.
V roce 1999 bylo evidováno 22 čtenářů, z toho dva do 15 let. Proti
loňskému roku je to o dva méně. Knihovna zaznamenala celkem 1372 výpůjčky,
ale z toho je 990 casopisů. O knížky je zájem mnohem nižší. Systém spolupráce s Městskou
knihovnou Klatovy zůstává stejný, ta pravidelně obměňuje fond mistní knihovny.
Obec platí knihovníkovi Václavu Hinzovi z Čachrova 170 Kč měsíčně a Městské
knihovně v Klatovech 8.500 Kč ročně na obměnu knižního fondu.
3. 10. 1999 byla vysvěcena obnovená kaple sv. Trojice v bývalé obci
Zhůří u Javomé. O její znovuvystavění se zasloužili především bývalí rodáci této
obce, která zanikla v 50. letech. Tito lidé, převážně z Bavorska přispívají i na kostel
v Javorné i na celou řadu podobných míst v okolí (např. kaple sv. Vintíře v Dobré
Vodě, hřbitov v Knižecích Pláních a pod.).
Ing. Jiří Zajíc z Prahy, který je majitelem rekreační chalupy na Eisnerově
dvoře, syn bývalého profesora klatovských středních škol Jaroslava Zajíce, opravil
na vlastní náklady kapličku u své chalupy.
Obdobným způsobem se starají
v Jarkovicích, v Gúntnerově dvoře a jinde.

rekreanti

o kapličku

na Ha rnrlíku,

Tyto kapličky patřily v minulosti téměř ke každé usedlosti a snaha
zachovat je v současnosti, je velmi chválihodná, bohužel většina z nich stále čeká
na svoji obnovu.
V základní škole nastaly změny ve stavu pedagogických pracovníků. Ve
šk. roce 1999/2000 vystřídala pí. Marii Bohuslavovou z Běšin v družině p.
Zemanová Taťána z Čachrova čp. 70, která se vrátila po mateřské dovolené. Pí.
Zdeňka Kollrossová z Opálky nastoupila za Šárku Raškovou, která odešla do ZŠ
Chudenín. Soňu Hosnedlovou z Lub, která je na mateřské dovolené, zastupuje
důchodkyně Zdeňka Břízová ze Strážova.
V tomto školnim roce se vrátil do Čachrova z Běšin 5. ročník, protože
chyběli žáci do normativního stavu. V národní škole se učí společně 1., 2. a 3.
ročník s pí. učitelkou Romanou Důlovcovou z Vrhavče.
čtvrtý a pátý ročník učí Zdeňka Břízová. Protože norma je 102 žáci a k 1.
9. 1999 navštěvuje jen 91 dětí, má škola tzv. výjimku.
V r. 1999 odešlo ze školy 20 žáků devátého ročníku. Deset jich navštěvuje
střední školy, 10 je v učilištích.
V lednu 1999 se konallyžařský výcvik žáků 7.-9. ročníku na Javomé. Od
8. 2. vyhlásil okresní hygienik mímořádné prázdniny kvůli chřipkové epidemíi.
Ve dnech 10. - 14. května škola uspořádala vodácký a cykloturistický
tábor. Patnáct našich a deset německých dětí z Haibůle prožilo společně 4 dny.
Poznaly záludnosti řeky Otavy při sjíždění na lodích i krásy Šumavy a Pošumaví ze
sedla jízdních kol.
a oplátku naše děti navštívily
ěmecko 8. června. U
příležitosti otevření dětského zábavního parku v Haibůle proběhly sportovní a
zábavné soutěže na téma "Dny bez hranic".
Žáci se zúčastňovali po celý rok sportovnich a vzdělávacích soutěží v
rámci okresu a umísťovali se na přednich místech.

Školství
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Do konce školního roku 1998/99 pracovala spolu s paní ředitelkou Libuší
Rudolfovou z Běšin v mateřské škole jako učitelka pí. Jaroslava Tomanová z
Čachrova. Skolský úřad jí však neprodloužil smlouvu, a proto od záři nastoupila
jako učitelka pí. Jana Vávrová z Běšin, která ve zdejší mateřské škole pracovala už
před deseti lety.
V průběhu školního roku navštěvovalo školu od 18 do 22 dětí. Do ZŠ
odešlo deset prvňáčků (5 hochů a 5 holčiček).
Po celý rok škola pořádala pro děti i rodiče řadu kulturních a sportovních
akcí, např. besídky pro rodiče, divadelní představení v Klatovech, pěší výlety v
okolí Čachrova, oslavu MDD a tradiční výlet do ZOO v Plzni.
Školka už tradičně využila přízně sponzoru a za hotovost 13.300 Kč
nakoupila hračky a potřebné věci. V dubnu dostala od SDH v Javomé, který se ruší,
11.271 Kč. Za ně si školka pořídila dražší a kvalitnější hračky, na které by se z
rozpoctu nedostalo.
Hlavním cílem v mateřské škole je všestranný rozvoj osobnosti každého
dítěte.
Cíle práce v MŠ:
- rozvíjet postupně samostatnost dítěte
- vytvářet si kladný obraz o sobě
- vytvářet přátelské vztahy, vyjadřovat vlastní pocity
- navazovat sociální vztahy
- vytvářet postupně kritéria vlastni ho vystupování
- rozvíjet schopnost tvůrčím způsobem zaujímat postoje
fantazijnímu
světu

k reálnému

- zdokonalovat slovní pojev
- poznávat a objevovat okolí
- využívat možností zasahovat do svého prostředí
Rodiče mají během celého dne možnost vstoupit do her v MŠ a zapojit se
do nich.
V obci není zájem o sport. Obec provozuje lyžařský vlek v Javorné. Další
dva vleky obsluhují správci rekreačních zařízení v místě. Lyžařský vlek v Čachrově
patří TJ Sokol, ale po celou sezónu nebyl v provozu.
Koncern května už tradičně prochází obcí cyklistický závod na horských
kolech "Král Šumavy", pořádaný klubem Triatlon v Klatovech. Jsou dvě trasy kratší 65 km (převýšení 1.700 m) a delší trasa 95 km (převýšení 2.500 m).
Startovné je 500 Kč. Start a cíl je v Klatovech. Trasa katastrem naší obce vede v
místech Suché Studánky, Plošina, Pohádka, Čachrov, Zahrádka.
Z důvodů, o nichž už byla řeč na jiných místech obyvatel stále ubývá.
Množí se prázdné domy. Jejich potomci dávno bydlí ve městě. Zvyšuje se i
věkový průměr obyvatel (39 let). V jednotlivých osadách je ovšem věkový průměr
mnohem vyšší (Dobřemilice 56, Onen Svět 60, Zahrádka 56 let). Starší obyvatelé
bud' odcházejí do domovů důchodců nebo umírají.
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Zájemců o byt je asi 12. Ti by měli být uspokojeni výstavbou sociálnich
bytů v Javorné.
Bezpečnostni situace v obci je celkem uspokojivá.
ěkteří důchodci pomáhají při udržováni veřejných prostranství (např. pí.
Anastázie Zahrádková z Čachrova cp. 44) nebo jako zaměstnanec obce pracuje pan
Fratišek
arovec z Jeseni při odvozu odpadů. Kroniku vede pí. Eva Bujoková z
Čachrova čp.I5.

Nejstarší občané:
10. 8. 1906 - Františka Kollrossová, Bradné 3
3.2. 1908 - Rozálie Matějková, Javorná 16
4. 12. 1908 - Emanuel Bytel, Čachrov 5
ejstarší manželé:
- František a Františka Ladmanovi z Javomé čp. 34
(uzavreli sňatek 8. 8. 1942)
- Josef a Růžena Hrachovi z Bradného čp. 7
(uzavřeli sňatek 13. 11. 1948)
- Josef a Růžena Kučerovi z Čachrova čp. 17
(uzavřeli sňatek 9. 9. 1951)
arozené děti:
3.4. 1999 - Roman Guman, Javomá 35
4.4. 1999 - Daniela Kotlárová, Javomá 35
15.7. 1999 - Matěj Kolář, Čachrov 36
8. 8. 1999 - Ludmila Klímová, Kunkovice 22
28.10. 1999 - Diana Křenová, Javomá 24

Sňatky:
20. 2. 1999 - Jana Hinzová z Čachrova čp. 36
a David Kolář z Klatov
26. 5. 1999 - Hana Kollrossová z Bradného čp. 11
a JosefErich Dankensreiter ze Zwieselu (SRN)
17. 7. 1999 - Tomáš Ekrt z Javomé čp. 31 a Věra
Praisová z Neznašov
18.9. 1999 - Dana Bláhová z Jeseni čp. 19
a Václav Šilhavý z Klatov
2. 10. 1999 - Radoslav Benian a Zuzana Borsanyiová
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z Onoho Světa čp. 1
2. 10. 1999 - Hana Rubešová z Čachrova čp. 56
a Miroslav Klaus z Klatov
Zemřelí:
26.4. 1999 - Anna

aušová z Chvalšovic čp. 3

4.5. 1999 - Václav Jonáš z Javorné čp. 20
19.10. 1999 - Hana Brůhová z Čachrova čp. 4
Rozvody:
4.2. 1999 - Vojtěch Kalista z Kunkovic čp. 25
a Miloslava Kalistová
22. 3. 1999 - ing. Stanislav Kolář z Čachrova čp. 35
a Jaroslava Kolářová
6.5. 1999 - Zdeněk Kolář z Javorné čp. 28
a Táňa Kolářová
6. 5. 1999 - Jindřich Šebesta z Čachrova čp. 45
a Alena Šebestová

Zápis byl projednán a se válen na zasedáni obecniho
z~stupitelstva obce Čachrov dne 20. 4. 2000.

