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Počasí:
Po Novém roce krajina téměř bez sněhu. 6. března na Javorné ve
stínu +12 °c, 26. dubna na slunci +26 °c.
29. a 30. dubna neustále sněží, na pancíři 15 cm sněhu a na hřebenech větve a květy obalené zmrzlým sněhem.
8. července blesk uhodil do telefonního vedení. 11. července Javorná
v mraku a přepršky, bouřky s častým silným větrem až do začátku
srpna. 18. srpna za poledne silná bouřka.
17. listopadu večer pozorována silná polarní záře. 18. listopadu ráno
-6 °c. 21. listopadu v noci silný vítr a následující den zataženo
a od 12. hodin padá sníh, Na vánoce nebyl vůbec sníh.
Vysoké teploty byly 14. srpna v 18 hod. na slunci +34 °c a ve 20 hod.
ve stínu ještě +26 °c, 16. srpna na slunci opět přes +30oC•
Příroda:
V červnu a červenci byla na Svinné vzácná křepelka.
Zvýšený výskyt zmijí hnědých.
Vzhledem ke značným škodám na lesních porostech jelení zvěří zvýšen
odstřel jelenů.
Spoje:
Na úseku Čachrov - Javorná - Železná Ruda výkopová rýha a kladení
dálkového telefonního kabelu.
Pokračuje stavební úprava javorenské pošty a na čachrovské poště byla
instalována akumulační kamna.
8. - 13. července Čachrov a Javorná bez telefonního spojení, do kterého
udeřil blesk 8. července.
Doprava a silnice:
V průběhu června až srpna navážen štěrk na silnici od Motlovy školy
přes Chvalšovice až ke křížku. Štěrk byl postupně rozhrnován, válcován a penetrován. Touto úpravou dostala tato silnice bezprašný povrch.
Zásobování:
Průměrné. V době, kdy na silnici do Chvalšovic byl pohazen štěrk,
nejezdila auta s potravinami do Chvalšovic.
Poměrně dobře je zásoben krám v Kunkovicích, kde je k dostání chléb
ze Sušice. V Čachrově a Javorné je zásobování pečivem z Klatov
sice podle týdenního rozvrhu, ale rozvoz není pravidelný hodinově,
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což ztěžuje občanům nákup a prodávajícím praCl.
Do Onoho Světa a na Pošingr~v dvůr dvakrát týdně zajíždí pojízdná
prodejna z Klatov.
Zemědělství:
24. srpna na Sviné uspořádal Plemenářský podnik Klatovy dražbu
herefordských býků z chovu jmenovan-ého podniku a Vojenských lesů
a statků. Přítomná komise bodovala paznehty, svalovinu, celkový
exteriér atd. Kupující dostal katalog s čísly býčků, do něhož si
zaznamenával vody vyhlašované komisí hned po předvedení býčka.
Vlastní nákup se pak odbýval po předvádění v hostinci na Javorné.
Této akce se zúčastnili se zájmem rekreanti z NDR z rehabilitačního
a rekreačního zařízení Stavebních izolací Praha na Javorné, nebot
podobnou aukci ještě neviděli.
Lesní hospodářství:
Pokračuje se v kácení lesů podle nařízeného plánu, který je neúměrně
vysoký a přes tvrzení představitelů r-e so r-tu i státu jev rozporu
s přírůstky.
Na vysazování sazenic sem přijíždějí brigády učňů a škol, brigádnicky
se zajištuje instalování a kontrola lapačů proti kůrovcům a proti
klikorohům.
Stavby:
Na Šukačce pokračuje přestavba bývalé německé školy na budovu
pro rekreaci a školení odboru školství KNV Plzeň. Rovněž zde pokračuje
soukromá výstavba bytové jednotky rodiny Hanžlíka.
V Čachrově bylo započato s výstavbou čtyř bytovek JZD Běšiny (investor
Stavební bytové družstvo Klatovy) poblíž tvrze, když předtím byla
provedena přeložka potoka. Stavba pokračuje i v r. 1990. Dále byl
demolován dům čp. 36 a zahájena příprava pro stavbu nové bytové jednotky. U bytovek lesů zahájil stavbu Josef Čech, stavba Václava Jarolíma
byla kolaudovana. část mlýna "u Špičáků" byla zbourána (mlýnice), aby
majitel Václav Heidr mohl přistavět obytnou část a zlepšit si tak
bytové poměry (dosUd obývá 1 místnost). Na budově MNV byla vyměněna
okna a pořízena nová omítka.
V Březí zřízena kanalizace na povrchovou vodu (Ladislav Beneš).
Na Javorné pokračuje generální oprava obecního domu s garáží ČSAD
(174 000 Kčs) a vedoucím rekreačního zařízení SI p. ŠIDídkovi konečně
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na dříve již vyzděný sklep byl na podzim smontován rodinný domek
typu OKÁL.
V čachrovské faře byly upraveny a zmodernizovány interiéry zásluhou
nového faráře d.p. Vlka, kter,ý tak připravil faru pro nového mladého
faráře (d.p. Vlk byl vysvěcen na biskupa českobudějovické diecése).
Energetika:
U Pošingrova dvora rekonstrukce nízkého napětí (nová trafostanice
a nové celé vedení i osvětlení).
Sport:
Pro lyžování nebyly podmínky (jen asi několik půldnů začátkem ledna
a v březnu), což se odrazilo v nízkém příjmu (1600 Kčs). K vleku
byl zakoupen sněžný skútr (19643 Kčs) a rolba Lavina (482000 Kčs)
a u vleku se dokončovala chata s garáží pro skútr a Lavinu a věží
pro rozhodčí.
Za Zejbišským dvorem v červenci kynologický tábor s výcvikem psů
pražského Svazarmu. Auta byla rozmístěna po lese mimo cesty a nebyla
možnost nápravy vzhledem k postavení funkcionářů Svazarmu.
Turistika a rekreace:
V Řekách stanoval turistiCký oddíl z Prahy a putovní tábor učňů
Stavebních izolací.
U školy v Jesení v červenci až srpnu pionýrský tábor dětí z Klatovska.
V rehabilitačním a rekreačním středisku Stavebních izolací na Javorné
byly po celý rok školy v přírodě ze Sveročeského kraje, v hlavní
sezóně 3 turnusy zaměstnanců a 1 turnus důchodců a 1 turnud výměnné
rekreace z NDR. V rekreačním středisku Jitona Stod na Javorné
rekreace pOdnikových pracovníků a rovněž školy v přírodě.
Pro individuální rekreaci byla vytížena i ubytovan na Javorné.
Kromě toho přes Čedok možnost rekreačního ubytování nabízel na
Javorné Josef Langmajer v chtě a Karel Beneš v Březí v rodinném domku.
Vojsko:
Na Malém Můstku v rámci vojenského cvičení instalována hydraulická
teles~ická roura a na ní ve VÝšce cca 35 m zařízení k určování poloh
helikoptér a nízko letících letadel. 6. července večer zařízení
odvezeno.
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~stní národní výbor:
7. dubna předávány občanské průkazy 151etým.
V březnu zřízena provozovna služeb švadleny (Miluše Roherbacherová).
S prací v drobné provozovně skončil p. Stanislav Kolář (infarkt).
18. června vítání dětí. Besedy s důchodci se zúčastnilo asi 70 občanů.
18. února zlatá svatba v Jesení cp. 1: Jan a Anežka Bejvlovi.
Politický vývoj:
Aktivita občanů se začala projevovat až na podzim, zvláště pak
kolem 17. listopadu. V prosinci bylo založeno na Čachrově Občanské
fórum (Milan Kozák, Josef Hodan, Jan Chroust), které pořádalo besedy.
20. prosince byla zde beseda se studenty z Prahy, kteří předvedli
i videokazetu s událostmi 17. listopadu v Praze.
Na podporu OF byla umístěna kasička v konsumu na Čachrově, na připomínky pak poštovní schránky v Čachrově, Kunkovicích a Javorné.
Letní čaS:
Začátek 26. března, konec 24. září.
Neštěstí:
Kolem 14. hodiny pr1 předjíždění u Onoho Světa v prudké jízdě
na motocyklu narazil jeho řidič Ladislav Matějka do stromu a
způsobil si smrtelná zranění. Kolem jeli náhodou 3 lékaři, kteří
s p. V. Zemanem (byl na místě první a zaváděl umělé dýchání) se
snažili pomoci. V sanitce během převozu zemřel (v nemocnici v Klatovech měla službu práVě rehabilitační sestra Beranová).
Narození:
3. ledna Pavla Brůhová Čachrov 58
2. dubna Jaroslava Tomanová Čachrov 5
27. dubna Michaela HUCová Jesení 23
19. července Olga ŠIDídková Javorná 5
10. srpna Jakub Sedlář Čachrov 57
4. srpna Diana Popperová Chvalšovice 11
22. září Michal Ševčuk Onen~ Svět 1
Zemřelí:
4. března Alžběta Hrachová Bradné 13 (nar. 7.11.1901)
6. srpna Ladislav Matějka Javorná 17 (nar. 21.8.1967 - motohavárie)
2. října ~arie Klímová Dobřemělice 5 (nar. 15.3.1901)
18. prosince Vladimír Keliš Javorná 19 (nar. 3.3.1923)
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22. března Petr šmej~aLČachrov 10 (nar. 15.3.1962, z Brna)
21. dubna František Sevčuk Onene Svět 1 (nar. 20.10.1970, z Nýrska)
2. května otakar Sedlář Čachrov 57 (nar. 18.6.1964, z Prahy)
3. května Jana Bělouškov~ ~avorná 62 (nar. 13.4.1934, z Klatov)
5. května Josef Kalista Cachrov 5 (nar. 25.1.1965, z Velhartic)
19. května Jaroslav Toman Březí 6 (nar. 8.9.1965, z Božětic)
31. května ~arie Spolwindová Javorná 35 (nar. 18.3.1922, z Klatov)
5. června Dana Sedlářová Čachrov 57 (nar. 3.3.1969, z Brna)
26. června Vlastimil Valeš Jesení E 2 (nar. 12.3.1959, z Plzně
Mirka Valešová
(nar. 27.9.1961
"
)
Radek Valeš
(nar. 28.10.1983"
)
Jan Valeš
(nar. 28.2.1985"
)
20. července Miloslav Kordík Javomá 1 (nar. 25.5.1954, z Kladrub)
iloslav Kordík
(nar. 1 .4.1988"
)
26. července Drahomíra Bodišová Javomá 1 (nar. 29.10.1948, z Kladrub)
26. července Jan Kepl Čachrov 32 (nar. 4.6.1956, z Litvínova)
1 . září Antonie Šmídková Javorná 5 (nar. 4.7.1906, z Kozo1up)
1. listopadu Petr Kordík Javorná 1 (nar. 24.8.1964, z Kladrub)
1. listopadu Václava Benianová Javorná 35 (nar. 5.7.1970, z Klatov)
Lucie Benianová
(nar. 7.9.1988
"
)
Odhlášeni:
20. února Luboš Narovec Javorná 36 (nar. 7.6.1967) do Horšova Týna
Hana Narovcová
(nar. 5.7.1968)
Martina Narovcová
(nar. 25.8.1987 )
Lucie Narovcová
(nar. 18.7 •1988 )
3. března Karel Stuiber Čachrov 58 (nar. 30.4.1959) do Dešen~ce-Městiště
Jiřina Stuibrová
(nar. 10.5.1964
Karel Stuiber
(nar.23.7.1985)
Iveta Stuiberová
(nar • 4.7 .1987)
13. března Růžena Kupková Čachrov 57 (nar. 17.4.1948) do Klatov
~a
Jaroslav Kupka
(nar. 23.9.1946)
Robert Kupka
(nar. 21.10.1970)
Jaroslav Kupka
(nar . 6•8.1977 )
3. dubna Jaroslav Životský Jesení 7 (nar. 3.4.1963) do Ústí n.Labem
15. května Ladislav aleček Čachrov 6 (nar. 26.6.1918( do Hrusice 36
Praha východ
19. července Eva Wa1dmannová Chvalšovice 1 (nar. 11.8.1967) Dlouhá Ves
Lenka Waldmannová
(nar. 1.12.1988)
3. srpna Miloslav Toman Jesení 23 (nar. 17.12.1960) do Kralovic
Ji tka Tomanová
(nar. 12.10.1965)
Lukáš Toman
(nar. 26.9.1984)
Milan Toman
(nar. 29.9.1985)
31. srpna Věra Rubýšová Javorná 10 (nar. 16.1.1944) do Klatov
Michal Rubáš
(nar. 13.4 1979)
18. zarl arie Spolwindová Javorná 35 (nar. 18.3.1922) do K1atov
15. září Jitka Zámečníková Chvalšovice 2 (nar. 25.3.1968) do Poběžovic
25. října Alois Rubáš Javorná 10 (nar. 27.7.1968) do Klatov
30. října Hana Kašparová Javorná 6 (nar. 5.3.1967) do Klatov
17. listopadu Václav Trojan Chvalšovice 5 (nar. 12.5.1964) do Nýrska
Ivana Trojanová
(nar. 21.11.1965)
Václav Trojan
(nar. 11.11.1986)
26. listopadu Monika Černá Javorná 34 (nar. 4.5.1966) do P1zně
artin Černý
(nar. 27.6.1986)
14. prosince Václav K1íma Chva1šovice 8 (nar. 22.5.1912) DD Újezdec
Růžena K1ímová
(nar. 22.3.1916)
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Požární sbor:
Rekonstrukce požární zbrojnice a vodní nádrže. Připrava na oslavu
100 let trvání sboru v r. 1990.
Činnost kronikáře:
Přednáška s diapoziti~ vesměs zdarma:
31. ledna Javorná pro ZŠ Praha Dejvice na lyžařském výcviku
1. února Klatovy pro Klub filatelistU
2. února Čachrov pro osvětovou besedu
22. února Praha ÚKDŽ pro sušick-é rodáky "Přední sklářské rodiny"
1. března Javorná pro klatovsk-é a sUšické děti o polo~kách
9. března Železná Ruda pro kulturní středisko
28. dubna Plzeň pro Country klub
15. června Javorná pro učně Stavebních izolací
20. června Hůrky - pro absolventy vojáky
červenec - srpen - 6x pro rekreanty Stavebních-izolací, lx pro NDR
24. října Javorná - pro komisi RVHP
16. listopadu Hojsova stráž - pro kulturní středisko
18. listopadu přednáška §pojená se zájezdem kolem Javorné pro pracovníkJ
Skody Plzen
1. prosince Praha-Bulovka - pro nemocné děti v nemocnici.
Dokončení dokumentárního filmu o 50. výročí měštanské školy a budovy
na Čachrově.
Vypracování textu pro kroniku hasičského sboru na Javorné a její
založení.
Příprava textu pro brožuru k 100 výročí požárního sboru v Čachrově.
Pořízení fotodokumentace pro předávání Občanských průkazů a vítání
občánků.
POkračování v technické dokumentaci objektů včetně fotodokumentace.
Zvláštní události:
23. až 28. října se na Javorné v rekreačním středisku n.p. Jitona
Stod konala porada zástupců RVHP (NDR, MLR, PLR, Mongolsko, ČSSR)
o spolupráci v dřevařském průmyslu.

