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S t a v b y

Na Čachrově jsou rozestavěny rodinné domky: František Matějka,
Josef Čech, Jaromír Podoný, Zdeněk Vlček, Václav Hinz.
Dokončeny byly rodinné domky: Milan Kolář, Pter Zahrádka, Jo-
sef Rohrbacher.
Kromě toho je rozestavěna bytová jednotka sestávající ze 4 by-
tů JZD Běšiny (investor stavební bytové družstvo Klatovy)
v sousedství tvrze. Václav Heidr začal s výstavbou přístavby
na místě zbourané mlýnice "u Špičáků".
Na Javorné dokončena stavba rodinného domu p. Petra ŠIDídka
(OKÁL), do něhož se majitel v létě z objektu rehabilitačního
a rekreačního střediska Stavebních izolací přestěhoval. Před
dokončením je rodinný domek Karla Randáka vedle budovy pošty.
Dál pokračuje stavba rodinného domku pana Jarošíka ml. a jeho
souseda, který je rozestavěn již několik let. Pokračuje gene-
rální oprava obecního domu s garáží ČSAD a hasičskou zbrojnicí.
Byla znovu vyzděna garáž ČSAD a nad ní prostor pro bytovou
jednotku. Kromě toho přistavěny 3 přízemní garáže pro osobní
auta. Započato s úpravou sklepa.
Na Šukačce pokračuje stavba rodinného domku pana Hanžlíka.
Dokončena přestavba bývalé německé školy a upravuje se okolní
terén.
Voj s k o
25. května od dopoledne až do 14 hod. odpalovány z palpostu
na hoře Javorné ve vojenském újezdu rakety čs. patentu DAN
s doletem 50 km. Vždy byly odpáleny dvě kratce po sobě.
H a s i č i

Svépomocí upravili znovu vodní nádrž včetně hasičské zbrojnice
na Čachrově.
7. července ve 13 hod. byla na Čachrově zahájena slavnost 100
let založení dobrovolného sboru hasičů v Čachrově za početné
účasti okolních sborů (Javor se stříkačkou z r. 192b, Chotěšov
se starou ruční stříkačkou, Jesení, Radinovy), dále sbor hasi-
cu z rrachu ze SRN s moderní požární výzbrojí. Shromážděné
sbory u hasičské zbrojnice na Čachrově pak v průvodu se odebraly
na louku u býval' elektrárny, kde se konala ta~é soutěž požár-
ních sborů a ukázky zásahů starých stříkaček. Soutěžily sbory
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z Jesení, Běšin, Neznašov I. a II., Chotěšova, Radinov, Kozí,
Malá Víska, Čachrov muži, Čachrov ženy a Čachrov veteráni.
Soutěž byla sledována se zájmem řadou diváků z místa i okolí.
Při této přiležitosti byly uděleny členům sboru diplomy, medaile
a čestná uznání okresním náčelníkem sboru hasičů. O celé slav-
nosti byl pořízen videozáznam, který se ihned večer při taneční
zábavě v čachrovském hostinci promítal. Ke 100. výročí byla
vydána rovněž brožura popisující historii čachrovského požár-
ního sboru.
2. září se členové Sboru dobrovolných hasičů Čachrov zúčastnili
vysvěcení stříkač~ v Arrachu v SRN, kam byli místními hasiči
pozváni. Na oplátku pozvali Čachrovští hasiče z Arrachu na ples
do Čachrova na 26. ledna 1991.
vít á n í o b č á n k ů
2. června v 10 hod. - počet 6.
Let e n í č a s
Od konce března do 30. září.
S por t
19. května ve 12 hod. odstartována v Domažlicích etapa cyklis-
tického zavodu ~ové Pravdy dlouhá 17b km. Trasa vedla přes Že-
leznou Rudu, Javornou, Čachrov a Klatovy do Plzně.
9. září projížděli dva jezdci - muž a žena - na dvou koních
(na třetím koni byl proviant a cestovní potřeby), přívrženci
lestern Raiding, Čachrovem. Projeli již Rakouskem a zamířili
přes Šumavu na Čachrov a dál do SRN. Každý den ujeli 3e km.
Rek r e a c e
U bývalé školy v
dětí z Klatovska.
V Řekách stanoval v červenci Svazarm - oddělení kynologů s výcvi-
kem psů. Auta opět rozmístěna v lese i mimo cesty.
V rehabilitačním a rekreačním středisku stavebních izolací na
Javorné téměř po celý rok školy v přírodě. V červenci, srpnu a do
začátku září 4 turnusy pracovníků Stavebních izolací po 14 dnech
a 1 turnus důchodců. Po tuto dobu zde působil kronikář jako kul-
turní referent, který pro zájemce uspořádal:

33 vycházek po okolí od Železné Rudy až po Velhartice,
4 zájezdy autokarem po Šumavě
b zájezdů do SRN (Javor+Zwiesel+Bodenmais, Pasov,

Třístoličník)
7 promítání celovečerních filmů

a t u r i s t i k a
Jesení v červenci a srpnu pionýrský tabor
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2 sportovní dopoledne pro děti
6 beSed Q ~r~hl~ nim dlapozi~iv~

Pro individuální rekreaci byla vytížena i ubytovna na Javorné.
V ní od 26. května do 2. června byla skupina pražských turist~,
která v rámci 100 jarních kilomet~ za pobytu na Javorné pod
vedením kronikáře ušla 120 km celkem při každodenních celodenních
výletech od Velhartic až po jezero Laka. P~ěrný věk člen~
této skupiny byl 70 let.
V rekreačním středisku Jitona Stod na Javorné rekreace podnikových
pracovník~ a rovněž školy v přírodě.
Rekreační a rehabilitiční středisko Stavebních izolací na Javorné
po zániku podnikového ředitelství v Praze v dubnu přešlo pod
plzeňský závod. K 1. říjnu došlo i ke změně vedoucího tohoto
střediska. Dosavadní Petr ŠIDídek přešel jako vedoucí ~spressa
v Železné Rudě, kde rovněž pracuje paní Járová, dřívější pokojs-
ká ve středisku SI. Novým vedoucím střediska se stal Jan
Dittrich, jehož manželka zastává funkci provozní. Ze střediska
odešel rovněž pan Dvořák, účetní, který byl ale brzy požádán, aby
ve funkci nějakou dobu z~stal.
Lyžaři mnoho nepochodili. Trochu sněhu bylo v polovině února,
kdy byly i vleky na Javorné v provozu. Rekreanti z DR ve
středisku SI denně svými auty odjížděli lyžovat do Bavor na
Javor.
Po dobu prázdnin byly obsazeny i dva přívěsy u Lesní spravy na
Javorné rekreanty z NDR.
Z hlediska orientace, zvláště pro návštěvníky ze SRN, je třeba
doporučit umístit za střediskem SI na Javorné na cestu vedoucí
ke Gerlovu značku slepé silnice, nebot ke Gerlovu zajíždí mnoho
aut ze SRN v domnění, že tudy lze projet na Hartmanice a Sušici.
N e š t ě stí
9. března v Čachrově čistil pan Josef Hosnedl po jízdě motor
auta. Patrně jiskra zp~sobila vzplanutí a pan Hosnedl utrpěl
na prsou popáleniny 2. stupně. V Klatovech byl ihned v nemocnici
operován a po týdnu byl již mimo nebezp~čí života.
P o žár y
27. května v 16,45 hod. hořel les na Hamerském vrchu. Požárníci
z Klatov měli obtíže s dopravou požární techniky a vody k místu
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pozaru. Díky včasnému zásahu místních pracovníků lesů a také
klatovských hasičů se oheň nerozšířil a byl poměrně brzy zdo-
lán. Oheň vznikl patrně nedbalostí nějakého kuřáka.
1. srpna před 7 hodinou ranní vypukl požár seníku nad chlévem
na Sviné (Wolfsau). Požár vznikl v přilehlé kůlně, kde byly
kanystry s benzinem, aceton a osobní soukromé auto. Oheň údaj-
ně vznikl elektrickým zkratem, který způsobil výbuch nahroma-
děných výparů benzinu a acetonu a následně oheň, který se
rychle rozšířil na půdu se senem. K požáru se sjely požární
sbory z Čachrova, Běšin, Klatov a Železné Rudy, také z Jesení,
Lub a Strážova. Shořel celý krov chléva, hořící a doutnající
seno bylo za neustálého kropení ručně i drapákem vyhazováno
na valníky a odváženo na nedalekou louku. Ještě večer se ze
spáleniště kouřilo. Zdivo a klenba chléva nebyly porušeny.
Požár bylo to nepříjemnější, že za 14 dní zde měla proběhnout
dražba na herrefordské býčky. Pracovníků Státního plemenářské-
ho podniku se však podařilo do té doby dát vše do pořádku.
N a ,r o z e n l

9. února
6. března

26. listopadu
Z e m ř e 1 í
21. ledna
25. února
19. února
26. února
6. března

20. března
5. srpna

24. srpna
23. listopadu
S ň a t k Y
20. ledna
24. února
31. března
7. dubna
2. června

16. června

Josef Kalista Čachrov 58
Michal Nárovec Jesení 21
Jaroslava Kolářová Čachrov 35

Terezie Maidlová Zahrádka 5
Marie prunerová Čachrov 45
Tekla Joachimová Onen Svět 2
Bohumír Joachim Onen Svět 2
Karel Švůger Zahrádka 9
Rozalie Jonášová Javorná 6
Marie Mužíková Kunkovice 15
Marie Kolářová Čachrov 36
Josef Soušek Javorná 29

nar. 29. 4.H597
11. 6.1908
9. 4.1902
3.12.1902

13. 2.1923
22. 4.1903
7. 6.1904

21.10.1911
25. 3.1920

st. Beneš (Březí) + H. Krouparová (Strážov)
st. Kolář (Čachrov) + J. Hovězáková (Praha)
VI. Hájek Rajsko 5~ + V. Jarošíková (Javorná)
K. Beneš (Březí 11) + J. Borusíková (Plzeň)
J. Matějka (Javorná 17) + R. Straková (Pačejov 147
J. stesta (Čachrov 9( + A. Froňková (Běšiny 79)



2. června P.
14. července J.
1 . srpna P.
25. srpna v.
29. září B.

10. listopadu V.
1. prosince J.
1. prosince M.
15. prosince R.
22. prosince L.
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Bohůnek (Klatovy) + J. Jonášová (Javorná)
Hosnedl (Čachrov) + H. Šimková (Strážov)
Zahrádka (Čachrov) + M. Niemetzová (Klatovy)
Krejčí (Kunkovice) + D. Vlačková (Praha)
Benešová (Zahrádka 16) + J. Sollpriester

(Sobětice 62)
Bastl ml. (Březí 1) + J. Presslová (Janovice)
Kollrossová (Bradné) + M. Kocur (Švedlar na Slov.)
Krejčí (Kunkovice) + I. Charalambousová (Klatovy)
Čubová (Čachrov) +
Štulíková (Javorná) +

3. ledna
Při stě h o val í

2. března

15. května

1. června

15. července

3. srpna

6. srpna

31. srpna

6. září

9. října

16. října

19. října

Roman Raška(nar. 11.~.lq68) ~
z Plzně, Kralovická 1429/11 na Cachrov 15
Jaroslava Kolářová (nar. 30.9.19631
z Prahy 4-Michle, Ohradní 1350 na Cachrov 35
Veronika Hořešáková (nar. 29.1.1958)

Jaromír Podaný (nar. 22.5.1963
z Ostravy-Poruby, Komsomolská 1044/5 do Kunkovic 11
Ivan Tomíček (nar. 11.1.1955)
z Plzně 3-Jižní předm., Borská 1534/41 na Javornou 33
Jaroslav Lilák (nar. 19.3.1923, farář)
z Č. BUdějovic, Biskupská 4 na Čachrov 6
Eva Kolářová (nar. 10.9.1963)
z Lub 254 na Cachrov 62
Milan Kolář (nar. 6.4.1961)
Martin Kolář (nar. 31.1.1985)
Jiří Kolář (nar. 24.3.1981)

Alena Šebestová (Fraňková - nar. 21.9.1911)
z Běšin 19 na Čachrov 45
Rudolf Šandorka (nar. 14.6.1966)
ze Žinkov 193 na Javornou 41
Miroslava Šandorková (Sladičáková - nar.
Květoslava Šandorková (nar. 20.2.199C)
Josef Thurnvald (nar. 28.4.1951)
z Běšin 186 do Předvojovic 3
Václav Thurn ald (nar. 21.9.1951)
z Běšin 189 do Chvalšovic 1
Filomena Thurnvaldová (nar. 26.4.1960)
Václav Thurnvald (nar. 18.9.1916)
Monika Thurnvaldová (nar. 13.5.1981)
Veronika Krystlová (nar. 8.1.1961)
z Plzně-Radčic, Na marinách 133/4 na Javornou 1
Michal Kulowiak (nar. 9.9.1966)
z Plzně 3, Solní 238/1 na Javornou 10
Věra Kulowiaková (nar. 3.2.1969)
z Plzně 4-Doubravky, ~ružby 955/1 na Javornou lC

----------------~--~------------------------ ------



23. října

31. října

17. prosince

o d s t ě h o
12. ledna

S. února

19. března

29. března

11. dubna

5. června

24. července

20. srpna

9· října

7. listopadu

9. listopadu

16. listopadu

21. prosince

z v 1á š t n í
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Daniela Krejčová (nar. 26.4.1972)
z Pr'ahy 4-Háj e, štichova 577/31 do Kunkovic 4
Antonín Kirpal (nar. 26.6.1947)
z Plzně 3.Škvrňany, Vyklatova 891/8 na Svinnou E 1
Antonín Kirpal (nar. 1.11.1974)
4argel Kocur (nar. 29.11.1969)
ze Svedlár 131 (okr. Spiš .. Ves) do Bradného 11

val í
Jan Kollross (nar. 2S.4.1S64)
z Bradného 11 do Plzně-Východní předměstí, Fadyňská 15
Vlasta hrubá '1ubášová - nar. 26.1.1971)
z Javorné 10 do Železné Rudy 364
Karel Dvořák (nar. 10.6.1952)
z Čachrova 10 do pačejova 170
Miluška Randová nar. 3C.7.1922)
z Javorná 7 do Plzeň-sever, Tlučná, Vrchlického 178
Václav Holý (nar. 12.4.~958)
z Dobřemělic 6 do Horaždovic, 25. února 400
Anežka Kotlanová (nar. 12.4.1913)
z Jesení 4 do ochtína - Újezdec domov důchodců
Jiří Hosnedl (nar. 28.2.1962)
z Čachrova 13 do Strážova 259
Ivan Tomíček (nar. 17.1.1955)
z Javorné 33 do Plzně 3, Borská 1564/41
ctakar Sedlář nar. 18.6.1964)
z Čachrova )7 do Železné Rudy 377
Danuše Sedlářová (nar. 3.3.1968)
Jakub Sedlář (nar. 10.8.1989)
Miloslava Černá (nar.
z Čachrova 5 do Lub 110
Ludmila Červeňáková (nar. 13.8.1960)
z Jesení 4 do Chudenína - Fleky 4
Julie Ferková (nar. 3.11.1979)
Simona Červeňáková (nar. 23.11.198C)
Renata Červeňáková (nar. 6.11.1981)
Marek Červeňák (nar. 9.12.1983)
Olga Červeňáková (nar. 28.1.1985)
Václav Bastl (nar. 30.1.1967)
z Březí 7 do Janovic n.Úhl. - Klenová 13
Iveta Hanžlíková (nar. 12.3.1970)
z Javorné 46 do Velhartic 26.

udá los t i
20. srpna v 9 hod. ráno našel pan Baur z Čachrova poblíž obce
povětrnostní sondu vypuštěnou ze SRN. U sondy lístek se žádostí
o navrácení sondy na uved~u adresu za odměnu.


