Úvodník
Vážení čtenáři,
chceme-li se v tomto roce věnovat otázce husitství na Tachovsku, měli bychom se nejprve zastavit u
osoby, jež dala tomuto hnutí, období, jméno. Tedy u Mistra Jana Husa. Pojí však vůbec něco Tachov
a Mistra Jana? Zcela jistě je to trasa Zlaté cesty. Řekněme si tedy něco o ní. Tato spojnice Čech a
Německa získávala na významu již za panování Jana Lucemburského. Avšak až jeho syn Karel IV.
z ní učinil hlavní cestu mezi Prahou (Brnem, Vratislaví, Krakovem, Kyjevem) a Norimberkem. Cílem
bylo posílení ekonomiky českých zemí. Stávající trasa mezi východem a západem vedla z Kyjeva přes
Krakov, Drážďany do Kolína nad Rýnem a Čechy tedy zcela míjela. Karel však učinil z Prahy jedno ze
svých sídel, výrazně ji zveleboval a rozvíjel. Pro posílení významu Prahy bylo nutné její dobré spojení
s velkými městy v Říši a především s bohatým Norimberkem. Vydal navíc nařízení, aby k volbě a
korunovaci říšských králů a především na říšské sněmy byli čeští králové povinni jezdit výhradně po
této cestě a sám po ní putoval mnohokrát. Ačkoli po smrti Karla IV. význam této cesty upadal, v době
Jana Husa byla cesta z Prahy přes Beroun, Rokycany, Plzeň, Stříbro, Tachov, Bärnau, Neustadt an
der Waldnaab, Weiden, Sulzbach, Hersbruck
a Lauf an der Pegnitz do Norimberka stále
nejfrekventovanější spojnicí mezi Prahou a Norimberkem. Ze Zprávy o Mistru Janu v Kostnici sepsané
univerzitním mistrem Petrem z Mladoňovic, který Jana na cestě provázel, a především z Mistrových
listů víme, že po této trase putoval na své cestě do Kostnice, kterou nastoupil ve čtvrtek 11. 10. 1414
na hradě Krakovci v dnešním okrese Rakovník. V listu z Norimberka ze dne 20. 10. 1414 Jan Hus
výslovně zmiňuje všechna místa na německé straně hranice, kterými se svým doprovodem procházel.
Popisuje, že byl všude vlídně přijímán, vyvěšoval na branách a vratech kostelů latinské a německé
vyhlášky, vyzýval k diskusím, řadu jich absolvoval. V hostincích také rozdával Desatero. Nikde
v pramenech sice nenajdeme zmínku o tom, že by Mistr Jan procházel kolem či dokonce pobýval
v Tachově. Vzhledem k vypsanému seznamu německých měst, kterými procházel, však můžeme
považovat za téměř jisté, že Tachovem, nebo těsně kolem něj projít musel. Pasáž v Husově
zmíněném listu: „A když jsem vyjel z Čech, nejprve, dříve než jsem přišel do města Pernovy (Bärnau),
očekával mne farář se střídníky, a když jsem vstoupil do světnice, tu mi hned nalil veliký korbel vína
a velmi laskavě se svými druhy přijal všechno učení a pravil, že byl vždy mým přítelem“ byla důvodem,
proč byl v roce 2008 v Bärnau v rámci projektu spolku Terra Tachovia a Via Carolina vztyčen milník
času věnovaný právě osobě Jana Husa.
PhDr. Jana Hutníková
ředitelka Muzea Českého lesa
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Zastupitelstvo města na svém 18. zasedání dne 12. 12. 2016
- Schválilo rozpočet města na rok 2017.
- Schválilo Akční plán města Tachova na rok 2017 s výhledem opatření na rok 2018.
- Schválilo Obecně závaznou vyhlášku města Tachova č. 3/2016, kterou se stanoví školské
obvody základních škol zřízených městem Tachov.
- Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2016 o místních poplatcích.
- Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 5/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, kterou
se stanovil poplatek pro rok 2017 ve výši 750 Kč za osobu a rok.
- Schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 6/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na
veřejném prostranství.
- Schválilo plán hlavních úkolů veřejných zasedání Zastupitelstva města Tachov na období 1.
pololetí 2017.
- Zvolilo do funkce přísedící Okresního soudu v Tachově pro volební období let 2016 – 2020 paní
Vlastu Platzerovou, bytem Tachov.
Rada města na své 43. schůzi dne 1. 12. 2016
- Schválila uzavření smlouvy o výpůjčce movitých věcí z mobiliárního fondu hradu Švihov (hodiny
stolní a sekretář) pro expozici v prostorách tachovského zámku.
- Vzala na vědomí „Podmínky a kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ
zřizovaných Městem Tachov“.
- Schválila žádost Mateřské školy Tachov, Sadová 1356, o přijetí finančního daru ve výši 10.000 Kč,
od firmy Razka s.r.o., Tachov. Finanční prostředky budou použity na nákup výchovně vzdělávacích
pomůcek pro děti mateřské školy.
- Schválila, na základě provedeného zadávacího řízení a doporučení hodnotící komise, pořadí
nabídek po hodnocení v nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem „Sběr,
svoz a likvidace komunálního odpadu, tříděných složek komunálního odpadu v Tachově a
osadách v jeho územním obvodu a provoz sběrného dvora v Tachově“. Jako nejvhodnější byla
vybrána nabídka firmy FCC Česká republika, s.r.o., Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, IČ:
45809712, s cenou 49.322.800 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let.
- Schválila, na základě provedeného zadávacího řízení a doporučení hodnotící komise, pořadí
nabídek po hodnocení v nadlimitní veřejné zakázce zadávané v otevřeném řízení s názvem

-

-

„Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“. Jako
nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy Západočeské komunální služby a.s., Koterovská 522,
326 00 Plzeň, IČ 25217348, s cenou 13.838.522,00 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu 5
let.
Schválila, na základě provedeného zadávacího řízení, doporučení hodnotící komise a po jednání
vedení města s představiteli firmy, výsledek hodnocení v nadlimitní veřejné zakázce na služby
s názvem „Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství
v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“. Zadavatel doporučuje vybrat nabídku uchazeče
Západočeské komunální služby a.s., IČ 25217348, sídlo Koterovská 522, 326 00 Plzeň za
nabídkovou cenu 39 441 846,35 Kč bez DPH. Smlouva se uzavírá na dobu 5 let.
Schválila uzavření sponzorské smlouvy mezi městem Tachov, Hornická 1695, zastoupené
starostou města J. Stručkem a:
a) fi. Mucha Tachov, Plzeňská 1300, IČ 26384817, ve výši 3.000 Kč
b) fi. VAPA technik s.r.o., Prokopa Velikého 707, IČ 29159300, ve výši 2.000 Kč
c) fi. New Drinks Tachov, Sokolovská 2104, IČ 75181720, ve výši 500 Kč
d) fi. METATEC s.r.o., Oldřichov 76, IČ 25201409, ve výši 2.000 Kč.
Sponzorské dary byly použity na zajištění dne dětí v osadě Oldřichov.

Rada města na své 44. schůzi dne 21. 12. 2016
- Udělila souhlas Poliklinice Tachov p.o., Václavská 1560, s prodejem 3 ks sanitních vozů
za snížené ceny 20.000 Kč, 46.000 Kč a 35.000 Kč (všechny ceny vč. DPH). Současně souhlasila
s ponecháním finančních prostředků z těchto prodejů pro potřeby Polikliniky Tachov.
- Schválila zřízení 3 věcných břemen spočívajících v právu uložení plynovodních a elektrických
přípojek a v právu vstupu a vjezdu na uvedené pozemky města.
- Schválila „Směrnici pro zadání veřejných zakázek malého rozsahu č. 3/2016“. Důvodem vydání
nové směrnice je aktualizace jejího obsahu v souvislosti s vydáním nového zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.
- Schválila kalendářní plán schůzí Rady města Tachova na období 1. pololetí 2017.
- Schválila níže uvedené smlouvy:
1. Smlouvu o provozování, obsluze a údržbě dešťového kanalizačního systému města Tachov
s dodavatelem Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s.. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Dohodnutá smluvní cena na základě předložené kalkulace činí
563.225 Kč bez DPH/rok. Smlouva nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2017.
2. Předběžný odborný odhad prokazatelné ztráty pro MHD Tachov a dohodu o úhradě ztráty
3. na rok 2017 s ČSAD autobusy Plzeň a.s. Předpokládaná ztráta činí 2.672.282 Kč, tato částka
je zahrnuta v rozpočtu města na rok 2017.
4. Dodatek č. 1 ke Koordinační dohodě s Policií ČR.
Dodatek upravuje součinnostní výcvik Policie ČR a Městské policie Tachov.
Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města je k dispozici na webových stránkách města
www.tachov-mesto.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU
ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Jednodenní pololetní prázdniny – pátek 3. února.
EVIDENCE OBYVATEL
Informace k 1. 1. 2017
Počet obyvatel celkem:
11 677
Počet obyvatel v produktivním věku:9 668
Průměrný věk obyvatelstva: 43,26
Počet narozených dětí v roce 2016: 109
Počet zemřelých obyvatel v r. 2016: 119
Počet přistěhovaných obyvatel v r. 2016: 211
Počet odstěhovaných obyvatel v r. 2016: 244
Dárcovství krve – únor 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 7. a 21. února
Doba odběrů: 8.30-11.30 hod.

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS)
Pivovarská 281, Tachov
tel. 373700804 e-mail: mas@zlatacesta.cz www.zlatacesta.cz
Tachovský klub otevřených dveří je odpolední klub pro školní mládež ve věku 6-15 let.
Každý všední den 12.30-16.30 hod. Vstup zdarma. Kontakt: tel. 373 700 801.
Pravidelné akce TKOD
Pondělí ŠIKULA 14.30-16.30 hod.
Pracovní a výtvarné činnosti pro všechny, kteří jsou kreativní a rádi si něco vyrobí.
Úterý ŠVADLENKA 14.00-16.00 hod.
Tvorba střihů, základy ručního i strojového šití pod vedením vyučené dámské krejčové.
Farmářský obchod
PÁTEK 9.00-17.00 hod. – uzeniny, zabijačkové výrobky, uzenářské speciality, pečené čaje, sezonní
ovoce
a zelenina, mošty, různé druhy mouky ze soukromého mlýna, objednávky a informace na tel. č.
606 392 741.
Rodinné centrum KATka je klubem pro rodiny s dětmi z Tachova a jeho okolí otevřeným všem příchozím.
Kontakt: tel. 605 178 711, e-mail: rc.katka@seznam.cz. Jednorázový poplatek 25 Kč.
Hernička pro děti - pondělí až pátek 9.00-11.30 hod.
Možnost využití herny pro děti, s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním.
(Při samostatném pobytu dítěte bez rodiče jednorázový poplatek 50 Kč/ hod.)
Čtvrtek MATEŘSKÝ KLUB 15.30-17.30 hod.
Odpolední herna pro děti a zároveň klub pro rodiče, kteří se chtějí scházet a být aktivní.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ - pondělí, úterý a čtvrtek 18.30-19.30 hod.
Kontakt: Miriam Běhounková Krišková, tel. č.: 739 435 689
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč nebo 300 Kč na čtvrtletí
KRIZOVÉ CENTRUM - termín po předchozí telefonické dohodě
Několik možností podpory pro lidi v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního
života.
- Individuální konzultaci či anonymní krizové intervence (vstupné 300 Kč)
- Rodinné konstelace (vstupné 300 Kč / 200 Kč)
- Skupinové setkávání (vstupné 100 Kč)
Kontakt: Blanka Sulimová, tel. č.: 723 321 661
KLUB ZDRAVÍ
Úterý 7. února od 18.00 hod.
NENÍ MÝDLO JAKO MÝDLO
Na pořadu dne je přírodní kosmetika. Jak funguje mýdlo? O bylinkách v mýdle, jeho vzniku,
prospěšnosti na lidský organismus a dalších zajímavostech se s námi podělí Ilona Dědová, domácí
„mydlářka“ z Tachova.

Připravujeme
Úterý 7. března od 18.00 hod.
VETŘELCI V NAŠEM TĚLE
Na naše tělo stále častěji útočí různé organismy, které na něm parazitují.
Existují potraviny a byliny, které nám v tomto boji mohou pomoci a přirozeně tyto vetřelce ničí?
Naše prababičky věděly jak na to, dokážeme to i my dnes? Přednáší Sylva Benešová, lektorka
zdravého životního stylu.
Info: email- svoboda.jos@email.cz;
mobil: 723 750 383

Úterý 28. února 14:00 – 16.30 hod.
PATCHWORKOVÉ DEKY
Sběr přebytečných klubíček vlny, jehlic a pletení patchworkových dek pro dobrou věc. Patchwork je
technika, při které se jednotlivé upletené díly spojí k sobě a vytvoří tak celek. Spojme se a vytvořme
deku, která může zachránit život. Deky budou věnovány sociálně slabým občanům Tachova. Jehlice
s sebou.

Veškeré aktivity se konají v objektu komunitního centra v Tachově v Pivovarské ul. (bývalá
Rybena).
Pro elektronické zasílání aktuálního programu kontaktujte: mas@zlatacesta.cz.

MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO
nám. Republik y 119, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí - 374722210, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže 374723081, knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz
Sobota 18. února od 20.00 hod.
společenský sál Mže
ZO ČZS Tachov – střed, MKS Tachov a Okresní rada
Českého svazu žen Tachov pořádají
XX. REPREZENTAČNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Duo Anyway

Vstupné 180 Kč

************************************
Neděle 19. února v 15.00 hod.
kino Mže
O KŘIŠŤÁLOVÉM SRDCI * pohádka pro děti
Příběh dvou sester a spravedlivého Lesního mužíčka. Uvidíte, jak snadno může dobro podlehnout zlu,
jak chamtivost vítězí nad skromností a pokorou a jak může zloba ničit lásku.
Délka představení 1 hod.
Vstupné 100 Kč
************************************
Sobota 25. února ve 20.00 hod.
společenský sál Mže
ZÁVĚREČNÝ PLES KURZU TANCE PRO POKROČILÉ
Vstupné 150 Kč
************************************
Úterý 28. února v 19.00 hod.
kino Mže
ÚSMĚVY IVA ŠMOLDASE s písničkami Pepy Štrosse
Vstupné 180 Kč
************************************
PŘIPRAVUJEME
Středa 8. března v 19.00 hod.
kino Mže
COCTAIL SWING * Trio Hot Sisters
HOT SISTERS je originální dívčí vokální trio, zaměřené na swing. Nebojí se zabloudit do více než sto
let starých vod, či vás okouzlit první republikou, zároveň ale dokáže jít s dobou a zakomponovat
do své hudby moderní prvky jako např. beatbox nebo udělat vtipný, do swingu laděný cover
světových hitů. Hot Sisters vás zkrátka nenechají chladnými! V jejich repertoáru se objevují
převážně vlastní aranže evergreenů a mnoho autorských skladeb s velice vtipnými českými texty,
které dívky čerpají od své babičky Věry Chrbolkové, dcery významného swingového pianisty
Antonína Kudrny.
Vstupné 190 Kč
*************************************

Neděle 19. března v 19.00 hod.
kino Mže
HVĚZDNÉ MANÝRY
Rychlá a bláznivá fraška odehrávající se ve velice elegantním hotelu v Palm Beach v roce 1942, kde
se má uskutečnit koncert s beneficí na podporu amerických válečných výdajů. Organizátoři se
neobejdou bez dvou hvězd, které spolehlivě plní sály a pokladny. Jenže to má jeden háček. Dvě
zmíněné umělkyně se nesnášejí
a potkají-li se na jevišti, neváhají zajít až k fyzickému napadení. Jak je ubytovat, aby se nepotkaly?
Ředitel hotelu připraví přesný plán, který ale od začátku selhává...
Hrají: Lukáš Vaculík, Mahulena Bočanová / Adéla Gondíková, Kamila Špráchalová,
Vlasta Žehrová / Olga Želenská, Barbara , Chybová / Radka Pavlovčinová, Martin Zounar,
Ivana Andrlová /Pavla Vojáčková-Rychlá, Marcela Nohýnková / Vlasta Peterková / Veronika Jeníková,
Filip Tomsa, Zbyšek Pantůček / Martin Sobotka
Uvádí divadelní společnost Háta
Vstupné 290 Kč
UPOZORNĚNÍ: Zamluvené vstupenky si vyzvedněte nejpozději
do 10. února. Po tomto termínu budou nevyzvednuté vstupenky prodány dalším zájemcům.
************************************
UPOZORNĚNÍ
Od 2. února 2017 najdete městské kulturní
středisko, včetně infocentra, na nové adrese,
a to na náměstí Republiky čp. 85
(bývalá galerie).
***********************************
DÁRKOVÉ POUKÁZKY
Lze zakoupit v IC na tyto pořady:
8. 3. Trio Hot Sisters „Coctail swing“ – koncert, vstupné 190 Kč
19. 3. Hvězdné manýry – divadelní společnost Háta, vstupné 290 Kč
23. 4. Commedia finita – divadelní ag. K. Soukup, vstupné 290 Kč
**************************************
PLESY VE SPOLEČENSKÉM SÁLE
18. 2. zahrádkářský ples ve spolupráci s MKS Tachov a ČSŽ, začátek ve 20 hodin, hraje Duo
Anyway
26. 2. maškarní karneval DDM
**************************************
KINO MŽE
Středa 1. února v 19.00 hod.
Francouzsko-americký film
VE JMÉNU KRVE
Mel Gibson se představí v roli bývalého člena motocyklového gangu Johna Linka, momentálně
provozujícího tetovací salon. John není jen bývalý motorkář, ale i opilec a narkoman. Za pomoci
Kirbyho se Link snaží sekat dobrotu, to mu ale dlouho nevydrží. Jeho 16letá dcera Lydie se totiž
dostane do problémů s drogovými dealery poté, co je namočena do krádeže špinavých peněz. Lydie
si na útěku před nimi neví rady, a tak se rozhodne pro zoufalé řešení – zavolá otcovi, se kterým
se řadu let neviděli a nerozešli se úplně v dobrém. Pod otcovou ochranou však Lydie stále vidí
nejlepší šanci na přežití. Když John udělá po letech první správnou věc i za cenu možného návratu
do vězení a své dceři se rozhodne pomoci, krvavá cesta může začít… Mládeži přístupno od 12 let.
Thriller. 88 min.
Vstupné 60 Kč

Středa 8. února v 17.30 hod.
Americký film v českém znění
STAR TREK: DO NEZNÁMA
Posádka hvězdné lodi U. S. S. Enterprise zkoumá nejvzdálenější kouty a nezmapovaná místa
vesmíru.
A zde se setkává s novým, záhadným nepřítelem, který je i celou Federaci vystaví těžké zkoušce. Scifi. Mládeži přístupno od 12 let. 122 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 15. února v 17.30 hod.
Český film
PAT A MAT VE FILMU
Tentokrát se utkají se zákeřným kaktusem, suchým stromem nebo se rozhodnou „zvelebit" svůj
příbytek originálními úpravami. A jelikož jsme ve 21. století a všude se propaguje zdravý styl života, i
„ajeťáci" se pokusí dostat do kondice protáhnutím svých těl na rotopedu. Jak se jim to povede?
Rodinný animovaný film. Mládeži přístupno. 80 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 22. února v 19.00 hod.
Anglický film
BOŽSKÁ FLORENCE
Fascinující pravdivý příběh o nejhorší zpěvačce na světě. Meryl Streep v roli závratně bohaté
ženy, jejímž jediným snem je zpívat. Bohužel její hudební nadání a hlas jsou jednoznačně
příšerné. Když se v roce 1944 rozhodne uspořádat svůj velkolepý koncert v Carnegie Hall, její přítel a
manažer Hugh Grant, který ji láskyplně chránil před krutou pravdou o jejím talentu, nyní čelí obtížné
výzvě... Životopisná hudební komedie. Mládeži přístupno od 12 let. 110 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 1. března v 17.30 hod.
Český film
STRAŠIDLA
Rodina hejkala Huga obývá poklidně starou vilu na pokraji města. Sladký strašidelný život, v němž si
Hugo hejkal, jeho paní Patricie a její matinka Žofie čarovaly, vodník Bubla se staral o dušičky a víla
Jitřenka si tančila lehkonohé tanečky, změní vpád úředníka Patočky, který má na obecním úřadě ve
správě evidenci budov. A jak zjistil, za dům už pěknou řádku let nikdo neplatí nájem a nikdo v něm ani
oficiálně nechce bydlet, především proto, že tu straší. Přesto tu žije jakási šílená rodinka. Verdikt je
nemilosrdný: zaplatit nebo se vystěhovat! Čím však platit, když pan Hugo za hejkání nemá žádnou
mzdu a paní Patricie míchá pouze lektvary, po nichž se může člověk proměnit ve zvíře či filmovou divu
ale peníze nevyčaruje?
Nedá se nic dělat, strašidla budou muset do práce a jejich děti – Ester a Eleonor do školy. Vypadá to
jednoduše, ale život obyčejných smrtelníků bude pro strašidelnou rodinu složitější, než se na první
pohled zdálo. Jak se bude dařit vodníkovi v prádelně, víle jako primabaleríně tanečního souboru a
hejkalovi jako hvězdě místního divadla? A odolá paní Patricie svodům své první lásky – upíra Ignáce
z Temešváru?
A co pan Patočka? Setkání s lidským světem, v němž platí jiná pravidla, než v tom pohádkovém,
přinese řadu komických i napínavých situací. Naši hrdinové musí zapojit nejen kouzla a čáry, ale také
rodinnou soudržnost, lásku a odvahu, aby dokázali přelstít úředního šimla a zvítězit nad nástrahami
„obyčejných“ lidí.
Režie Zdeněk Troška, hrají Bronislav Kotiš, Tereza Kostková, Jiří Dvořák, Vladimír Polívka, Carmen
Mayerová, Sára Sandeva, Tereza Bebarová, Matěj Hádek, Karel Dobrý, Anna Polívková, Petr
Nárožný, Václav Postránecký, Nelly Řehořová, Petr Šimčák, Petr Čtvrtníček, Aneta Procházková.
Rodinná pohádková komedie. Mládeži přístupno. 113 min.
Vstupné 60 Kč
**************************************
KNIHOVNA
Výpůjční doba pro děti a dospělé
pondělí
8.00-17.00 hod.
úterý
8.00-14.00 hod.
středa
8.00-17.00 hod.
čtvrtek
8.00-15.30 hod.
pátek
8.00-14.00 hod.
nově sobota

9.00 -12.00 hod. – jenom oddělení pro dospělé

*************
Čtvrtek 9. února v 16.30 hod.
sál MKS – náměstí 119, 1. patro
CESTY PRVNÍCH MORAVSKÝCH MISIONÁŘŮ
Karibik, Grónsko, Křováci, severoameričtí Indiáni,
….aneb co mnozí Češi netuší o těžkých začátcích, pozoruhodných výsledcích a o vlivu našich předků
po celém světě.
Přednáší Mgr. Michal Krchňák.
Vstupné 30 Kč
*************
Úterý 21. února v 17.00 hod.
knihovna
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Zajištění dobré funkce paměti a mozku vyžaduje permanentní cvičení. Tímto tréninkem si utváříme
tzv. mozkovou rezervní kapacitu.
Trénink paměti vedený ergoterapeutkou Bc. Michaelou Matouškovou zahrnuje: teorii, instruování,
procvičování. Jeho účelem je zvyšování funkční efektivnosti a cílem je životní štěstí, které je založeno
na zdraví těla i ducha.
Určeno zájemcům všech věkových kategorií.
Počet míst je omezen.
*************
Knihovna vyhlásila velikonoční výtvarnou soutěž na téma KRASLICE.
Účastníci mohou malovat, háčkovat, modelovat, lepit, batikovat, drátkovat, sešívat, prostě vrchovatě
uplatnit svou fantazii s využitím jakéhokoliv materiálu. Rozměr ani technika nejsou nijak omezeny.
Podmínkou je jen dodržení termínu odevzdání výrobku. Svou práci musí každý odevzdat v knihovně
do 3. dubna 2017, vyhlášení výsledků se bude konat 11. dubna ve 14 hodin.
*****************

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního střediska Tachov vyhlašuje 8. ročník literární soutěže.
Soutěž je určena začínajícím autorům z celé ČR.
Téma: ŠTĚSTÍ
Pravidla soutěže:
1. Soutěž je určena pro začínající autory z ČR, kterým je více než 15 let. Je určena pro ženy i muže.
2. Kategorie – PRÓZA / POEZIE
3. Soutěžící musí dodržet téma.
4. Příspěvky v kategorii próza mohou být v rozsahu maximálně pěti stran, v kategorii poezie v
rozsahu maximálně tří stran v elektronické podobě (program Word).
5. Každý autor může zaslat pouze jediný příspěvek v každé kategorii na e-mailovou adresu:
pujcovnaknih@mkstc.cz
6. Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail), musí autoři napsat na samostatný
papír, musí připsat souhlas se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se
zveřejněním soutěžního textu.
7. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
8. Hodnocení je anonymní, uděleno bude 1. - 3. místo. Nejúspěšnější práce budou publikovány ve
sborníku.
9. Soutěž začíná 1. února a končí 31. srpna 2017.
10. Vyhodnocení soutěže proběhne na podzim za účasti soutěžících a pozvaného hosta.
Informace k soutěži získáte na telefonním čísle 374 72 21 61 nebo přímo v knihovně – sídlo
Hornická 1695, 347 01 Tachov.

**************************************

ZÁMEK
PROVOZNÍ DOBA
pondělí a úterý zavřeno
středa – neděle
10–17 hodin
Prohlídky zámeckého okruhu s průvodcem začínají vždy v každou
celou hodinu, poslední prohlídka začíná v 16 hodin.
tel. 373700893
Vstupné do zámku: základní 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 40 Kč
*********************
KABINET KURIOZIT
Výstava malíře, sochaře, ilustrátora a rytce skla Dalibora Nesnídala.
Díla jsou vyrobena z různých, především přírodních materiálů, posbíraných po celém světě.
Důležitou složkou je kůže, mořské houby a řasy nebo kosti, které dávají výstavě mírně morbidní ráz,
ale
zároveň dodávají exponátům z nich vyrobeným autenticitu a nádech černého humoru.
Výstava potrvá do 5. 3. 2017.
Vstupné 40 Kč, senioři a děti 20 Kč
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ****** * * * * * * * * *

REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:

374 774 400
info@revis-tachov.cz
www.revis-tachov.cz

VZDĚLÁVÁNÍ ● ODBORNÉ PORADENSTVÍ ● KONFERENČNÍ SLUŽBY ● PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
● UBYTOVÁNÍ ● INTERNET ● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ
KURZY 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2016/17
PŘIHLÁŠKY:
 Na veškeré akce je nutné se PŘIHLÁSIT do uvedeného data uzávěrky.
 Pro 2. pololetí školního roku 2016/2017 je uzávěrka stanovena na 13. února 2017
 Přihlásit se je možné buď elektronicky na webových stránkách www.revis-tachov.cz
 (po výběru příslušného kurzu) nebo osobně v REVISu formou papírové přihlášky.
 Za přihlášeného je účastník považován až po zaplacení kurzovného.
PRŮBĚH
 Večerní kurzy se vypisují vždy na pololetí (říjen – leden, únor – červen).
 Kurzy se konají vždy v určený den a hodinu, a to jednou týdně.
ÚČASTNÍCI:
 Jazykové kurzy mají standardně 7 až 10 osob.
 Pohybové kurzy mají standardně 8 až 12 osob
 Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit akci v případě nahlášení nízkého počtu účastníků.
1) JAZYKOVÉ KURZY:
ANGLIČTINA I začátečníci
NĚMČINA I začátečníci (ranní i večerní kurzy), NĚMČINA II pokročilí začátečníci,
NĚMČINA III mírně pokročilí, NĚMČINA IV středně pokročilí
FRANCOUZŠTINA I začátečníci
ŠPANĚLŠTINA I začátečníci
***********************

2) POČÍTAČOVÝ KURZ:
PRÁCE S PC individuální kurz (10 hod.)
3) POHYBOVÉ KURZY:
Aby záda nebolela
Jóga pro začátečníky (úterý – večer)
Jóga pro pokročilé (pondělí – dopoledne, pondělí – večer, středa – večer)
4) NOVINKY:
Příprava ke státní maturitě – matematika
Příprava ke státní maturitě – český jazyk a literatura
Příprava ke státní maturitě – anglický jazyk
Podrobnější informace o výše uvedených kurzech najdete na našich webových stránkách:
www.revis-tachov.cz
Akreditovaný seminář pro starosty, úředníky, pracovníky finančních odborů,
personalisty a mzdové účetní * Lektor: Bc. Ilona Bartovská – poradce a lektor v oblasti lidských
zdrojů
Čtvrtek 16. února 8.00 – 15.00 hod.
NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE
OBSAH:
Charakter, účel a obecné pojetí novely zákoníku práce Zásadní změny v novele zákoníku práce
v oblastech:
(Vedoucí zaměstnanci, pracovní doba, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr,
odměňování mzdou a platem, dovolená, pracovní podmínky zaměstnanců pečujících o dítě, práce
z domova)
Ostatní změny - (doručování písemností zaměstnanci, pracovní spory, šikana, stres a diskriminace na
pracovišti, vztah odborů a managementu)
Diskuze, dotazy
Přihlášky: do 9. 2.
Cena: 1 499 Kč bez DPH pro úředníky (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
1 814 Kč s DPH pro ostatní (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
PŘIPRAVUJEME NA BŘEZEN:
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Čtvrtek 30. března 8.00 – 14.30 hod.
REGISTR SMLUV
Lektor: JUDr., PhDr. Zdeňka Beranová, - právnička se soukromou praxí zaměřenou na občanské
právo a lektorka VŠ studia zaměřeného na občanské právo, obchodní právo a právo EU
PhDr., Mgr., Ing. Josef Macas - právník zaměřený na občanské právo, správní právo a
stavební právo, lektor VŠ a soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí
Přihlášky: do 23. 3.
OBSAH:
Jaká je podoba nového zákona v praxi. Vznik zákona o registru smluv, jeho smysl a účel. Osobní
působnost zákona, okruh povinných subjektů. Vymezení povinných subjektů, výjimek a hraničních
případů. Věcná působnost zákona, kvalifikace smlouvy ke zveřejnění, výjimky, okruh uveřejňovaných
a neuveřejňovaných informací. Uveřejňování smluv. Praktické implikace sankce neplatnosti, ochrana,
předcházení rizikům smluvními doložkami. Zkušenosti z praxe subjektů v ČR a na Slovensku.
Diskuze. Závěr.
Přihlášky: do 23. 3.
CENA: 1 599 Kč bez DPH pro úředníky (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
1 935 Kč s DPH pro ostatní (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
PŘIPRAVUJEME NA DUBEN:
Literární přednáška
Úterý 11. dubna 18.00–20.00 hod.
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
Lektor: Vlastimil Vondruška
O zločinech, vyšetřování a soudnictví ve středověku. Skutečné krimi příběhy z 15. a 16. stol.
CENA: 100 Kč (vstupenky je možné zakoupit na recepci v REVISu)
*********************************************************************

SBOR CÍRKVE ADVENTISTŮ SEDMÉHO DNE
ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST
Každou sobotu od 9.30 do 10.45 hod.
REVIS (místnost 109)
VEŘEJNÉ ROZHOVORY NAD BIBLÍ
Hlavním poselstvím Bible je zprostředkovat lidem evangelium (dobrou zprávu).
V tomto období se zamýšlíme nad tématem Duch Svatý.
BOHOSLUŽBA

11.00-12.00 hod.

Každý čtvrtek biblické hodiny
REVIS I. patro (místnost č. 112)
2., 16., 23. února a 2. března od 18.00 hod.
CO MŮŽE ŘÍCI BIBLE MODERNÍMU ČLOVĚKU VE 21. STOLETÍ?
Uvádí: Jan Mráček
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
*********************************************************************
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA
Rokycanova 1, 347 01 Tachov
www.zustachov.cz, tel. 374722231, e-mail: kancelar@zustachov.cz
Čtvrtek 23. února v 18.00 hod.
koncertní sál
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT

*************************************************
Muzeum Českého lesa
Třída Míru 447, 347 01 Tachov
http://muzeum.tachov.cz, tel. 374 722 171, fax: 374 722 171, e-mail: muzeum@tachov.cz

Otevírací doba:
Po, Út, Čt, Pá 9-16 hod.
St
9-17 hod.
So, Ne
10-16 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře
Páně v životní velikosti.
MŮJ BAREVNÝ SVĚT
Výstava představuje obrazy a fotografie Tachovanky Bärbel Jílkové a potrvá do konce února.
Úterý 7. února v 17.30 hod.
přírodovědná přednáška
ZJIŠŤOVÁNÍ ŠELEM A KOPYTNÍKŮ POMOCÍ FOTOPASTÍ
Mgr. Luděk Bufka, zoolog Správy Šumavského národního parku, při své přednášce seznámí
s moderní metodou zjišťování výskytu velkých šelem a kopytníků pomocí fotopastí a s výsledky jejich
zjišťování
na území NP Šumava a CHKO Slavkovský les. Pátráno bylo mj. po rysovi, vlkovi, kočce divoké a
dalších druzích. Budou předvedeny ukázky fotozáznamů zjišťovaných druhů.
Pátek 17. února v 17.00 hod.
vernisáž výstavy
LEONARDO Z VOLGOGRADU
Obrazy ruského evropsky uznávaného malíře Andreje Vystropova. Výstavu pořádá hospic sv. Jiří
a bratr malíře Ing. V. Vystropov. Prodejní výstava potrvá do 19. 3.

Sobota 25. února
MASOPUST
Ve spolupráci se ZŠ Hornická. Bohatý program venku před muzeem i v prostorách uvnitř muzea.
13.00 hod. start průvodu maškar od ZŠ Hornická (trasa: ZŠ Hornická - park - zámek - náměstí soud - restaurace Č. les - aut. zastávka B. Němcové - restaurace Baroko - muzeum). Přidejte se
s maskami do průvodu, nezapomeňte řehtačku, bubínek či jiný „kraválník“. Půjčení masek je možné i
na MKS.
V muzeu - v refektáři: tradiční masopustní scénky: 14.00 a 14.30 Masopustní svatba
15.00 a 15.30 Pohřeb Bakusa
V muzeu výroba škrabošek, prohlídka expozic a výstav.
Občerstvení: tradiční masopustní sortiment. Zabijačkové speciality na místě i s sebou domů.
***************************************************************
DDM
Pololetní prázdniny
Pátek 3. února od 18.00-22.00 hod.
ZIMNÍ NOČNÍ DEN V MRAVENIŠTI * Pro rodiče s dětmi.
Program: cukrárna, kavárna, keramická dílna. Prodejní výstava dětské tvorby.
Informace: A. Dvořáková
Vstup dobrovolný.
Středa 15. února od 14.00 hod.
Střelnice na Rychtě v Tachově
STŘELECKÁ LIGA ŠKOL
5. kolo soutěže pro žáky tachovských ZŠ.
Informace: J. Matas
Sobota 18. února od 8.30 hod.
prostory DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA
Pro mládež, dospělé a rodiče s dětmi. Nutno přihlásit se předem!
informace: A Dvořáková
cena dospělí 100 Kč, děti 50 Kč
Neděle 26. února od 14.00 hod.
společenský sál Mže
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Hudba: Los Pavlínos * informace: H. Vajdová
DALŠÍ AKCE

Vstupné: 50 Kč * Prodej vstupenek na místě.

ZÁPIS DO JESLÍ
Zápis do oddělení jeslí v Tachově v Sadové ulici se koná 15. 2. - 19. 2. 2017
denně od 8 hod. do 12 hod. Zákonní zástupci dítěte se dostaví do kanceláře vedoucí jeslí v I.
patře
s rodným listem dítěte a svým občanským průkazem.
******************************************************************
Sobota 25. února od 13.15 hod.
skautské klubovny v Sokolovské ul.
PEXESOVÝ TURNAJ
3. oddíl skautek a světlušek Vás zve na 6. ročník turnaje v pexesu, který se uskuteční ve skautských
klubovnách v ulici Sokolovská 2210 (v areálu autoškoly)
Registrace účastníků proběhne od 13:15 do 13:45 a ve 14:00 bude zahájen samotný turnaj v pexesu.
Startovné 5 Kč.
Soutěžit se bude v těchto věkových kategoriích: 1) 6 let (děti hrají s polovičním počtem karet – 32)
2) 6 -10 let
3)11-14 let
4)15+ let
Pro všechny bude zajištěno malé občerstvení a doprovodný program pro ty, kteří nebudou hrát.
Informace k turnaji najdete na www.tajfun-tachov.webnode.cz
**********************************************************************

HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:
TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. pomáhá umírajícím a jejich rodinám na celém Tachovsku. Jedná se o terénní
službu, která jezdí za nevyléčitelně nemocnými domů.
Je určena lidem
 kteří jsou v konečné fázi života a přejí si být doma
 jejichž blízcí mohou a chtějí o nemocného celodenně pečovat
 u nichž byla ukončena léčba a byla jim doporučena paliativní péče
Hospic nabízí
 odbornou lékařskou a sesterskou péči 24 h denně/ 7dní v týdnu
 podporu a pomoc sociálního pracovníka, psychologa, duchovního pro nemocného i pečující
rodinu
 zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
ANDREJ VYSTROPOV - akademický malíř, národní ruský umělec, který tvořil i zde na Tachovsku, se
rozhodl připojit k nám a pomáhat tak našim klientům v paliativní péči. Koupí některého z jeho
vybraných děl můžete podpořit tachovský hospic.
Některé obrazy jsou součástí stálé PRODEJNÍ VÝSTAVY pro hospic v klubu Sedmdesátka (nám.
Republiky č. 70, 1. patro), kde najdete i díla dalších umělců.
Zde také můžete navštívit HOSPICOVÝ OBCHŮDEK s malými dárky pro radost.
Pátek 17. února od 17.00 hod.
Muzeum Českého lesa
LEONARDO Z VOLGOGRADU
Zahájení výstavy "Leonardo z Volgogradu" na podporu hospice v Tachově. Seznámíte se zde s
rukopisem stále uznávanějšího malíře Andreye Vystropova. Koupí obrazu podpoříte hospic. Hostem
bude i generální konzul Ruské federace z Karlových Varů Michail Leděněv.
***************************************
SEDMDESÁTKA - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen v pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin.
Vstup volný.
Pravidelný program přes týden:
Pondělí a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček
Úterý od 18 do 20 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou
Čtvrtek od 16 – 18 hodin – dílna plná nápadů
Čtvrtek od 19 hodin – literárně diskusní čajovna
Pátek od 16 do 18 hodin – Royal Rangers
Pátek od 19 do 20 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let
Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické
Neděle od 18 do 20 hodin – Manželské večery
Témata literární čajovny v únoru:
- 2. 2. – Rudolf Tomšů nabízí šokující pohled do naší historie z knihy Jiřího Gruši „Beneš jako
Rakušan“.
- 9. 2. – Pavel Řepa čte z povídek Eduarda Basse.
- 16. 2. – Jana Chrastinová nás seznámí s historií lékáren v Tachově.
- 23. 2. – Evelína Koubová představuje své verše.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.

Manželské večery
Kurz tvoří sedm setkání, která mají každému manželskému páru pomoci k upevnění vzájemného
vztahu. Budeme se zabývat těmito tématy: budování pevných základů, umění komunikace, řešení
konfliktů, síla odpuštění, rodiče a rodiče partnera, dobrý sex, láska v akci.
Termíny únorových setkání (vždy od 18 do 20 hodin v Sedmdesátce):
12. 2., 19. 2.
**********************************

Středa 15. února v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem je PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea českého lesa v Tachově.
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje
Stanislav Jílek a Karel Johana.)
vstup volný
Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
5. 2. – téma: prorok Ezechiel – vidění Boží slávy.
12. 2. – téma: prorok Elíša – slovo se stává znamením.
19. 2. – téma: prorok Jeremjáš – hlasatel soudu.
26. 2. – téma: prorok Izajáš – vidění trpícího služebníka.
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace: http://www.umctachov.cz/
*************************************************************************
SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA
kontakt: mobil 603 895 474, tel. 374 724 567, fax: 374 723 704
e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz, www.sportoviste-tachov.cz
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť
www.sportoviste-tachov.cz

Zimní stadion
2. února v 18.00 hod.
HC TACHOV X HC ČERTI OSTROV * liga mladšího dorostu
3. února v 15.00 hod.
HC TACHOV X HC BANÍK SOKOLOV * liga mladších a starších žáků
4. února v 10.00 hod.
HC TACHOV X HC LITOMĚŘICE * liga mladších a starších žáků
11. února v 10.00 hod.
HC TACHOV X HC LOUNY * liga mladších a starších žáků
11. února v 16.30 hod.
HC TACHOV X HC STADION CHEB * liga 3. a 4. tříd
12. února ve 12.00 hod.
HC TACHOV X HC ČESKÝ KRUMLOV * liga mladšího dorostu
Aktuální rozpis zápasů HC Tachov na www.sportoviste-tachov.cz
*******************************

Plavecký bazén
Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí každé po, út 14.00-17.00, čt 14.00-15.00 pod
vedením paní Vajdové

Aquaerobic - cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici každou středu 19.4520.45 pod vedením paní Vajdové
Rybičky - plavání rodičů s batolaty každou středu 15.30-17.00 pod vedením instruktorek plavání
Bc. Pavlíny Novotné a Hany Riantové, tel: 603389366
Náplní je společný prožitek dětí s rodiči ve vodním prostředí, otužování dítěte, stimulace
psychomotorického vývoje, nácvik plaveckých dovedností.
Plavecký klub Tachov
Pondělí: 3 dráhy velký bazén 17-18.30
Úterý: 3 dráhy velký bazén 16-17.00, celý bazén 17-18.30 + malý bazén 17-18.00
Čtvrtek: 3 dráhy velký bazén 16-17.00, celý bazén 17-18.30 + malý bazén 17-18.00
Plavání seniorů a tělesně postižených - plavání, cvičení ve vodě a regenerace pro seniory a
tělesně postižené
***********************************

Rychta
11. 2. v 9.00 hod. začíná nový ročník střelecké soutěže ve střelbě z velkorážné
pistole
(více informací na www.sportoviste-tachov.cz, nebo u správce střelnice +420 603 895 470).

TJ Slavoj
Neděle 5. února 9.00-14.00 hod. * kopaná * TURNAJE PŘÍPRAVEK
Sobota 11. února 9.00-14.00 hod. * kopaná * TURNAJE PŘÍPRAVEK
Sobota 11. února 9.00-11.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – MIROŠOV
krajský přebor, muži
Sobota 11. února 14.00-16.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – TENĚ
krajský přebor, muži
Sobota 11. února 18.00-20.00 hod. * basketbal * TACHOV – TOUŽIM
mistrovské utkání, muži
Sobota 18. února 9.00-15.00 hod. * kopaná * TURNAJE PŘÍPRAVEK
Neděle 19. února 12.00-14.00 hod. * házená * TACHOV – MOST
mistrovské utkání – dorky
Neděle 19. února 14.00-16.00 hod. * házená * TACHOV – MILEVSKO
mistrovské utkání – ženy
Sobota 25. února 9.00-14.00 hod. * kopaná * TURNAJE PŘÍPRAVEK
Sobota 25. února 9.00-11.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – STARÝ PLZENEC
krajský přebor, muži
Sobota 11. února 14.00-16.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – ZDEMYSLICE
krajský přebor, muži

TACHOV PŘED PADESÁTI LETY
aneb
rok 1967, jak si jej někteří pamatují
(únor)
Únor byl měsícem výročních členských schůzí KSČ.
Zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění byl zřízen Státní statistický úřad jako
orgán státní moci. V Tachově se sídlo „statistiky“ nezměnilo, ve stejné budově zůstala i
osamostatněná Okresní komise lidové kontroly.
Začala rozsáhlá rekonstrukce budovy Okresního oddělení pasů a víz v Husitské ul. č. 50.
Přes 1 300 nízkozdvižných transparentních vozíků typu OCRR opustilo výrobní halu Kovopodniku.
Prostřednictvím Strojexportu putovalo do Holandska, Polska, Belgie.
Lesní závod byl jedním z největších dodavatelů různých druhů dřeva v celé oblasti Českého lesa.
Jednalo se především o dýhárenské výřezy a rezonanční dřevo pro n. p. Hudební nástroje.
Znovu začala fungovat sběrna prádla k praní – náměstí č. 8 (dnes zlatnictví).
Sběrna surovin na Horním náměstí opět pravidelně vykupovala všechny druhy surovin – včetně
papíru. Došlo k dohodě mezi Komunálními službami v Tachově a KS Chodová Planá.
Opravy praček a elektrospotřebičů zajišťovala Chodová Planá.
V nejvyšším patře budovy Svazarmu na Gottwaldově tř. (dnes T. G. M. č. 505) se 2x týdně scházeli
radioamatéři: Jiří Vrba – technik radioreléové stanice v Praze, Josef Singer - voják z povolání,
Jaroslav Jelínek – student SVVŠ, Václav Alexa a Jindřich Tannenberg – radiomechanik ČSD.
Nově vybudovaná sauna vzbudila zájem především u žen. Proto musely být pro ně vyčleněny 2 dny.
V hotelu Lidový dům probíhalo okresní kolo III. ročníku Soutěže učňů oboru kuchař – číšník. Soutěžila
4 družstva z Jednoty Tachov a Cheb. 1. a 2. místo získalo družstvo Jednoty Tachov. V jednotlivcích
skončil na 1. místě Vladislav Gabriško z Úšavy, druhý byl Jaroslav Toušek z Maršových Chodů a třetí
byla Anna Valíčková z Hošťky.
V kině Hraničář se opět topilo naplno. Zásluhu na tom měl závod TEROZ a jeho kotláři Jaroslav Hertl
a Jiří Roder.
Tři dny se v Tachově promítal po celostátní premiéře americký barevný velkofilm ze života zlatokopů
„Na sever od Aljašky“.
Kino Hraničář zavedlo předprodej vstupenek - na náměstí ve vzorkovně KS v domě č. 117 (tehdy
vedle květinářství). Denně od 8 do 12 hod. a od 13 do 17 hod.
V muzeu (ředitelka Miroslava Halová) se sešli kronikáři okresu k výměně zkušeností. Besedu vedl
pan Hana z domažlického okresu.
Samorosty, plastiky a obrazy – exponáty 13 členů výtvarného kroužku při KaSS v Mariánských
Lázních našly umístění v muzeu.
5 družstev se zúčastnilo turnaje v odbíjené žen. Vítěz? Slavoj Tachov.
11 závodníků z našeho okresu se zúčastnilo oblastních výběrových závodů branné zdatnosti.
Z Tachova to byli: Dáša Medvědová, Martin Kučera, Pavel Vaněk, Jiří Chmelarčik, Miloslav Horejš,
Jaromír Karas, Josef Macht.
Na výroční schůzi TJ Slavoj byl zvolen nový výkonný výbor. Předseda – Andrej Mesarč,
místopředseda - Otto Procházka, tajemník - František Kichler.
V zimním turnaji kopané Slavoj podlehl Dukle Rozvadov 1 : 3. Slavoj měl převahu v poli, před brankou
se neprosadil.
8 svazarmovských závodníků našeho okresu jelo kvalifikační závod branné zdatnosti v šumavské
Modravě. Martin Kučera byl jedenáctý. Jaroslav Sláma, Dáša Medvědová a Josech Macht jeli závodit
do Jánských Lázní. Cestou tam navštívili v Praze (také u něj přespali) velkého přítele Tachovanů –
Emila Zátopka.

Retro z Tachovské jiskry č. 5-8
připravila Marie Mirtlová
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