Úvodník
Milí čtenáři,
ve třetím zastavení u husitství si připomeneme osobnost, kterou většinou neznáme z hodin dějepisu
na základní škole, která však v husitské teologii a ve veřejném prostoru především Prahy doby
husitské sehrála jednu z klíčových rolí. Zároveň již její jméno je důkazem spojení s naším regionem.
Tou osobností je Jakoubek ze Stříbra. Navzdory jménu je třeba upřesnit, že místem Jakoubkova
narození byl Stříbru blízký Víchov. Přesný rok narození není znám. Uvádějí se data 1371-1373.
Pocházel z rodiny poddaného stříbrských křížovníků s červenou hvězdou. Studoval na pražské
univerzitě a jeho spolužákem byl Jan Hus. Vedle toho, že studoval, graduoval a učil na pražské
univerzitě, byl vysvěcen na kněze a působil postupně v několika pražských kostelích. Po Husově
odchodu do Kostnice se stal kazatelem v Betlémské kapli. Hlavní přínos Jakoubka ze Stříbra je v
znovuzavedení přijímání podobojí - utrakvismu s odkazem na Janovo evangelium (6,54). Jde tedy
ryze o otázku víry a nikoli o otázku sociální, o pokus zrovnoprávnit různé společenské vrstvy, jak to
bývalo také v minulosti interpretováno. Je doloženo, že Jakoubek zavedl v Praze přijímání podobojí
brzy po Husově odchodu do Kostnice. V jednom svém dopise na tuto praxi Hus reaguje a varuje
Jakoubka před jejím rychlým zaváděním. Vnímá, že i pro samotné zastánce reformy církve v Čechách
je to zatím otázka rozporně přijímaná. I když zdrženlivě, Hus přijímání podobojí z Kostnice podpoří.
Koncil je ve svých závěrech odsoudí. Autorita Husova a Jakoubkova má však v tuto chvíli v Čechách
větší váhu než rozhodnutí koncilu. Přijímání záhy podpoří i pražská univerzita. Tento požadavek byl
začleněn i do základního husitského kánonu – Čtyř pražských artikulů a kalich se stal hlavním
husitským symbolem. Kdykoli ho vidíme, můžeme si uvědomit, že za jeho zavedením stojí osoba
pocházející z našeho regionu, která si zaslouží naši pozornost stejně, jako jí má na straně badatelů
v řadě zemí Evropy. Ostatně Jakoubkovo dílo, jeho postoje k dalším otázkám, jeho působení
v husitské Praze, jeho hodnocení historiky jako mravně velmi silné osobnosti může být pro nás
zajímavé, snad i inspirativní.
PhDr. Jana
Hutníková
ředitelka Muzea Českého lesa
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA A RADY MĚSTA
Rada města na své 45. schůzi dne 11. 1. 2017
- Schválila plán činnosti Městského kulturního střediska Tachov na rok 2017.
- Jmenuje na základě výsledků výběrového řízení, dle návrhu tajemníka MěÚ a v souladu se zák.
č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění, vedoucí finančního odboru MěÚ
Tachov Ing. Stanislavu Fojtíčkovou, bytem Staré Sedliště 207, a to s účinností od 1. 4. 2017.
- Vzala na vědomí předloženou zprávu o činnosti na úseku finanční kontroly za rok 2016.
- Souhlasila s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč pro Základní školu Tachov, Hornická 1325,
příspěvková organizace, od Plzeňského kraje. Finanční dar je odměnou za 1. místo žáků školy
v soutěži „Kraje pro bezpečný internet.“
- Schválila změnu termínů svatebních obřadů v měsíci srpnu na 12. 8. 2017 z důvodu konání
Historických oslav dne 5. 8. 2017 a v měsíci září na 23. 9. 2017 z důvodu Dnů evropského
dědictví dne 16. 9. 2017.
- Schválila plán práce komise prevence kriminality na 1. pololetí r. 2017.
- Projednala návrhy investičního odboru MěÚ na kácení stromů takto:
 souhlasila s pokácením 2 bříz v náklonu na p. p. č. 3117/70 a 3117/27 v k. ú. Tachov,
 souhlasila s pokácením třešně na p. p. č. 511/1 v k. ú. Tachov,
 souhlasila s pokácením olše na p. p. č. 3029 v k. ú. Tachov,
 souhlasila s pokácením olše na p. p. č. 3023 v k. ú. Tachov,
 souhlasila s pokácením topolu osiky na p. p. č. 97 v k. ú. Velký Rapotín.
 souhlasila s pokácením borovice na p. p. č. 1945/1 v k. ú. Tachov.
- Souhlasila s umístěním 2 ks prodejních automatů společnosti Delikomat, s.r.o. ve vestibulu MěÚ
za cenu 750 Kč/ks/měsíc.
Rada města na své 46. schůzi dne 24. 1. 2017
- Schválila zřízení 3 věcných břemen spočívajících v právu uložení optických kabelů a
vodovodních a kanalizačních přípojek.
- Na základě jednání komise schválila návrh na rozdělení finančních prostředků určených na
podporu aktivit mládeže, tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2017.

-

-

-

-

-

Schválila příspěvky ve výši do 20.000 Kč a doporučila zastupitelstvu města schválit příspěvky nad
20.000 Kč.
Vzala na vědomí konání zápisu dětí do prvních tříd k plnění povinné školní docházky do
základních škol v Tachově pro školní rok 2017/2018. Zápis proběhne v pátek 7. dubna 2017
v době od 13.00 do 18.00 hodin.
Tento termín a doba konání je stejný pro všechny tři základní školy ve městě, tedy pro Základní
školu Tachov, Hornická 1325, Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní školu Tachov,
Zárečná 1540.
Schválila žádost Mateřské školy Tachov, Pošumavská 1675, příspěvková organizace, o
schválení přijetí finančního daru od uvedených sponzorů:
 LNT Automation CZ s.r.o.
2.000 Kč
 PRESSOL Tschechien s.r.o.
5.000 Kč
 Formy Tachov s.r.o.
3.400 Kč
 Dr. Popov s.r.o.
2.000 Kč
 Trafag, spol. s r.o.
2.500 Kč
 BHS Corrugated Fertigungs, Montage, Service s.r.o. 14.000 Kč
 Ing. Bohumil Novohradský
2.000 Kč
Schválila žádost Mateřské školy Tachov, Stadtrodská 1600, 347 01 Tachov, příspěvková
organizace, o schválení přijetí finančního daru ve výši 7.873 Kč od Klubu chovatelů německých
krátkosrstých ohařů Praha, se sídlem Jungmannova 25, 115 25 Praha 1.
Schválila nezvýšení nájmu nebytových prostor pro rok 2017 o míru inflace stanovenou Českým
statistickým úřadem ve výši 0,7 % vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu
spotřebitelských cen. Toto usnesení je závazné i pro organizace zřízené městem.
Projednala výzvu Spolku Lungta, Dlouhá 2, Praha, k připojení města k akci „Vlajka pro Tibet“.
Město Tachov se k výzvě nepřipojí.
Schválila nabídku ZAK TV s.r.o., Prokopova 26, Plzeň, na prezentaci města Tachova v roce 2017
v Televizi ZAK za cenu 67.500 Kč bez DPH.

TACHOV MÁ NOVÉHO MÍSTOSTAROSTU
6. 2. zastupitelstvo zvolilo nového místostarostu Mgr. Petra Vránu, který vystřídá ve funkci
odstoupivšího Ing. Václava Svobodu.
Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města je k dispozici na webových stránkách města
www.tachov-mesto.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Přehled nejdůležitějších činností města a městem zřízených organizací za rok 2016.
2016
Organizace
MěÚ – Odbor
rozvoje
MěÚ - odbor
majetkoprávní

Počet akcí / typ činnosti

Hodnota/Výnos / Náklad

17 podaných žádostí o dotaci, 12
žádostí schváleno, 4 hodnoceny r.
2017
4 prodané byty

+ 5 209 409.00 Kč

11 veřej. zakázek malého rozsahu

Předpokládaná hodnota 31 500 tis. Kč,
el. aukcí uspořeno 5 300 tis. Kč

3 veřej. zakázky nadlimitní
2 veřejné zakázky s dotací

Celkový objem 102 564 tis. Kč / 5 let.
Předpokládaná hodnota 5 390 tis.,
skutečná cena 4 609 tis.,
úspora 781 300.00 Kč

MěÚ - veřejné
zakázky

Komoditní burza – energie
Elektronické tržiště

+ 2 464 080.00 Kč

MěÚ - odbor
investic

Školy – MŠ a ZŠ

Poliklinika

SMÚT

MKS

SPOZA

REVIS

Investiční akce, opravy, havárie:
12 investičních akcí
Příprava investičních akcí: 10 akcí
Správa a služby (komunikace, osvětlení,
odpady, mobiliář)

-46 700 tis. Kč

Žádosti do dotačních titulů: 26,
z toho 23 úspěšných

Požadováno: 5 358 133.00 Kč
Získáno:
+ 4 090 394.00 Kč

Investiční opravy – 14 akcí
Technologie HW, SW včetně digitalizace
RTG

-3 500 tis. Kč
-1 700 tis. Kč

Opravy bytového fondu
Opravy nebytového fondu
Investice do nebyt. fondu (zhodnocení)
Opravy technol. kotelen (zdroje SMÚT)
Investice do technol. kotelen (SMÚT)

-3 289 144.00 Kč
- 664 358.00 Kč
- 912 890.00 Kč
-2 596 869.00 Kč
-1 144 804.00 Kč

Akce ve společenském sále: 36 vč.
tanečních a prezentace škol.
Jízdárna, náměstí, historické slavnosti.
Výchovné akce + knihovna: 140.
Akce na zámku (5) + festival DJD.
Prodej vstupenek z portálů.

+ 231 340.00 Kč

Plavecký bazén a koupaliště
+ plavecká škola pro MŠ a ZŠ, plavecký
klub, kroužky DDM, plavání s kojenci,
senioři, handicapovaní, závody,…
Zimní stadion + Veřejné bruslení.
Městský stadion + hřiště s UMT
Střelnice Rychta

63 559 návštěvníků

24 akcí, 80% pro mládež, 12 tis. návštěv.
12 týmů FK, školy, AŠSK, soustředění
2 499 návštěvníků

Vzdělávací akce: 74
Podané žádosti o dotace: 4/3 úspěšné
Ubytování: 934 osob/ 2 617 lůžek
Opravy a údržba + doplnění vybavení

+254 000.00 Kč
+989 584.00 Kč
-174 952.00 Kč

-33 000 tis. Kč

+ 107 866.00 Kč
bez zisku
+ 38 500.00 Kč

ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne budou podle sídla školy na okrese Tachov v době od 13. 3. do
19. 3. Jarní prázdniny má v tomto týdnu mimo jiné i sousední okres Domažlice.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL V TACHOVĚ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Zápis dětí k plnění povinné školní docházky do tachovských základních škol proběhne v souladu s §
36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v pátek 7. dubna 2017 v době od 13.00
do 18.00 hodin.
Tento termín a doba konání je stejný pro všechny tři základní školy zřizované městem Tachov, tedy
pro Základní školu Tachov, Hornická 1325, Základní školu Tachov, Kostelní 583 a Základní školu
Tachov, Zárečná 1540.
Dítě lze zapsat na jednu základní školu. Zákonní zástupci dítěte předloží při zápisu rodný list dítěte a
občanský průkaz zákonného zástupce k ověření trvalého pobytu dítěte. Zákonný zástupce je
povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce.

Bližší informace o zápisu dětí poskytne ředitelství každé ze základních škol.
MAJETKOPRÁVNÍ ODBOR
Soutěž na pojmenování nově vznikajících ulic v Tachově
V souvislosti s připravovanou bytovou výstavbou ve městě vyhlašuje Město Tachov soutěž o nové
názvy ulic, které v brzké době vzniknou nad rapotínským sídlištěm. V první fázi výstavby by měly
vzniknout dvě nové ulice. Návrhy názvů ulic lze zaslat písemně na adresu Městského úřadu Tachov,
majetkoprávní odbor, Hornická 1695, 347 01 Tachov nebo e-mailem na adresu podatelna@tachovmesto.cz, v názvu zprávy je nutné uvést text „nové názvy ulic“. Uzávěrka soutěže je 30. 6. 2017 ve
12.00 hodin. Při předkládání návrhů je třeba dodržet ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.
(o obcích), tzn. že ulice se nepojmenovávají shodnými názvy a ani podle jmen žijících osobností
veřejného života. Rovněž budou ze soutěže vyloučeny návrhy obsahující hanlivé nebo urážlivé výrazy.
O názvech nových ulic ve městě rozhodne zastupitelstvo města výběrem ze zaslaných návrhů. Autoři
vybraných návrhů budou oceněni.
Magdalena Litomerická

Město Tachov se zapojí do celostátní akce "UKLIĎME ČESKO 2017". Úklid vybraných lokalit bude
probíhat v sobotu 8. 4. 2017. Podrobnější informace pro ty, kteří by se chtěli zúčastnit, jsou na
www.uklidmecesko.cz a na www.tachov-mesto.cz.

******************************************************************
Dárcovství krve – březen 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 7. a 21. března
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 v 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 bližší informace na
tel. čísle 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
Podpora v těžkých životních situacích, ale i podpora při běžných starostech všedního života.
- Individuální konzultace, anonymní krizové intervence, rodinné konstelace, skupinové setkávání.
Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661

KLUB ZDRAVÍ

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.

PŘIPRAVUJEME
Úterý 4. dubna od 18.00 hod.
HORMONÁLNÍ ZMĚNY V ORGANISMU A JEJICH OVLIVNĚNÍ
Hormonální soustava spolu se soustavou nervovou patří k řídicím systémům těla a citlivě reaguje na
vnitřní i vnější podněty.
V těle se nachází několik desítek hormonů, z nichž každý má svoji specifickou funkci a specifický čas
působení. Zaručují homeostázu, působí především na metabolismus, hospodaření organismu s ionty
a s vodou, srdeční činnost, růst těla, rozmnožování a funkce pohlavní. Porozumění jejich vzniku a
působení přináší možnost jejich ovlivnění léčbou i životním stylem.
Přednáší MUDr. Jana Krynská, emeritní primářka plicního oddělení Baťovy nemocnice ve Zlíně,
revizní lékařka VZP.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
Sobota 4. března 14.00 – 16.00 hod.
HRAJEME SI S NUMEROLOGIÍ
Chcete se lépe poznat? Věříte, že Vás datum narození ovlivňuje? Přijďte si zábavnou formou
poslechnout, jak nás čísla ovlivňují. V případě zájmu se můžete ze svého data narození dozvědět i
něco o sobě.
Vstupné 100 Kč. Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel: 723 321 661.

Úterý 21. března 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.
Sobota 25. března 8.00 – 11.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY
Přijďte si nakoupit kvalitní místní a tuzemské potraviny vyráběné s láskou a respektem k životnímu
prostředí, krajině, zvířatům i lidem. Pokud máte zájem prodávat své produkty na farmářských trzích v
Tachově, kontaktujte nás na tel. číslech 775 744 487 nebo 605 150 807.

Veškeré aktivity se konají v objektu komunitního centra v Tachově v Pivovarské ul. (bývalá
Rybena).
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na
e-mailu: 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
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
***************************************
Pátek 10. března v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
Petr Iljič Čajkovskij: EVŽEN ONĚGIN
1. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 22.10 hod.
Opera je uvedena v ruském originále s českými titulky.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
býv. autobus. zastávka u parku
17.32 hod.
**********************************

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...
Uvádí divadelní společnost Háta
Vstupné 290 Kč
***********************************
Pátek 24. března - sobota 25. března
spol. areál Mže
PAF TACHOV 2017
Mezinárodní festival potápěčských filmů,
fotografií a dětské výtvarné tvorby.
***************************************
PŘIPRAVUJEME
Sobota 1. dubna v 10.00 hod.
kino Mže
ČESKÝ VIDEOSALON 2017
krajská soutěž neprofesionální filmové tvorby
Soutěž videoprogramů autorů Plzeňského a Karlovarského kraje. Soutěží i tachovští autoři.
Účast
veřejnosti na promítání je vítaná.
***********************************
Pátek 28. dubna v 19.00 hod.
společenský sál Mže
TURNÉ NA RADOSTI 2017
KONCERT ANETY LANGEROVÉ
Vstupné 400 a 500 Kč
***********************************
KINO MŽE
Středa 1. března v 17.30 hod.
Český film
STRAŠIDLA
Co se stane, když si rodina strašidel musí najít práci, začít platit nájem a chodit do školy?
Vystěhovat se nebo platit nájem, pracovat a chodit do školy! Tak zněl ortel, vynesený úředníkem
Patočkou nad rodinou hejkala Huga, která bydlí ve starém domě na kraji maloměsta. Rodina hejkala
Huga se skládá z nadpřirozených bytostí – manželky Huga/čarodějnice Particie, jejich dvou dětí, další
čarodějky tety Žofie, vodníka Bubly a víly Jitřenky. Ti se mají začlenit do světa lidí, začít pracovat,
chodit do školy a hlavně vydělávat peníze na nájem. 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

Středa 15. března v 19.00 hod.
Anglický film
DÍTĚ BRIDGET JONESOVÉ
Utrpení největší smolařky v dějinách dosud neskončilo. Bridget Jonesová (Renée Zellweger) je stále
bez chlapa. Tím hlavním malérem bude tentokrát neplánované těhotenství. Taková věc dokáže
vykolejit i životem otřískanou Bridget, zvlášť když naprosto netuší, s kým počala. Jak se to rýmuje s
faktem, že je stále bez chlapa? Celkem jednoduše. Stačí v doprovodu kolegyně navštívit odvázaný
hudební festival a v jeho průběhu se vyspí s pohledným cizincem (Patrick Dempsey). A když se záhy
na jedné společenské akci na vlastní tělo přesvědčí, že stará láska (Colin Firth) nerezaví, byť před pár
lety definitivně skončila, je „štěstí" hotovo. Protože jí s rozluštěním zapeklitého rébusu nepomůže ani
lehce cynická gynekoložka, ocitne se Bridget ve velmi nezáviděníhodné situaci. Jak seriózní právník
Mark Darcy, tak úspěšný provozovatel internetové seznamky Jack Quant se sice k situaci postaví jako
praví chlapi, odhodlaní s Bridget a jejím potomkem vytvořit spořádanou rodinu, to ovšem netuší, že
jejich šance na otcovství je přesně padesátiprocentní. Jak se blíží termín porodu, Bridget cítí, že bude
muset s pravdou ven a hlavně že si bude muset vybrat, komu bude její dítě říkat „tatínku". Normální
člověk by poslal oba dva na testy otcovství. Jenže Bridget Jonesová není normální, ale výjimečná.
Romantická komedie. Mládeži přístupno od 15 let. 123 min.
Vstupné 60 Kč
--------------------------------Pátek 24. března ve 20.00 hod.
PAF 2017 - PROMÍTÁNÍ POTÁPĚČSKÝCH
A CESTOPISNÝCH FILMŮ
Projekce filmů s potápěčskou a cestovatelskou tematikou od nejúspěšnějších českých a zahraničních
tvůrců.
Sobota 25. března 9.00–12.00 hod.
13.00–17.00 hod.
PAF 2017 - PROMÍTÁNÍ POTÁPĚČSKÝCH
A CESTOPISNÝCH FILMŮ
-------------------------------------Středa 29. března v 19.00 hod.
Český film
BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
Sympatická Eliška (Petra Hřebíčková) je na plný úvazek milující manželkou charismatického a
bohatého Pavla (Jiří Langmajer). Ovšem jen do té doby, než ji na prahu čtyřicítky milým a korektním
způsobem požádá o rozvod. Když nový život, tak od základů! Eliška se rozhodne začít od nuly jako
učitelka v malé středočeské vesničce. Rázovitý a hyperaktivní starosta (Miroslav Táborský) nastěhuje
Elišku do jednoho domu s nerudným Božíčkem (Ondřej Vetchý), který díky svým vlastním neblahým
zkušenostem s „ženskejma definitivně skončil". Jeho jízlivost a hulvátství může trumfnout snad jen
jeho povolání – Božíček pracuje ve vesnici jako hrobník. Eliška má ovšem na chlapy také momentálně
spadeno, takže si rozhodně nenechá nic líbit… Režie Tomáš Hoffman, dále hrají Tereza Kostková
Jenovéfa Boková, Václav Postránecký a další. Romantická komedie. Mládeži přístupno. 97 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 5. dubna v 17.30 hod.
Americký film
SIROTČINEC SLEČNY PEREGRINOVÉ
PRO PODIVNÉ DĚTI
Díky tajemným stopám, které Jakeovi zanechá jeho milovaný dědeček, a které poodhalují tajemství
jiných světů a doby, Jake objeví kouzelné místo, známé jako sirotčinec slečny Peregrinové pro
podivné děti. Jeho tajemnost i nebezpečí se začnou prohlubovat, jakmile Jake pozná jeho obyvatele a
jejich zvláštní, neuvěřitelné schopnosti, ale i jejich strašlivé nepřátele. Jake nakonec zjistí, že jen jeho
vlastní a výjimečná "podivnost" může zachránit jeho nové přátele Dobrodružná fantasy. Mládeži
přístupno. 128 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
*************
8. 3. ČTENÁŘSKÁ AMNESTIE
(dospělé i dětské oddělení)
*************************************

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
tel. 373700893 * Vstupné do zámku: základní 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 40 Kč
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.
*********************

KABINET KURIOZIT
Výstava malíře, sochaře, ilustrátora a rytce skla Dalibora Nesnídala potrvá do 5. března.
Vstupné 40 Kč, senioři a děti 20 Kč
****************
19. 3. – 21. 5.
Z POHÁDEK A FILMŮ
Výstava panenek v háčkovaných modelech Vás přenese do světa
pohádek. Můžete spatřit Popelku, Nastěnku, medvídka Pú,
Zlatovlásku a další pohádkové postavy. Výstava není
určena jen dětem, ale i milovníkům ručních prací, panenek
a historie.
Výstava potrvá do 21. 5. 2017.
Vstupné 50 Kč, senioři a děti 30 Kč
*************
Neděle 9. dubna ve 14.00 hod.
ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZONY 2017
Pro návštěvníky budou připraveny kostýmované
prohlídky ve 14.00, 15.00 a v 16.00 hod., na prohlídky je
nutné se objednat.

************************************
REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.: 374 774 400 * e-mail: info@revis-tachov.cz * webové stránky: www.revis-tachov.cz
VZDĚLÁVÁNÍ ● ODBORNÉ PORADENSTVÍ ● KONFERENČNÍ SLUŽBY ● PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
● UBYTOVÁNÍ ● INTERNET ● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ
Cestopisná přednáška
Pátek 10. března 18.00 – 20.00 hod.
KOLUMBIE
Přednášející: Ing. Jiří Krupička
Vyprávění známého tachovského cestovatele o putování po Kolumbii.
CENA: 30 Kč
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
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:
Školení pro zdravotní sestry
Úterý 4. dubna 16.00 – 20.10 hod.
ALKOHOLOVÁ A LÉKOVÁ ZÁVISLOST
Lektor:
Mgr. Jakub Kúdela, psycholog s praxí v Psychiatrické nemocnici Dobřany.
Uzávěrka: do 28. 3.
OBSAH: Závislost
Léčba závislosti
Poškození zdraví
Specifika lékové závislosti
Prevence závislosti a příklady z praxe
CENA: 490 Kč
Literární přednáška
Úterý 11. dubna 18.00–20.00 hod.
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO * Lektor: Vlastimil Vondruška
O zločinech, vyšetřování a soudnictví ve středověku vážně i nevážně. Skutečné kriminální příběhy z
15. a 16. století.
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. 30. 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 30. března 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.
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.
Úterý 7. března v 17.00 hod.
vernisáž výstavy
KDYŽ PTÁČKA LAPAJÍ
Výstava se věnuje metodám odchytu ptáků od čihařů a ptáčníků, kteří chytali ptáky na jídlo a do klecí
až po moderní metody výzkumu ptačích populací. Výstava autora Mgr. Martina Pudila je zapůjčena
ze Severočeského muzea v Liberci. Výstava potrvá do konce dubna.
Čtvrtek 9. března v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
– studijní obor HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
Zahájení vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let. Opět je možno se registrovat ke studiu a
po absolvování nejméně 70 % programu získat pamětní list a další ceny. Opět jsou však vítáni i
neregistrovaní zájemci o jednotlivé přednášky.
1. lekce: Země Koruny české na severu Bavorska (= České državy v Horní Falci - včetně začlenění
Tachovska do jejich správního systému). Přednáší Prof. PhDr. Lenka Bobková, CSc., dr. h. c.,
česká historička působící na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Specializuje
se především na dějiny vedlejších zemí Koruny české ve 14.–16. století.
Pátek – sobota 24. – 25. března
areál Mže
PAF TACHOV 2017
39. ročník mezinárodního festivalu PAF Tachov – podvodní foto, film a výtvarná díla.
Muzeum je spolupořadatelem festivalu. V pátek 24. 3. v 18.00 hod. v muzeu vernisáž autorské
výstavy. Výstava potrvá do konce dubna.
PŘIPRAVUJEME:
Neděle 2. dubna 14.00-16.00 hod.
SMRTNÁ NEDĚLE
Spolu s dětmi ze ZŠ Hornická již tradičně vyneseme Moranu do Mže, přineseme líto do muzea.
V muzeu velikonočně zaměřené výtvarné dílny, drobné občerstvení. Ochutnat bude možné například
tradiční postní jídlo pučálku. Vlastní vyfouklé vajíčko vítáno.
MUZEUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM SEZONNÍHO BISTRA V ZAHRADĚ
Více na www.muzeum.tachov.cz

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

DDM
Pondělí - pátek 13.-17. března
JARNÍ PRÁZDNINY V MRAVENIŠTI * Informace: DDM Tachov
Prázdninové sportování a vyrábění pro děti od 1. třídy.
(v úterý 14. 3. výlet do Techmánie)
Program bude upřesněn na webových stránkách a plakátech DDM.
Středa 15. března, odjezd v 8.30 hod.
KOUPÁNÍ VE WEIDENU * informace: H. Vajdová
Přihlášky do 10. března
Cena: 170 Kč (Bus, pojištění), vstup 10 eur, děti 6 eur /5,5 hod.
Středa 22. března od 14.00 hod.
Střelnice na Rychtě v Tachově
STŘELECKÁ LIGA TACHOVSKÝCH ŠKOL * Informace: J. Matas
Sobota 25. března od 8.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA PRO MALÉ I VELKÉ
Nutno přihlásit se předem! * informace: A. Dvořáková
cena dospělí 100 Kč, děti 50 Kč

************************
DALŠÍ AKCE
Pátek 31. března od 18.00 hod.
kino Mže Tachov
EXPEDIČNÍ KAMERA 2017
Opět uvidíte nejúspěšnější cestovatelské a sportovní snímky uplynulé sezony.
Expediční kamera je největší cestovatelská a outdoorová akce u nás a v Tachově se setkáváme již
osmým rokem. Vstupné dobrovolné, součástí večera je i slosování o zajímavé ceny.
*************************************************************************
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.

***************************************
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 březnu:
2. 3. – Petr Vaďura čte z knihy Isaaka Babela Rudá jízda.
9. 3. – Cheb – město evropských dějin. Rudolf Tomšů čte z knihy Franka Boldta.
16. 3. – Pavel Řepa představuje drama Williama Shakespeara Richard II.
23. 3. – Petr Vaďura a Vladimír Pech představují na pozadí knihy Karla Čapka Italská cesta Benátky
a Řím.
30. 3. – Rudolf Tomšů uvádí záznam koncertu Jonase Kaufmanna nazvaného Berlín 1930.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
Manželské večery
Termíny březnových setkání (vždy od 18 do 20 hodin v Sedmdesátce):
5. 3., 12. 3., 26. 3.
**********************************

Středa 15. března v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem je Petr Sovič, námořní důstojník na nákladní lodi.
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody, zajišťuje
Stanislav Jílek a Karel Johana.)
Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní hospic sv. Jiří.

Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
5. 3. – téma: Jak žít v době nouze?
12. 3. – téma: Potřeba pomoci
19. 3. – téma: Jak naložit s vinou?
26. 3. – téma: Co je opravdový půst?
Vstup na bohoslužby je volný. Podrobnější informace, včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání
naleznete na 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
5. března v 10.00 hod. * HC TACHOV X HC LITVÍNOV

* liga mladších a starších žáků

5. března v 14.30 hod. * HC TACHOV X HC STADION CHEB X HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
turnaj žáků 2. tříd
11.–12. března * CHODOVAR CUP * hokejový turnaj žáků 3. tříd
18.–19. března * FUN CUP * tradiční mezinárodní turnaj hobby týmů
25.–26. března * MEZINÁRODNÍ TURNAJ * kategorie mladší dorost
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
Střelecká soutěž ve střelbě z velkorážné pistole
(více informací na www.sportoviste-tachov.cz, nebo u správce střelnice +420 603 895 470).

************
TJ Slavoj
Sobota 4. března 9.00-18.00 hod. * florbal * 2. LIGA JUNIORŮ
Sobota 4. března 19.00-21.00 hod. * basketbal * TACHOV – TOUŽIM * mistrovské utkání, ženy
Neděle 5. března 12.00-14.00 hod. * házená * TACHOV – TURNOV * mistrovské utkání –
dorostenky

Neděle 5. března 14.00-16.00 hod. * házená * TACHOV – TURNOV * mistrovské utkání – ženy
Sobota 11. března 9.00-13.00 hod. * florbal * LIGA PŘÍPRAVEK * mistrovské utkání
Sobota 11. března 13.00-17.00 hod. * florbal * PŘEBOR MLADŠÍCH ŽÁKŮ * mistrovské utkání
Sobota 11. března 9.00-11.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – TRNOVÁ * krajský přebor, muži
Sobota 11. března 14.00-16.00 hod. * stolní tenis * TACHOV – PLZEŇ * krajský přebor, muži
Čtvrtek 23. března 8.00-13.00 hod. * OVOV
Sobota 25. března 18.00-20.00 hod. * basketbal * TACHOV – ŠŤÁHLAVY * mistrovské utkání,
muži
Neděle 26. března 9.00-11.00 hod. * basketbal * TACHOV – HOLÝŠOV * mistrovské utkání, muži
Neděle 26. března 12.00-14.00 hod. * házená * TACHOV – ŽIROVNICE * mistrovské utkání –
dorky
Neděle 26. března 14.00-16.00 hod. * házená * TACHOV – ŽIROVNICE * mistrovské utkání –
ženy

Fotbalový klub Tachov + logo
Sobota 11. března ve 14.30 hod. * FK TACHOV – ZÁPY * A – muži, ČFL
Neděle 19. března v 10.00 hod. * FK TACHOV – DOUBRAVKA * žáci, krajský přebor
Sobota 25. března v 15.00 hod. * FK TACHOV – DOBROVICE * A – muži, ČFL
Sobota 1. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – ROKYCANY * dorost, krajský přebor
Neděle 2. dubna v 10.00 hod. * FK TACHOV – LUBY * žáci, krajský přebor

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

TACHOV PŘED PADESÁTI LETY aneb

rok 1967, jak si jej někteří pamatují (březen)

Počet obyvatel Tachova k 31. 12. 1967 = 7 899 osob.
Třikrát během několika dnů se naším okresem přehnala větrná smršť, dle hlášení meteorologické
stanice
na Přimdě činila nejvyšší nárazová rychlost až 162 km za hodinu. Obětí vichřice se staly i letité
velikány v tachovském parku. Vichřice měla jednu dobrou stránku. Prokázala velikou solidaritu.
Kam se lesáci obrátili, tam našli plné pochopení a snahu pomoci. Dokonce i u svých druhů-lesáků
na Slovensku.
Plastimat se připravoval na rozjezd. Z NDR dorazilo 12 moderních vstřikovacích lisů. Ředitel závodu
(Ing. Vratislav Růžek) plánoval zahájení výroby na září (výlisky obalovin a spotřebního zboží).
V Liberci se školí učňové. Václav Zajíček, vedoucí kádrového oddělení, shání soustružníky, frézaře,
brusiče, nástrojáře, seřizovače, plastikáře. Protože se rozeběhnou i opravárenské provozy,
byl zájem o zámečníky a elektrikáře.
Byl zahájen pátý (předposlední) semestr na podnikovém institutu oborového podniku Státní statky.
Ze 104 původně přihlášených vydrželo až do finiše 75 studujících, kteří teď psali diplomové práce.
Kvalitní vyučující zajišťovala Vysoká škola zemědělská v Českých Budějovicích. Z našeho okresu
patřili mezi nejlepší studenty např. Jaroslav Jelínek, František Jaňour, Miroslav Jaroměřský, Karel
Solivar, Miroslav Beneš.
Zástupci n. p. Klenoty Praha uzavřeli s pracovníky Komunálních služeb dohodu o dodání výrobků
tachovské perleťárny v hodnotě 400 000 Kč.
Při příležitosti MDŽ se konala u předsedy ONV beseda s nejlepšími pracovnicemi okresu.
Z Tachova byly mezi delegátkami: Marta Prchalová – Kozak, Blažena Kůsková – Mlékárna,
Marta Valentová - Jednota., Marta Smržová – OUNZ.
Na celostátní konferenci pracovníků potravinářského průmyslu v Praze převzala Vlasta Ročková,
zaměstnankyně Rybeny, odznak ministra průmyslu.
40 mladých zemědělců a lesníků z našeho okresu odejelo na první zimní setkání mládeže na Šumavu.
V sobotu 25. března se poprvé oddávalo v nové svatební síni. Půlmilionovým nákladem byl opraven
dům na náměstí č. 70. Celé první patro bylo změněno na obřadní síň, která společně s přilehlými
salónky tvořila vskutku reprezentativní objekt.
V březnu se konala kolaudace pekárny na tř. V. I. Lenina (později Americká).
Americký barevný film, “Na sever od Aljašky“ se stal nejlépe navštíveným filmem v posledních
měsících.
Pět představení v kině Hraničář shlédlo 1 953 diváků.
Už se konala první porada štábu Filmového festivalu pracujících. Zahájení FFP bylo plánováno
na 25. 6.
Po ročním oddychu se o slovo přihlásili tachovští ochotníci. Režisér Rudolf Tomšů st. pomýšlel
na „Osm žen“. Nenašlo se dostatek ženských představitelek.
Okresním přeborníkem v přespolním běhu se stal dorostenec Václav Kubias a Martin Kučera.
19. 3. se konala Jarní turistická neděle. Turisté se sešli na 2 místech. Na Vlčí hoře u Černošína
a na Přimdě.
26. 3. se konalo první mistrovské utkání II. ligy. Dukla Tachov se utkala s Duklou Cheb.
Před 1 600 diváky zaslouženě prohrála 1 : 2. Z domácích dobře zachytal Studený.
28. 3. slavil padesáté narozeniny nestor sportovců Tachova Josef Macht. Narodil se v Pavlovicích u
Domažlic. Do 16 let byl malého vzrůstu a říkali mu „malý Pepíček“. Vybral si sport, kde bylo třeba síly
a vytrvalosti, řecko-římský zápas. Po válce se už věnoval jen běhům. Jeho byt na sídlišti Tachov –

západ = muzeum různých cen a sportovních trofejí (téměř 400 ks). Ve svých padesáti nepomýšlel na
rozloučení se závodní činností a ve své třídě „starších pánů“ byl obávaným soupeřem na závodech
po celé republice.
Každé úterý, pátek, neděli vybíhali do okolí Tachova vytrvalci. Tréninky byly určeny jak pro závodníky
z Dukly, Rudé hvězdy, Slavoje i pro neregistrované zájemce. Vedl je právě Josef Macht.
Koncem března vznikl v sauně požár. Škoda byla odhadnuta na 8 000 Kč. Bezprostředně po požáru
se začalo s opravami.
Retro z Tachovské jiskry č. 10-12 a z tachovské kroniky
připravila Marie Mirtlová
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