Úvodník

Vážení čtenáři,
v dalším díle našich zamyšlení nad husitstvím na Tachovsku a otázkami souvisejícími povyprávíme
příběh, který bychom mohli s trochou nadsázky nazvat, příběh „stěhovavého památníku“. Již víme, že
první připomínka vítězství husitů nad křižáky r. 1427 u Tachova se v Tachově konala v srpnu r. 1927
(v neděli 7. 8.) Její součástí bylo i odhalení památníku v JZ cípu zahrady české menšinové školy (dnes
Revis). Kresbu památníku s bronzovým kalichem a bronzovou destičkou s reliéfem kalicha, listy lípy a
nápisem jsme uveřejnili v lednu. Znění nápisu se díky badatelské práci kolegy Čadka podařilo objevit
v posledních týdnech: „1427 – 1927 Na památku předků, věnováno potomky“. Po válce zde památník
stále nacházíme, avšak již bez destičky i vrcholového kalicha. V září 1948 v Tachově probíhá Husitská
národní pouť (kopie plakátu byla zveřejněna v minulých TL), při které se koná i: „průvod z náměstí
k nacisty demolovanému pomníčku bitvy u Tachova“. Při příležitosti husitských oslav v r. 1957 je
památník přestěhován do centra města – parku u kostela sv. Václava. Využije zbytky památníku
obětem 1. sv. války a při té příležitosti je odtud odstraněna kamenná deska děkující americké armádě
za osvobození města v květnu 1945. Památník je ozdoben železným palcátem a nápisem „Srpen
1957“. V roce 1990 je postaven památník americké armádě v místech, kde byla v roce 1946 odhalena
zmiňovaná pamětní deska. A husitský památník se tedy znovu stěhuje. Tentokrát ke hradbám naproti
vstupu do městského parku. Je však podstatně nižší a kovové součásti zcela chybí. Nezasvěcený
pozorovatel tedy neví, co to u těch hradeb vlastně stojí. V letošním roce se uvažuje o jeho úpravě a
osazení pamětní desky. Můžeme si říci: “Proč, když máme památník na Vysoké?“ Příběh
„stěhovavého památníku“ je však zároveň zkráceným vyprávěním o pohnutých dějinách našeho města
i zkreslovaném pohledu na husitství. Nejprve nesprávné národní pojetí boje Čechů proti Němcům
v německy osídleném městě českého pohraničí (proto v zahradě menšinové školy). Zároveň vnímání
duchovních základů husitství (kalich). Později, po vysídlení německého obyvatelstva a dosídlení
Čechy, na významném místě v centru města. Vnímání husitů jako bojovníků a „předchůdců
komunistů“ odráží symbol zbraně – palcát. Po r. 1990 jako odraz krajně odmítavého a také
ahistorického vnímání husitství, ovšem jako jakási úlitba pamětníkům moderní historie, sice
přestěhování, avšak nedokončení památníku. Dnes tedy jeho dokončení můžeme vnímat jako
vyrovnání se se zkreslenými interpretacemi, které husitství provázejí již bezmála dvě století a přijetí
starší i moderní historie našeho města se všemi klady i zápory, které byly její součástí.
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea
Českého lesa
Jednání zastupitelstva města a rady města
Zastupitelstvo města na svém 20. zasedání dne 20. 3. 2017
-

-

Vzalo na vědomí zprávu o nakládání a hospodaření s nemovitým majetkem města za rok 2016.
Vzalo na vědomí provedené rozpočtové úpravy města Tachova za rok 2016 (úpravy v rámci
schváleného rozpočtu).
Schválilo smlouvy o poskytnutí dotace v roce 2017 uzavřené mezi městem a 17 subjekty.
Schválilo záměr odprodeje a odprodej několika nemovitostí z majetku města.
Vzalo na vědomí informaci o připravovaném projektu „Zatraktivnění národní kulturní památky –
obnova jízdárny Tachov Světce“, který bude podán do 52. výzvy z Integrovaného regionálního
operačního programu Revitalizace vybraných památek II.
Neschválilo návrh na změnu funkce místostarosty města z dlouhodobě uvolněné pro výkon
funkce na dlouhodobě neuvolněnou pro výkon funkce.

Rada města na své 48. schůzi dne 8. 3. 2017
-

Vzala na vědomí plnění plánu údržby za rok 2016 předložené Správou majetku a údržby Tachov
s.r.o.
Vzala na vědomí vyhodnocení topné sezony předložené Správou majetku a údržby Tachov s.r.o.
Neschválila záměr pronájmu části p. p. č. 3359/9 v k. ú. Tachov pro účely umístění a provozování
ekologické bezkontaktní myčky aut vedle sportovní haly, protože město má zájem pozemek využít
pro vlastní potřeby.

-

-

Schválila:
 účetní závěrku Městského kulturního střediska Tachov za rok 2016,
 rozbor hospodaření Městského kulturního střediska Tachov za rok 2016, jehož výsledkem je
zisk ve výši 72.033,48 Kč.
Schválila poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje,
Územnímu odboru Tachov ve výši 5.000 Kč na zajištění akce pro soutěžící TFA – Nejtvrdší hasič
přežije.

Rada města na své 49. schůzi dne 29. 3. 2017
-

-

-

-

-

-

Schválila zřízení 2 věcných břemen, spočívajících v právu vstupu a vjezdu na pozemky města.
Schválila výpůjčku budovy čp. 1533 Hornická ul., která je součástí pozemku parc. č. 1579/2,
v katastrálním území Tachov, Sboru dobrovolných hasičů Tachov, se sídlem Hornická 1533, 347
01 Tachov a SH ČMS – Okresnímu sdružení hasičů Tachov, se sídlem Hornická 1533, 347 01
Tachov.
Schválila výpůjčku stavby skateparku na p. č. 3354/1 v k. ú. Tachov, za účelem užívání tohoto
majetku, na dobu neurčitou, pro Sportovní zařízení města Tachova, příspěvkovou organizaci
města, IČ: 720 52 759, Pobřežní ul., Tachov.
Udělila souhlas Sboru dobrovolných hasičů Tachov k pořádání Závodu požární všestrannosti
konaného dne 10. 6. 2017 od 14.00 do 18.00 hodin na pozemcích města od Rychty přes most
k zimnímu stadionu a provozovně pana Bělčického, Knížecí alejí k ČOV ve Světcích a po louce
zpět přes parkoviště pod sjezdovkou k Rychtě v rozsahu dle žádosti. Doprovodný program závodu
je připraven v areálu sportovišť ve dnech 10. - 11. 6. 2017.
Udělila souhlas k využití pozemků a zařízení města občanskému sdružení První pěší.cz IČ
22817964 zastoupenému předsedou Matoušem Horáčkem pro akci „Den pro Tachov“ konané
v areálu sportovišť, u jízdárny, na naučné stezce, u památníku a rozhledny na Vysoké a v knížecí
aleji dne 10. 6. od 10.00 do 11. 6. 2017 do 02.00 hodin.
Schválila pronájem části objektu Jízdárny v Tachově pro MAYA PRODUCTION s.r.o.,
Kříženeckého nám. 1079/5b, Praha 5, 152 00, IČ: 28181468, DIČ: CZ28181468 pro účely
natáčení historického filmu MARIE TEREZIE ve dnech 20. - 24. 6. 2017.
Na základě provedeného výběrového řízení a doporučení hodnotící komise schválila pořadí
nabídek po hodnocení ve veřejné zakázce pod názvem „Oprava výtluků v Tachově a v osadách
v jeho územním obvodu“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka firmy CHMELÍŘ s.r.o., IČ
27977951, Rychtaříkova 2173/1, 326 00 Plzeň s cenou 1.280.000,- Kč bez DPH.

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
Zápis dětí do mateřských škol zřizovaných městem Tachov
Ředitelství mateřských škol v Tachově, ulice Prokopa Velikého, Pošumavská, Sadová, Stadtrodská a
Tyršova Vás a Vaše děti zve k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2017/2018, který se koná ve
všech pěti uvedených mateřských školách ve čtvrtek 11. 5. 2017 od 10.00 do 16.00 hodin.
Je povinné a nutné se dostavit k zápisu, s sebou přinést rodný list dítěte a občanský průkaz
zákonného zástupce, který o přijetí dítěte žádá.


Provoz mateřských škol v Tachově v době hlavních prázdnin 2017
Mateřská škola

provozní doba 3. 7. - 14. 7. 17. 7. - 28. 7. 31. 7. - 11. 8. 14. 8. - 25. 8. 28. 8. - 31. 8.

P. VELIKÉHO

6:00 - 17:00

zavřeno

provoz

zavřeno

zavřeno

provoz

SADOVÁ

6:30 - 16:30

zavřeno

provoz

zavřeno

zavřeno

provoz

TYRŠOVA

6:00 - 16:30

provoz

zavřeno

zavřeno

zavřeno

provoz

POŠUMAVSKÁ

6:00 - 16:30

zavřeno

zavřeno

zavřeno

provoz

provoz

STADTRODSKÁ

6:00 - 16:30

zavřeno

zavřeno

provoz

zavřeno

provoz

 Zákonný zástupce dítěte (rodič), si musí sám zajistit umístění na požadované mateřské škole.
 Od 5. 6. do 16. 6. 2017 budou ředitelky jednotlivých MŠ přijímat žádosti o umístění dětí v době
prázdnin.
 Přerušení provozu v jeslích: 24. 7. - 11. 8. 2017
ODBOR VNITŘNÍCH VĚCÍ
Výměna občanských průkazů v souvislosti se změnou názvů částí ulic v Tachově
Odbor vnitřních věcí MěÚ Tachov v návaznosti na provedené změny v názvech některých ulic
nebo jejich částí v Tachově s platností od 1. 1. 2017 upozorňuje občany města s trvalým pobytem na
změněných adresách, aby si bezodkladně přišli na městský úřad vyřídit vydání nových občanských
průkazů. O změnu je nutné požádat nejpozději do 30. června 2017, poté bude platnost stávajícího
občanského průkazu zrušena na základě rozhodnutí vydaného MěÚ Tachov ve správním řízení
v souladu s ust. § 11 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění. K vydání
nového občanského průkazu je potřeba přinést pouze stávající občanský průkaz. Fotografii není třeba
předkládat, bude pořízena zdarma na úřadě.
Pro výměnu občanského průkazu lze využít běžné úřední hodiny úřadu, a to pondělí a středa
od 7.00 do 16.45 (s polední pauzou od 12.00 do 12.30) a úterý a pátek od 8.00 do 11.45. Pokud se
jedná o imobilní osobu, která se na úřad nemůže z důvodu zdravotního omezení osobně dostavit, lze
si po telefonické domluvě na tel. 374 774 135-9 sjednat vyřízení dokladů v místě bydliště.
Občané, kteří se ve všedních dnech zdržují mimo Tachov (např. z důvodu studia či
zaměstnání), mohou o výměnu občanského průkazu požádat na kterémkoliv obecním úřadu obce
s rozšířenou
působností
v ČR.
Mgr. Bc. Aleš Dokoupil
vedoucí odboru vnitřních věcí

OZNÁMENÍ OBČANŮM
Minerální pramen je již v provozu. Byly provedeny rozbory vody, které potvrdily, že minerální
voda je pitná.

72. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ MĚSTA TACHOVA
A UKONČENÍ 2. SVĚTOVÉ VÁLKY
Program:
Úterý 2. května
13.00 PIETNÍ AKT u památníku osvobození města americkou armádou.
Dárcovství krve – květen 2017
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 2. a 16. a 30. května
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 e-mail: rc.katka@seznam.cz, tel.
373 700 801.
Pravidelné akce v TKOD
Pondělí ŠIKULA 14.00-16.00 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.)
MATEŘSKÝ KLUB čtvrtek 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
Podpora v těžkých životních situacích i při běžných starostech všedního života.
Individuální konzultace, anonymní krizové intervence, rodinné konstelace, skupinová setkávání.
Info e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661
KLUB ZDRAVÍ
Úterý 2. května od 18.00 hod.
CESTA NA VRCHOL NEJEN PŘI HOROLEZECTVÍ
Jak dosáhnout úspěchu, cesta na vrchol a překonávání překážek.
Energeticky vyvážená strava, důležitost pitného režimu.
Přednáší: Honza "Tráva" Trávníček, známý český horolezec původem z Tachovska, pátý Čech na
vrcholu druhé nejvyšší hory světa, aktivní člen hnutí Čistý sport, geodet, učitel a organizátor
sportovních a kulturních akcí.
PŘIPRAVUJEME
Úterý 6. června od 18.00 hod.
JE MOŽNÉ ŽÍT ZDRAVĚ I V AFRICKÉ ZAMBII?

Životní styl v Zambii ve vztahu ke zdraví. Zemědělské praktiky ve vztahu ke zdravé stravě a bydlení.
Potraviny v každodenním životě. Zdravotnictví a zdraví v Zambii. Postavení žen a mužů a jejich
rozdělení práce. Manželství a rodina. Svědectví o vegetariánství (motivace, výhody).
Přednáší Samuel Mwanza, student ze Zambie, který se v současném období připravuje na
vysokoškolské studium v České republice. Přednáška bude tlumočena.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383
Sobota 6. května 14.00-16.00 hod.
NUMEROLOGIE

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.
Sobota 13. května 8.00 – 11.00 hod.
FARMÁŘSKÉ TRHY
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.
Úterý 23. května 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).
Pokud chcete, aby Vám byl elektronicky zasílán aktuální program a pozvánky, kontaktujte nás na
e-mailu: mas@zlatacesta.cz nebo se zaregistrujte k odběru novinek na www.zlatacesta.cz.

--------------------------------------------------------------------MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO * nám. Republiky 119, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí - 374722210, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže 374723081, knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz
Úterý 16. května v 18.00 hod.

* sál MKS, náměstí 119, 1. patro
VEČER S NEPROFESIONÁLNÍMI FILMY
Promítání filmů, které soutěžily o postup do předvýběru celostátní soutěže Český videosalon 2017
v krajském kole pro Plzeňský a Karlovarský kraj.
***********************************
Pátek 19. května v 19.00 hod. * Velké divadlo Plzeň
Jacques Offenbach: PAŘÍŽSKÝ ŽIVOT * 3. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 21.10 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny
17.32 hod.
**********************************
Úterý 23. května v 19.00 hod. * kino Mže
NENÍ FILIP JAKO FILIP * Lehkovážná komedie pro vážné lidi.

DS Komedyjanti z Tachova uvádí premiéru klasické konverzační komedie Oscara Wilda známou
také pod názvem Jak je důležité míti Filipa.
Hrají Michal Laško, Jan Novotný, Michaela Lašková, Kamila Pánková, Olga Poláková/Iva Davidová,
Petr Kalianko, Václav Smihrodský, Miroslav Jarý, Martin Novotný, Ivana Kožmínová. Režie: Ivana
Kožmínová
Technická spolupráce Pavel Štelmák.
Vstupné 90 Kč
***********************************
Středa 24. května v 19.00 hod. * kino Mže
HALINA PAWLOWSKÁ * CHUŤ DO ŽIVOTA
Vstupné 250 Kč
***********************************
15. ročník letního hudebního festivalu
„DVEŘE JÍZDÁRNY DOKOŘÁN“
Neděle 28. května v 15.00 hod. * jízdárna Světce
zahajovací koncert
EVA URBANOVÁ a Moravské klavírní trio
Vstupné: 550 a 450 Kč
Odjezd autobusu do Světců je ve 14.30 hod. z autobusového nádraží a ve 14.35 hod. zastávka u
Rybeny (proti KATu). Zpět po skončení koncertu.
Jízdné 10 Kč jedna jízda.
***********************************
Středa 31. června a čtvrtek 1. června od 9.00 hod. * kino Mže
„PROSTOR PRO DUŠI“
XVI. PŘEHLÍDKA TVOŘIVOSTI A SCHOPNOSTÍ DĚTÍ S POSTIŽENÍM
Účast veřejnosti vítána.
Akci pořádá Domov pro osoby se zdravotním postižením
Milíře za podpory Městského kulturního střediska Tachov.
***********************************
KINO MŽE
Středa 3. května v 19.00 hod.
Český film
POHÁDKY PRO EMU
Film o chlapovi, který byl do padesáti let zvyklý žít sám a rozhodně si nechce komplikovat život
emocemi. Osmiletá holčičkou, sociální pracovnice a náhradní matka se však postarají o to, aby mu
převrátili život doslova vzhůru nohama. Začíná hra na lásku... Ale jak skončí? I zázraky se občas dějí.
Režie Rudolf Havlík, hrají Aňa Geislerová, Ondřej Vetchý, Vilma Cibulková, Anna Polívková, Marek
Taclík a další. Romantická komedie. Mládeži přístupno. 112 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 10. května v 19.00 hod.
Český film
INSTALATÉR Z TUCHLOVIC
Vesnická komedie o muži, který všem všechno opraví, ale vlastní život spravovat nedokáže. Režie
Tomáš Vorel st., hrají Jakub Kohák, Eva Holubová, Petra Špalková, Jan Budař a další. Komedie.
Mládeži přístupno od 12 let. 85 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 17. května v 17.30 hod.
Český film
LICHOŽROUTI

Osudy hlavních protagonistů LICHOŽROUTŮ a jejich největšího protihráče, podivínského a
opuštěného PROFESORA, spojuje příběh hlavního hrdiny, malého LICHOŽROUTA HIHLÍKA, na
kterého čekají ve filmu velká dobrodružství. Být LICHOŽROUT je zkrátka jedno velké dobrodružství.
Najít svou rodinu, ochránit ji a naučit se žít s lidmi, to chce odvahu. A tu malí zloději ponožek mají.
Nejsou totiž žádní fuskáči. Jsou to LICHOŽROUTI! Režie Galina Miklínová. Animovaná rodinná
komedie. Mládeži přístupno. 83 min.
Vstupné 60 Kč

Středa 24. května v 19.00 hod.
HALINA PAWLOWSKÁ
Středa 31. května v 19.00 hod.
Anglický film
LADY MACBETH
Anglický venkov roku 1865. Katherine je donucena ke sňatku z rozumu s postarším velkostatkářem.
Lásku v ní však dokáže probudit mladý nádeník, jenž na statku pracuje. Silný cit v ní rozdmýchá
obrovskou sílu a Katherine se rozhodne vzít osud do svých rukou za každou cenu. Drama. Mládeži
přístupno od 12 let. 89 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 7. června v 19.00 hod.
Anglický film
ASSASSIN’S CREED
Usvědčený vrah Callum Lynch (Michael Fassbender) je nedobrovolně vysvobozen z cely smrti jen
proto, aby se stal součástí staletého boje mezi asasíny, templáři a španělskými inkvizitory. Tajná
organizace asasínů se zavázala chránit svobodnou vůli lidstva a snaží se zabránit tomu, aby se
templáři s pomocí inkvizice zmocnili mocného artefaktu nazývaného Jablko Ráje. A právě tento
artefakt je podle přesvědčení templářů nástrojem k ovládnutí celého světa. Sci-fi. Mládeži přístupno od
12 let. 115 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
*************************************

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

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.
Vstupné 50 Kč, senioři a děti 30 Kč
*************
DANA HLOBILOVÁ / MOŘE, HORY, ZAHRADY
Výstava prací výtvarnice, která je autorkou fontány, skleněného skvostu, který byl zhotoven pro
expozici skla československého pavilónu světové výstavy EXPO 58 v Bruselu. Fontána byla na
veletrhu oceněna hlavní cenou. V současné době je umístěna v Národním technickém muzeu v Praze.
Výstava potrvá do 21. května.
*************
Pátek 2. června 19.00 – 23.00 hod.
ZÁMECKO-MUZEJNÍ NOC
na téma CESTA DO PRAVĚKU
***********************************

REVIS
Školní 1094, 347 01 Tachov
tel.: 374 774 400; e-mail: info@revis-tachov.cz; web: www.revis-tachov.cz
VZDĚLÁVÁNÍ ● ODBORNÉ PORADENSTVÍ ● KONFERENČNÍ SLUŽBY ● PŘEKLADY, TLUMOČENÍ
● UBYTOVÁNÍ ● INTERNET ● POSILOVNA ● PRODEJ NÁPOJŮ
Cestopisná přednáška
Pátek 12. 5. 18.00 – 20.00 hod.
MEXIKO
Přednášející: Miloslav Antropius
Povídání o 2.500 kilometrů dlouhém cestování, tajemných památkách, přírodě a životě od metropole
Mexico City až po Yukatán.
Cena: 30 Kč
ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2018
Výuka U3V v Tachově
OBORY:
Hledání rodinných kořenů, Světová literatura, Počítače pro pokročilé
začátečníky
TERMÍN:
ÚTERÝ 20. června 2017, 9.00–16.00 hod.
ÚTERÝ 5. září 2017, 9.00–16.00 hod.
MÍSTO:
zápisy se konají v budově REVIS, Školní 1094, Tachov
CO S SEBOU: SOUČASNÍ STUDENTI: index + občanský průkaz
NOVÍ STUDENTI: pasovou fotku (pro vlepení do indexu) + občanský průkaz
POPLATEK:
humanitní = 600 Kč/rok
počítačová výuka = 900 Kč/rok
Poplatek za studium je nutno uhradit na zápise (pro úspěšné přihlášení ke studiu).
Výuka U3V v Mariánských Lázních:
OBOR:
Turistické atraktivity II
ZÁPIS:
ČTVRTEK 15. června 2017 od 10.00–14.00
ČTVRTEK 7. září 2016 od 10.00–14.00
MÍSTO:
Správa CHKO Slavkovský les, Hlavní třída 504, Mariánské Lázně
PODMÍNKOU STUDIA JE STAROBNÍ NEBO PLNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD!!!
Diskuze, dotazy

Přihlášky: do 13. 4.
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 červen:
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Čtvrtek 8. června 8.00–16.30 hod.
SMLUVNÍ TYPY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU
Lektoři: 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. Ing. Josef Macas - právník zaměřený na občanské právo, správní právo a
stavební právo, lektor VŠ a soudní znalec v oboru oceňování nemovitostí
Přihlášky: do 1. 6.
Obsah: Koupě movitých věcí a nemovitostí, koupě zboží spotřebitelem v obchodě a uplatnění práv
z vad.
Výprosa, poskytování finančních prostředků (zápůjčka, úvěr).
Nájem bytu a domu, nájem prostor sloužících k podnikání, pacht.
Další smlouvy (zájezd, smlouva o dílo, výměnek, smlouva o péči o zdraví).
Dotazy a diskuze.
CENA: 1 799 Kč bez DPH pro úředníky (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)
2 177 Kč s DPH pro ostatní (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)

*************************************************************************************
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 čtvrtletí se zamýšlíme nad Listy apoštola Petra.

BOHOSLUŽBA

11.00-12.00 hod.

Každý čtvrtek biblické hodiny
REVIS I. patro (místnost č. 112)
11., 18. a 25. května 17.00-18.30 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
Neděle 14. května v 15.00 hod.
kino Mže
ZPÍVÁME MAMINKÁM
Účinkují všechna oddělení TDS,
host dětský pěvecký sbor Notičky – ZUŠ B. Smetany, Plzeň
Čtvrtek 18. května v 18.00 hod.
koncertní sál ZUŠ

ABSOLVENTSKÝ KONCERT
Úterý 30. května v 18.00 hod.
ZUŠ OPEN
OC Kaskády v 16.00 hod.
TDS – veřejná produkce ZUŠ – Sluníčko
vystoupení hudebního oddělení
výtvarné a taneční oddělení – vystoupení v muzejní zahradě od 16.00 hodin
literárně dramatický obor a taneční oddělení – vystoupení na nádvoří zámku

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

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.
Úterý 2. května v 17.00 hod.
vernisáž výstavy
SVATAVA HORÁČKOVÁ / KRESBY A BÁSNĚ
Výstava potrvá do 18. června.
Úterý 9. května v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
studijní obor
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
3. lekce vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let.
Téma: Město Tachov v 15. století, přednáší Mgr. Jan Edl, ředitel SOkA Tachov.
Opět je možno se registrovat ke studiu a po absolvování nejméně 70 % programu získat pamětní list a
další ceny. Vítáni jsou i neregistrovaní zájemci o jednotlivé přednášky.

Od 12. května
STOPY PRAVĚKU
Vystavena bude část sbírek pravěkých fosílií pana Kyselého z Boru + co víme o pravěku na
Tachovsku. Výstava potrvá do 4. června. V rámci muzejně-zámecké noci doprovodný program –
otisky trilobitů apod.
Sobota 20. května 10.00-16.00 hod.
MEZINÁRODNÍ DEN MUZEÍ
Vstup zdarma + kvízy o drobné ceny.
Úterý 23. května v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE
studijní obor
HUSITSTVÍ NA TACHOVSKU V SOUVISLOSTECH
4. lekce vzdělávacího cyklu pro účastníky od 12 do 100 let.

Téma: Švamberkové, Tachovsko a husitské války, přednáší Mgr. Štěpán Čadek, historik muzea.
Opět je možno se registrovat ke studiu a po absolvování nejméně 70 % programu získat pamětní list a
další ceny. Vítáni jsou i neregistrovaní zájemci o jednotlivé přednášky.

PŘIPRAVUJEME:
Pátek 2. června 19.00-23.00 hod.
ZÁMECKO-MUZEJNÍ NOC
Tentokrát na téma Cesta do pravěku.
MUZEUM VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA PRONÁJEM SEZONNÍHO BISTRA V ZAHRADĚ
*************************************************************************************************************

DDM
Středa 17. května od 14.00 hod.
Střelnice na Rychtě v Tachově
STŘELECKÁ LIGA TACHOVSKÝCH ŠKOL
8. kolo soutěže ve střelbě ze vzduchovky.
Informace: J. Matas
Sobota 20. května od 8.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA – POUZE GLAZOVÁNÍ
Informace: A. Dvořáková
Poplatek 50 Kč
Sobota 27. května 12.30-15.00 hod. /start/
POHÁDKOVÁ CESTA ZA POKLADEM JÍZDÁRNY
Start: Tachov – zimní stadion
Trasa: parkem do Světců k jízdárně.
Po trase budou pohádkové bytosti a soutěže.
Závěr: hřiště SPŠ s programem pro děti, skákací hrad a občerstvení.
Vstupné dobrovolné.
Informace: H. Vajdová

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

DALŠÍ AKCE
Pondělí 1. května ve 14.00 hod.
areál fotbalového stadionu FK Tachov
OSLAVA 1. MÁJE A DĚTSKÝ DEN
OV KSČM a Český svaz žen pořádají oslavu 1. máje spojenou s Dětským dnem. Pro děti budou
připraveny
soutěže od 14.30 hod. a sladké odměny. Součástí programu bude hudební produkce, občerstvení
zajištěno. Vstup dobrovolný.
Středa 3. května 9.00-12.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Mateřská škola Tachov, Sadová 1356, příspěvková organizace, zve na Den otevřených dveří. Pro
zájemce jsou připraveny v 9.30 hod. maňáskové pohádky v divadélku ve školce a poté možnost si
prohlédnout prostory mateřské školy, zapojit se do dění na třídách mezi dětmi, využít s dětmi nabídky
herních prvků na školní zahradě a seznámit se s chodem celého zařízení.
SLAVNOSTI SVOBODY PLZEŇ
5. – 8. května 2017

V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován vojenský kemp 16.
obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace.
Proluka v Křižíkových sadech představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie
sahá až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také oblíbená „Plzeň
1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím ukázek z každodenního života, hudby,
rozhlasových přenosů nebo módních trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo
navodí atmosféru současné americké armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru,
zatímco Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými ukázkami soudobé vojenské
techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Kulturní program bude jako obvykle probíhat na náměstí Republiky. Vzpomínkové akty se uskuteční
v pátek 5. května a v sobotu 6. května a vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními
terasami v sadech Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody - Ride of Freedom vystřídá populární
Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je naplánován na nedělní
dopoledne.
Podrobný program bude uveřejněn na www.slavnostisvobody.cz

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

HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:
email: hospic@hospictachov.cz; facebook: Hospic sv. Jiří Tachov
TACHOVSKO MÁ MOBILNÍ HOSPIC
Hospic sv. Jiří o. p. s. pomáhá nevyléčitelně nemocným (v konečné fázi života) a jejich rodinám na
celém Tachovsku. Jedná se o terénní službu, která poskytuje paliativní péči a jezdí za nevyléčitelně
nemocnými domů. Garantujeme příjezd do 1 hod. od zavolání. Pomáháme formou pohotovostní
služby 24 hod. denně/ 365 dnů v roce.
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
 zdarma zapůjčení zdravotních a kompenzačních pomůcek
 podporu a pomoc po úmrtí nemocného
Sobota 6. května od 15.00 hod. v Černošíně (v případě deště se ruší)
OBNOVENÝ BĚH POD VOLFŠTĚJNEM
Skaut Černošín pořádá benefiční běh pro hospic, start v 15 hod. u "Infocentra" za motorestem,
doprovodný program, občerstvení, živá hudba, posezení.
Čtvrtek 18. května od 19.00 hod.
Klub Sedmdesátka, nám. Republiky 70 (1. patro), Tachov
HOŘKOKRÁSNÝ SVĚT JOSEFA KAINARA
Literární večer s poezií Josefa Kainara u příležitosti vydání stejnojmenné knihy nakladatelstvím Návrat
domů. Uslyšíme Kainarovy básně i bluesové písně. Hostem večera je ředitel Návratu domů Miroslav
Hora. "Kainarovky" zazní v interpretaci Lucie Davidové, Milana Koly, Petry Plášilové a Petra Vaďury.
Večer bude benefiční ve prospěch domácího Hospice sv. Jiří v Tachově. Občerstvení od 18.30 hod.
ŠTĚTCEM PRO HOSPIC
Navštivte stálou výstavu obrazů v Klubu Sedmdesátka (nám. Republiky č. 70, 1. patro). Od po – čt
v čase od 10 – 17 hod. zde můžete vidět obrazy různých umělců nejen z našeho regionu. Za zmínku

stojí díla uznávaného malíře Andreje Vystropova, který hospic dlouhodobě podporuje. Koupí obrazu
podpoříte tachovský domácí hospic.
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachova můžete pořídit v Klubu Sedmdesátka
(nám. Republiky č. 70, 1. patro). Od po – čt v rozmezí od 10 – 17 hod. Najdete zde např. šperky z
dílny Lenky Laškové, výrobky žen z Dílny plné nápadů nebo z Ateliéru Karlín a další.
* * * * * ********************************************** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Sedmdesátka - nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA).
Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou otevřen: po - čt 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 květnu:
4. 5. – Helena Pechová uvádí a Petr Vaďura čte z knihy Paula Bescheta Misie v Durynsku kapitoly
věnované pochodu smrti, který prošel v dubnu 1945 Tachovem. Překlad Rudolf Tomšů.
11. 5. – Autorské čtení Jany Chrastinové nazvané Světlo ze šuplíku.
18. 5 – Hořkosladký svět Josefa Kainara. Autorovy písně v podání Lucie Davidové a Milana Koly a
básně v interpretaci Petra Vaďury. Uvedení nového souboru Kainarových textů z nakladatelství Návrat
domů.
25. 5. – Beseda s plzeňským biskupem Tomášem Holubem o vojenské misi v Bosně, o práci
biskupa a o církvi jako takové.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
Manželské večery
1. 5. – párty manželských večerů – pozvánka pro nové účastníky, začátek nového kurzu. Začátek
v 18 hodin, vstup volný. Určeno všem párům (i nesezdaným), které chtějí pracovat na svém vztahu.
**********************************

Středa 17. května v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem je ornitolog a fenomenální osvětový pracovník Pavel Řepa.
(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):
7. 5. – téma: Láska k penězům.
14. 5. – téma: Dluhy.
21. 5. – téma: Dávání.
28. 5. – téma: Podobenství o boháči a stodolách
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
Zimní stadion
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
Neděle 7. května 12.00-14.00 hod. * házená
TACHOV – KOBYLISY * mistrovské utkání – dorky
Neděle 7. května 14.00-16.00 hod. * házená
TACHOV – KOBYLISY * mistrovské utkání – ženy
Sobota 13. května 9.00-16.00 hod. * házená
TURNAJ MINI 6 + 1 *
Čtvrtek 25. května 8.00-14.00 hod. * vybíjená
VYBÍJENÁ II * krajské kolo

TJ Slavoj Tachov – tenisový oddíl
TERMÍNY TURNAJŮ 2017
Turnaje začínají v 9.30 hod., divácká veřejnost - vstup zdarma. Restaurace otevřena od 13 hodin.
Sobota 6. května
Neděle 7. května
Sobota 13. května

POLICIE CAP
OŽM - ČE. DALOVICE
SPORTBAR MÁJOVKA

čtyřhra
ZČTS
čtyřhra

Sobota 20. května
Neděle 21. května
Pátek 26. května
Sobota 27. května
Neděle 28. května

P – SG 1. kolo
ODR – SJ. STOD
ČESKÁ POJIŠŤOVNA
TC OPEN 2. kolo
OŽM – TK NÝRSKO

čtyřhra
ZČTS
čtyřhra
čtyřhra
ZČST

Fotbalový klub Tachov + logo
Sobota 6. května v 17.00 hod. * FK TACHOV – VYŠEHRAD * A – muži, ČFL
Středa 10. května v 10.00 hod. * FK TACHOV – SUŠICE * žáci, krajský přebor
Středa 10. května v 17.00 hod. * FK TACHOV – BENÁTKY * A – muži, ČFL
Sobota 13. května v 10.00 hod. * FK TACHOV – DOUBRAVKA * dorost, krajský přebor
Neděle 14. května v 10.00 hod. * FK TACHOV – KOŠUTKA * žáci, krajský přebor
Sobota 20. května v 17.00 hod. * FK TACHOV – HOŘOVICKO * A – muži, ČFL
Sobota 27. května v 10.00 hod. * FK TACHOV – RAPID * dorost, krajský přebor
Středa 31. května v 10.00 hod. * FK TACHOV – SUŠICE * žáci, krajský přebor
Sobota 3. června v 17.00 hod. * FK TACHOV – PÍSEK * A – muži, ČFL

TACHOV PŘED PADESÁTI LETY aneb rok 1967, jak si jej někteří pamatují * (květen)
Májové oslavy:
29. 4. - tradiční stavění máje
- předmájová veselice
1. 5. - budíček dechové hudby
- manifestace pracujících – před Deltou – účast 6 000 občanů – referát měl zástupce
ÚV KSČ a vlády náměstek ministra národní obrany generálporučík Šádek
- průvod na náměstí
- přehlídka 20 alegorických vozů
- koncert dechové hudby
- sportovní odpoledne, součástí mezinárodní utkání v kopané mezi BFG Leulenroda a
jedenáctkou okresu Tachov
- Májová veselice
Majáles – nebyl příliš vydařený, až na majálesovou veselici v Lidovém domě, kde byla zvolena miss
Majáles .Ze soutěže o tento titul vyšla vítězně žákyně II. roč. SVVŠ Jaroslava Borovková.
Oslavy osvobození:
- koncert Západočeského symfonického orchestru – Lidový dům
- položení věnců u Mohyly
- Závod vítězství – motoristický terénní závod - Rokle

Svaz protifašistických bojovníků, Okresní národní výbor a Okresní vojenská práva zorganizovaly
setkání účastníků odboje (22 mužů) s nejmladšími obránci vlasti. Setkání byl přítomen ministr
národní obrany generál Bohumil Lomský.
V muzeu vystavovalo Kulturní a informační středisko NDR. Ve stručném fotodokumentačním průřezu
podalo informace o životě v sousedním státě a seznámilo s některými atraktivními výrobky
uměleckého průmyslu – tepanými svícny, stylovým porcelánem a textilem, obrazovými
reprodukcemi, knihami apod. Část vystavených předmětů si mohli návštěvníci přímo na výstavě
zakoupit.
Delta (ZDZ) získala stroj zn. MAKA z továrny Maxe Mayera z Ulmu – soustava vysokootáčkových
fréz a kmitajících nožů.
V souvislosti s novými principy řízení byl v Západočeském kraji zřízen jeden Plemenářský podnik se
sídlem v Černicích u Plzně a tři inseminační střediska se sídly v Plzni, Karlových Varech a Tachově.
V kině Hraničář se konal 1. roč. Dětského filmového festivalu. 6 dnů naší a zahraniční produkce byly
opravdovými filmovými hody.
Filmový festival pracujících - letní část potrvá od 25. do 30. června.
Okresní odborová rada a Okresní osvětový dům vyhlásily soutěž pro fotoamatéry pod názvem
Historie a současnost Tachovska. Byla dotována pěknými cenami.
V celostátním finále soutěže technické tvořivosti mládeže v oboru kuchař – číšník se mezi 10 kraji
republiky jako první umístilo družstvo Západočeského kraje tvořené učni 3. ročníku Jednoty Tachov.
Vítězné družstvo tvořili: Vladislav Gabriško, Jaroslav Toušek, Helena Hudáková, Anna Valíčková a
Vlasta Veselá.
V estrádním odpoledni pod názvem „Plná náruč písní a humoru“ vystoupili plzeňští herci, zpěváci a
humoristé, instrumentální skupina A. Bauera a taneční orchestr J. Macnera. V přestávce se losovala
loterie OV SČSP, který byl pořadatelem.
Hra“ Tři roky prázdnin“ Jany Klatovské a Jiřího Chmelaře ukončila cyklus šesti divadelních
představení, který pro děti tachovských škol uspořádal Okresní osvětový dům.
Asanační plán, který pro město vytvořil arch. Štícha řešil úpravu hradeb podle pokynů památkářů, ale
také komunikaci vedoucí z náměstí k parku a sídlišti.
Zámecká ul. byla rozšířena, nově vyštěrkována a vyasfaltována, chodníky opatřeny novými
obrubníky. Stala se důstojným doplňkem nového komplexu ubytoven Uranových dolů. Škoda jen, že
celkový dojem z této nejkrásnější partie Tachova stále ještě narušovalo několik kurníků pod
hradbami.
Všechna vozidla od Plzně a Boru projížděla prakticky na náměstí ulicí Boženy Němcové - nejužší
profil městské dopravy. Původně se počítalo, že bude zbourán dům č. 477. Je to však jeden
z nejcennějších barokních domů v Tachově. Navíc jeho zbourání by krizovou situaci zásadně
nevyřešilo. V asanačním plánu se počítalo zřízení nové vjezdové ulice přímo od garáží ČSAD (dnes
Vodní ul.) kolem kina Hraničář (dnes budova České spořitelny) k obchodnímu domu Družba (dnes
Saigon).
II. liga kopané: Spartak Čelákovice – Dukla
Dukla – Baník Most
Dukla Tachov – Dukla Tábor

4 : 1 nasvědčuje tomu, že se Dukla s II. ligou rozloučí
3 : 3 opět to skřípalo v obraně – 600 diváků
4 : 1 taktický plán byl splněn beze zbytku

Automotoklub Svazarm pořádal v Rokli terénní motocyklový Závod vítězství – tř. do 50 ccm a 250
ccm. Za zmínku stojí výkon jediného Tachovana, Josefa Sýkory, který ač značně handicapován
předváděl velmi pěknou jízdu. Po dvou poruchách dokázal obsadit 6. místo. Jako diváci přihlíželi
další dva tachovští jezdci Miroslav Srba a Jiří Lelič.

7. roč. přespolního běhu Zámeckým parkem v Horšovském Týně - z tachovských dorostenců byl
student Martin Kučera 5., v kategorii starší muži Josef Macht první. V hlavním závodě s mezinárodní
účastí běželi Tachovští Míla Horejš (12.) a Adolf Vazač (10. místo).
V okresním přeboru dorostenců a mužů v lehké atletice startovalo 70 závodníků. Nový okresní
rekord v běhu na 3 km vytvořil Adolf Vazač ze Slavoje Tachov. Na dalších místech doběhli: 2.
Horejš, 3. Velc, 4. Macht, 5. Strnad.
Na hřišti za budovou ONV se odehrávaly líté boje v nohejbalu. 16 družstev z 10 závodů tam bojovalo
o putovní pohár Rudé hvězdy Tachov.
Končila nejpopulárnější celostátní branná hra Signál X5 s účastí 54 oddílů našeho okresu. Jeden
z těchto oddílů tvořila skupina žáků 8. třídy ZDŠ s názvem OREL, další tachovská skupina měla
název TAMPA – 8. C SVVŠ
15. sraz turistů se konal u Holostřevského rybníku. První den se stavěl stanový tábor, druhý den, po
společné rozcvičce, přišly na program různé přebory.
Retro z Tachovské jiskry č. 18-21
připravila Marie Mirtlová

CYKLOBUS
jízdní řád
Provoz cyklobusu finančně podporuje Plzeňský kraj a Město Tachov.
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