Úvodník
Vážení čtenáři,
v posledních dvou dílech povídání o husitství na Tachovsku se budeme věnovat fenoménu Husitských
slavností. Stejně jako husitství samotné i slavnosti odrážely dobovou realitu a byly projevem zneužití či využití
této etapy našich dějin. Jak již víme, první připomenutí vyhnání křižáků z Čech v roce 1427 se konalo pod
taktovkou Národní jednoty pošumavské a Československé obce legionářské v neděli 7. 8. 1927. Šlo
především o demonstraci národní příslušnosti českých menšinářů v tehdy převážně německy osídleném
pohraničním Tachově. Není tedy překvapivé, že již v roce 1946 pociťují novoosídlenci, kteří na Tachovsko
přicházejí po odsunu německého obyvatelstva, potřebu najít v regionální historii témata, která vyjadřují
českou otázku v tomto regionu. Jde také o vědomí, že region je na hranici státu. Těmi tématy jsou Chodové a
husiti. V tomto duchu se koná v září 1946 národní pouť. Po nástupu komunistů k moci je otázka národnostní
doplněna otázkou sociální. Husité jsou ahistoricky interpretováni jako předchůdci komunistů. To se objevuje
již v Husitské národní pouti v září 1948. Zcela toto hledisko pak převládá od roku 1952, kdy je rozhodnuto, že
husitské slavnosti se budou konat každých pět let jako událost minimálně celookresní. Stálou součástí oslav
se na desetiletí stává účast armády a vojenské přehlídky. Jde o demonstraci síly a odhodlání hájit „hráz
socialismu a míru“. Také o příležitost zviditelnit skutečné i domnělé výsledky budování. Možnost prezentovat
názory nejvyšších představitelů státní a stranické moci. Stále více se však do oslav zapojuje řada zájmových
organizací, které představují svou činnost. Bez ohledu na ideologii se také slavnosti stávají největší kulturní
událostí v jinak provinčním pohraničním Tachově. Pro obyvatele jsou také narušením běžného stereotypu,
někdy i možností nákupu nedostatkového zboží. To vše činí z oslav specifický fenomén společenského života
města, který účastníci mnohdy nevnímají v jeho ideologickém a politickém zneužití. To je také důvod, proč,
přes počáteční rozpaky, přežívají pád komunistického režimu. Stávají se tak skutečně novodobou tradicí. Nyní
již bez ideologického kontextu, se silnými komerčními prvky. Motivovány snahou zviditelnit město a přitáhnout
do něj turisty. Stejně jako zpestřit společenský a kulturní život obyvatel.
PhDr. Jana Hutníková, ředitelka Muzea Českého lesa
*************************************************************************************************************************
Jednání rady města a zastupitelstva města
Rada města na své 60. schůzi dne 6. 9. 2017
-

-

Souhlasila s bezúplatným převodem posilovacího stroje YORK 3000 od HZS Plzeňského kraje na Město Tachov.
Souhlasila s přijetím daru - knihy pro tachovský zámek - od paní Jindry Vobořilové z Tachova a děkuje jí za tento
dar.
Souhlasila s přijetím účelové dotace z Plzeňského kraje na projekt „Rekonstrukce sprch na zimním stadionu
v Tachově“ ve výši 100 000 Kč a finanční dotaci za 3. místo v soutěži „Cena hejtmana o nejlepší webové stránky
zřizované organizace“ ve výši 16 000 Kč.
Schválila vyhlášení konkurzních řízení na ředitele ZŠ a MŠ, jejichž zřizovatelem je město Tachov, vyjma ZŠ Kostelní,
kde konkurzní řízení již proběhlo. Výběrová řízení se uskuteční v průběhu roku 2018.

Rada města na své 61. schůzi dne 20. 9. 2017
-

-

-

-

Schválila zřízení 3 věcných břemen, spočívajících v právu uložení technických zařízení na pozemcích města.
Souhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce na zahradní kompostéry mezi Sdružením obcí pro vybudování a
provozování skládky Černošín, náměstí 1. Máje 62, Černošín a Městem Tachov, Hornická 1695, Tachov.
2
Schválila pronájem nebytových prostor - restaurace „Ve zdi“, Zámecká ulice v Tachově o celkové výměře 264 m p.
Jakubu Heřmanovi, bytem Tachov, Hornická 1698, IČO 01198335 za nájemné ve výši 8 600 Kč měsíčně + DPH
v platné výši. Provozní náklady – elektřina, voda, odpady a další bude nájemce hradit přímo poskytovateli těchto
služeb. Nájem bude uzavřen na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Schválila, na základě provedeného zadávacího řízení a doporučení hodnotící komise, pořadí nabídek po hodnocení
ve veřejné zakázce „Dodávka ekonomických, majetkových a správních agend v rámci modernizace informačního
systému v prostředí MěÚ Tachov“. Jako nejvhodnější byla vybrána nabídka společnosti VERA spol. s r.o. se sídlem
Lužná 716/2, 160 00 Praha 6 - Vokovice, IČ: 62587978 za nabídkovou cenu 5 399 118 Kč bez DPH.
Na základě provedeného výběrového řízení a doporučení hodnotící komise schválila přidělení veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce s názvem „Tachov, Bělojarská ulice – dopravní infrastruktura“ firmě SWIETELSKY
stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, sídlo Pražská 495, 370 04 České Budějovice, provozovna
Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka
8032, a to za nabídkovou cenu 2 248 415,02 Kč bez DPH.
Schválila, na základě žádosti spolku Genové sady Tachovska, T. G. Masaryka 990, Tachov, použití znaku města na
roll-up banneru, který bude používán při akcích spojených s propagací genového sadu. U znaku bude umístěn nápis
„Město Tachov“.

Zastupitelstvo města na svém 24. zasedání dne 2. 10. 2017
-

Vzalo na vědomí zprávu o činnosti Městské policie Tachov za období od 26. 8. 2016 do 23. 8. 2017.
Schválilo pozastavit prodej bytových jednotek do doby schválení nových Zásad na prodej bytů a bytových domů ve
vlastnictví Města Tachova.
Schválilo název ulice „Swobodova“ pro novou ulici vzniklou nad stávající bytovou zástavbou na sídlišti Rapotín a
název ulice „Rumplerova“ pro ulici blíže k Velkému Rapotínu.
Schválilo nový název ulice „U Garáží“ pro oddělenou průjezdnou část stávající ulice Na Výspě kolem garáží
s ohledem na různou prioritu údržby v této ulici s účinností od 1. 2. 2018.

Rada města na své mimořádné 62. schůzi dne 2. 10. 2017
-

Schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Tachov, Hornická 1695, 347 01 Tachov, a obcí Rozvadov,
Rozvadov č. p. 10, 348 07 Rozvadov, jejímž předmětem je výkon úkolů stanovených zákonem o obecní policii na
území obce Rozvadov.

Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města je k dispozici na webových stránkách města
www.tachov-mesto.cz
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

ODBOR ROZVOJE A INVESTIC
Plzeňský kraj poskytnul v roce 2017 Městu Tachov příspěvky (dotace) na projekty:






Oprava kapličky Oldřichov
Provoz cyklobusu „Mže“ v roce 2017 (Plzeň – Tachov – Lesná – Stará Knížecí Huť)
Zajištění pečovatelské služby
Tachovský zámek – výměna oken v části Základní umělecké školy
Vybudování místního informačního systému ve městě Tachově napojeného na jednotný
systém vyrozumívání a varování obyvatelstva provozovaný Hasičským záchranným sborem

*************************************************************************
SMS PARKING nově i v Tachově
Provozovatel městských placených parkovišť Sluměta Tachov s.r.o. informuje občany a návštěvníky města
Tachov o nových možnostech platby parkovného. Od 8. srpna 2017 fungují v centru města čtyři
modernizované automaty, u kterých řidiči mohou nově využít platby prostřednictvím zprávy SMS nebo
platební karty.
Služba SMS PARKOVNÉ zajišťuje pohodlný a rychlý způsob úhrady parkovného prostřednictvím mobilního
telefonu. Současně přináší zákazníkům možnost úhrady využití parkovacího místa bez kontaktu s parkovacím
automatem.
Objednání SMS parkovacího lístku
Odeslání objednávky SMS parkovného probíhá následujícím postupem:
 Uživatel (parkující) vytvoří zprávu, do jejíhož textu vepíše klíčové slovo.
 Vepsanou zprávu parkující odešle na telefonní číslo: 90206
Parkující odešle SMS s textem:
TCmezeraRZvozidlamezeradoba parkování
Příklad TC_1P23456_150
V případě, že požadujete zaslání upozornění na konec předplacené doby parkování, vložte na konec SMS
symbol „U“
např. TC_1P23456_150_U
Cena parkovného
75 MINUT
150 MINUT
225 MINUT
300 MINUT

15 Kč
30 Kč
45 Kč
60 Kč

Provozní doba
PONDĚLÍ – PÁTEK
8.00 – 17.00
SOBOTA
8.00 – 12.00
NEDĚLE A SVÁTKY – ZDARMA

*************************************************
Dárcovství krve
Český červený kříž, Bělojarská 1541, Tachov
Datum odběrů: 14. a 28. listopadu
Doba odběrů: 8.30-11.30 hod.
**************************************************************************************************************************

MÍSTNÍ AKČNÍ SKUPINA (MAS) * MAS Zlatá cesta o. p. s.
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 Tachovském klubu otevřených dveří
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.
HERNIČKA pro děti - pondělí až pátek 9.00-11.30 hod.
Možnost využití herny pro děti, s kompletním vybavením a se stálým personálním zajištěním.
Vstupné 30 Kč, při samostatném pobytu dítěte bez rodiče jednorázový poplatek 50 Kč/ hod.
JÓGA PRO DOSPĚLÉ – pondělí, úterý a čtvrtek 19.00-20.00 hod.
Kontakt: Miriam Běhounková Krišková, tel. č.: 739 435 689
Vstupné: jednorázový poplatek 25 Kč
KRIZOVÉ CENTRUM – termín po předchozí dohodě
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
Sobota 18. listopadu 14.00–17.00 hod.
RODINNÉ KONSTELACE
Metoda osobního rozvoje a sebepoznání.
Info: e-mail: sulimova@zlatacesta.cz, tel. č.: 723 321 661
Úterý 21. listopadu 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.
Pátek 24. listopadu 19.30 hod.
ZPÍVANÁ SEBRANKA
Minicountry bál. Hudba pro radost.
Sobota 25. listopadu 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.
**************************
KLUB ZDRAVÍ
Úterý 7. listopadu od 18.00 hod.
ODPUŠTĚNÍ, CESTA KE SVOBODĚ A ZDRAVÍ
Proč je důležité odpuštění? Odpustil jsem doopravdy? Jak opravdově odpustit? Vliv odpuštění na zdraví.
Přednáší: Miroslav Bísek, B. Th, regionální koordinátor Klubu zdraví Tachov, kazatel Církve adventistů
sedmého dne sboru Tachov.

***********************************
PŘIPRAVUJEME
Úterý 5. prosince od 18.00 hod.
RADIM PASSER – úspěšný podnikatel a zdravý životní styl
Moje životní cesta
Jak porozumět rozdílu mezi hodnotami pomíjivými a nepomíjivými?
Byznys, víra a zdravý životní styl
Jedinečná možnost poznat osobně a slyšet životní příběh člověka, který zažil velká lidská zklamání, pády a
vzestupy. Přes všechny těžkosti v byznysu a soukromém životě našel spolehlivou cestu, jak vše překonat.
Dnes je jedním z nejúspěšnějších českých podnikatelů.
RADIM PASSER
- předseda představenstva a generální ředitel české developerské společnosti PASSERINVEST GROUP
- zakladatel neziskové organizace MARANATHA, z.s.
Info: email- svoboda.jos@email.cz; mobil: 723 750 383

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, zaregistrujte se k odběru
novinek na www.zlatacesta.cz.

--------------------------------------------------------------------MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO * nám. Republiky 85, 347 01 Tachov
tel.: MKS, náměstí – 374630003, informační centrum - 374630000, 374630001, kino Mže - 374723081,
knihovna - 374722711, 374722161, www.mks.tachov.cz
Pátek 3. listopadu v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
Luigi Cherubini: MEDEA * 7. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 21.30 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny
17.32 hod.
**********************************
Úterý 7. listopadu 9.00 – 17.00 hod.
areál Mže
KAM NA ŠKOLU? KAM DO UČENÍ? KAM ZA VZDĚLÁNÍM?
Prezentace vzdělávacích programů středních škol a učilišť
a uplatnění absolventů v praxi.
Určeno žákům 7. - 9. tříd ZŠ, jejich rodičům i veřejnosti.
***********************************
Pátek 10. listopadu
v 17.00, 18.00, 19.00, 20.00 a ve 21.00 hod.
VEČERNÍ SVĚTCE A JÍZDÁRNA
Prohlídka osady Světce a jízdárny v netradičním čase
vás vrátí do doby dávno minulé.
Počet osob omezen v každé skupině na 50.
Po zkušenostech z minulých ročníků doporučujeme zajistit si vstupenky v předprodeji.
Nemůžeme zaručit, že budou k dispozici na místě. Baterky s sebou. Sraz u jízdárny.
Předprodej vstupenek v Infocentru od 17. října.
Vstupné: 50 Kč
***********************************
Neděle 12. listopadu v 19.00 hod.
kino Mže
HVĚZDY JAK JE NEZNÁTE s Jakubem Kohákem a Davidem Krausem
Vstupné 350 Kč
***********************************
Pátek 17. a sobota 18. listopadu od 20.00 hod.
spol. sál Mže

ZÁVĚREČNÁ KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY PRO ZAČÁTEČNÍKY
Hraje KAMILOS SHOW BAND
Vstup jen ve společenském oblečení!
Vstupné 200 Kč
*******************************
PŘIPRAVUJEME
Neděle 3. prosince
náměstí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Program od 15.45 hod., rozsvícení v 16.45 hod.
V programu vystoupí TDS - přípravky, žáci ZUŠ. Vyrábění s dětmi (DDM), betlém – VO ZUŠ.
Podrobný program na plakátech a letáčcích v infocentru.
***********************************
Úterý 5. prosince od 17.00 hod.
náměstí
VESELÉ ČERTOVÁNÍ aneb MOŽNÁ PŘIJDE I MIKULÁŠ
Rodiče mohou doručit dárky s čitelným jménem dítěte
do infocentra na náměstí do úterý 5. prosince do 13.00 hod. Poplatek 20 Kč za dárek.
***********************************
Pátek 8. prosince v 19.00 hod.
Velké divadlo Plzeň
Anton Pavlovič Čechov: TŘI SESTRY * 8. představení divadelního předplatného V8
Konec představení ve 22.00 hod.
Odjezdy autobusu:
BUS nádraží
17.30 hod.
autobus. zastávka u Rybeny
17.32 hod.
**********************************
VÁNOČNÍ DÁRKOVÉ POUKÁZKY * Lze zakoupit v IC na tyto pořady:
16. 1. Žena a vlčí mák, divadelní představení
vstupné 290 Kč
6. 3. Večer s cimbálovou muzikou Réva
vstupné 150 Kč
8. 3. MADAMME DE PARIS – Radka Fišarová,
koncert k oslavě MDŽ, vstupné 190 Kč
18. 3. Zamilovaný sukničkář, divadelní představení
vstupné 320 Kč
**********************************
KINO MŽE
Středa 1. listopadu v 17.00 hod.
Americký film v českém znění *
KRÁSKA A ZVÍŘE
Kráska a zvíře popisuje pozoruhodný příběh Krásky (Emma Watson), bystré, krásné a nezávislé mladé dívky,
kterou ve svém zámku uvězní děsivé zvíře, zevnějškem ale ukrývá vlídná duše skutečného prince.
Romantický muzikál. Mládeži přístupno. 130 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 8. listopadu v 19.00 hod.
Americký film *
NOČNÍ ZVÍŘATA
Noci Nočních zvířat, tedy chronických nespavců, bývají osamělé, temné a nekonečně dlouhé. Tom Ford o
jednom exempláři tohoto druhu natočil výjimečný film, který je šokující, krutý a velmi intenzivní. Zkoumá onu
tenkou a neviditelnou hranici, jež vede mezi láskou a nenávistí, po které občas přecházíme všichni, a dělá to
tak, až z toho mrazí v zádech. Psychologický thriller. Mládeži přístupno od 15 let. 114 min.
Vstupné 80 Kč
Středa 15. listopadu v 19.00 hod.
Americký film *
VETŘELEC: COVENANT
Snímkem Vetřelec: Covenant se režisér Ridley Scott vrací do vesmíru, který sám stvořil ve Vetřelci, prvním
filmu věnovaném nejstrašnějšímu mimozemskému monstru filmové historie. V nejnovější a ještě děsivější
kapitole se připravuje posádka vesmírné lodi Covenant kolonizovat vzdálenou planetu na druhé straně
galaxie. Sci-fi. Mládeži přístupno od 15 let. 122 min.
Vstupné 80 Kč

Středa 22. listopadu v 17.00 hod.
Španělský film v českém znění
PŘÍŠERKY POD HLADINOU
Zemi zaplavily nekonečné oceány, lidstvo se odstěhovalo o dům dál a veškerý život na dokonale modré
planetě obstarávají roztodivní tvorové z hlubin. V jednom podmořském údolí žije chobotnička Deep,
neurotická kreveta Alice a nemotorný mořský ďas Evo. Tři kamarádi, to je také třikrát více průšvihů, ten
poslední je ale opravdu kolosální. Animovaná komedie. Mládeži přístupno. 92 min.
Vstupné 60 Kč
Středa 29. listopadu v 19.00 hod.
Americký film
PASAŽÉŘI
Při rutinní vesmírné cestě k novému domovu jsou dva hibernovaní pasažéři kosmické lodi následkem poruchy
probuzeni o 90 let dříve, než bylo plánováno. Zatímco se Jim (Chris Pratt) a Aurora (Jennifer Lawrence)
smiřují se skutečností, že budou nuceni prožít zbytek života na palubě luxusní lodi, zjišťují, že mezi nimi
vzniká cosi více než přátelství... a jsou jedinými, kdo může zachránit životy 5000 spících pasažérů. Sci-fi.
Mládeži přístupno od 12 let. 116 min.
Vstupné 80 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.
sobota
9.00-12.00 hod. – jenom oddělení pro dospělé
*************
PORTRÉTI
Výstava fotografií Jana Picky potrvá do 30. 11.
*************
Středa 29. listopadu v 18.00 hod.
sál MKS, nám. 119
cestopisná přednáška * NOVÝ ZÉLAND - DVA ROKY V ZEMI AOTEAROA
Tři cesty a dva roky života na Novém Zélandu; magická příroda na třech největších ostrovech, maorská
kultura, nejznámější a nejkrásnější túry Nového Zélandu, a spousta nevšedních zážitků. Přednáší Petr
Nazarov.
Vstupné 30 Kč
***********

Vánoční soutěž pro děti do 15 let o nejhezčí
ADVENTNÍ VĚNEC
Všichni, kdo máte alespoň trošičku času, vyrábějte, kreslete, malujte, vystřihujte nebo třeba upečte svůj
adventní věnec a přineste ho do knihovny.
Soutěž začíná 2. října a končí 20. listopadu 2017.
Všechny práce budou vystaveny v knihovně a ty nejhezčí odměníme při slavnostním vyhlášení, které
proběhne 27. listopadu v 17.00 hod.
*************************************

ZÁMEK * tel. 373 700 893
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.
Vstupné do zámku: základní 80 Kč, senioři, děti do 15 let a ZTP 40 Kč
*********************
CO JSEM VYPROJEKTOVAL A REALIZOVAL V TACHOVĚ * ing. arch. Miloslav Hrubec
Výstava architektonických návrhů i volné tvorby autora tachovského sídliště východ, domovů pro seniory
a dalších tachovských objektů.
Výstava potrvá do 10. prosince.
Vstupné 40 Kč, senioři a děti 20 Kč

*************
Sobota 9. prosince od 10.00 hod.
ZÁMECKÝ ADVENTNÍ JARMARK * na nádvoří zámku s programem
*************
Sobota 9. prosince v 17, 18, 19 a 20 hod.
ADVENTNÍ PROHLÍDKY ZÁMKU
*************
Neděle 10. prosince v 19.00 hod.
obřadní síň
ADVENTNÍ KONCERT * Adam Viktora, barokní varhany
Vstupné 100 Kč
***********************************

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

ZÁPIS na Univerzitu 3. věku pro školní rok 2017/2Hledání rodinných kořenů, Svět3V v
Akreditovaný seminář pro starosty a úředníky
Úterý 7. listopadu, 8.00–11.30 hod.
VYHLAŠOVÁNÍ PAMÁTNÝCH STROMŮ
Lektoři::
Ing. Soňa SEMANOVÁ – lesní a krajinný ekolog Správy CHKO Český les
Bc. Miroslav ŽIŽKA, DiS. – lesní a krajinný ekolog Správy CHKO Český les
Uzávěrka:
do 2. 11. 2017
OBSAH:

Cena:

Ochrana stromů v minulosti
Ochrana stromů v současné době
- Právní aspekty ochrany památných stromů
- Výběr památných stromů a navrhování jejich ochrany
- Vyhlašování památných stromů
- Rušení ochrany památných stromů
Péče o památné stromy
Příklady z praxe
999 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)

Školení pro zdravotní sestry
Úterý 14. listopadu 16.00–20.10 hod.
PALIATIVNÍ A DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE
Lektoři:
Iva Csanálosi – vedoucí pobočky Hospice sv. Jiří, o. p. s. – Tachov
Lucie Davidová – zdravotní sestra, koordinátorka péče a fundraiser mobilního hospice Tachov
Libuše Tomšů – zdravotní sestra Domažlické nemocnice a mobilního hospice Tachov
Uzávěrka: do 7. 11. 2017
Co je to paliativní péče a jakým způsobem je poskytována
Představení multidisciplinárního týmu mobilního hospice
Rozdíly mezi domácí hospicovou péčí a péčí v nemocnici
Role sestry v hospici
Kazuistiky
Diskuze
Cena: 490 Kč
OBSAH:

Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Pondělí 20. listopadu, 8.00–11.30 hodin
HUSITSTVÍ A OZBROJENÉ STŘETY NA TACHOVSKU
Doporučeno: učitelům ZŠ, G, SOŠ a SOU
Lektor:
PhDr. Jana HUTNÍKOVÁ, ředitelka Muzea Českého lesa v Tachově
Uzávěrka:
do 13. 11. 2017
OBSAH:
Situace na Tachovsku v době před vypuknutím husitských bouří
Jakoubek ze Stříbra
Střety Husitů s katolickou stranou na území dnešního okresu Tachov
Ohlasy husitských válek ve společenském povědomí i životě až do současnosti
Cena:
649 Kč (včetně občerstvení – káva, čaj, minerálka)

Cestopisná přednáška
Pátek 24. listopadu 18.00 – 20.00 hod.
PUTOVÁNÍ PO TŘECH ASIJSKÝCH KRÁLOVSTVÍCH – THAJSKU, LAOSU A KAMBODŽI
Přednášející: Mgr. Miluše Rožmberská
Vyprávění o historii a současném životě zemí bývalé Francouzské Indočíny a Thajska.
CENA: 40 Kč
*********************
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC:
Akreditovaný seminář pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Čtvrtek 7. prosince, 8.00 – 11.30 hod.
KROS-KULTURNÍ VÝMĚNA VE VÝTVARNÉM UMĚNÍ
Doporučeno: učitelům ZŠ, G,
Lektor:
Mgr. Jan DOLEJŠ
lektor Ústavu celoživotního vzdělávání ZČU Plzeň, člen Unie výtvarných umělců Plzeň,
aktivní výtvarník
Uzávěrka:
do 1. 12. 2017
OBSAH:
Charakteristiky kulturní výměny mezi odlišnými kulturami v oblasti výtvarného umění
Evropa a svět islámu
Evropa a Dálný východ
Evropa a Afrika
Cena:
649 Kč (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 čteme a společně poznáváme biblickou knihu List Římanům.
BOHOSLUŽBA * 11.00-12.00 hod. * 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. listopadu v 18.00 hod.
koncertní sál ZUŠ
ŽÁKOVSKÝ KOMORNÍ KONCERT

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

Muzeum Českého lesa * Třída Míru 447, 347 01 Tachov
www.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 a státní svátek 28. 10. 10-16 hod.
Stálé expozice historie, národopisu a přírody, v refektáři gotické sbírky a sousoší Poslední večeře Páně
v životní velikosti.

Sobota 4. listopadu 17.00-21.00 hod.
OŽIVENÉ NOČNÍ PROHLÍDKY
Každou hodinu klášterem a kostelem potmě, za svitu svící. Poznáme zvuky, vůně i příběhy tachovského
františkánského kláštera. Součástí každé prohlídky bude krátké varhanní vystoupení Jany Vokaté. Představí
tak nástroj tachovského mistra Gartnera. Každá prohlídka bude zakončena ohňovou show, tentokrát v podání
skupiny historického šermu Samotáři z Horšovského Týna. Doporučujeme využít předprodej v recepci muzea
nebo na tel. 374722171.

Pátek 10. listopadu 10.00-18.00 hod.
DEN VĚDY A TECHNIKY pro školy i pro veřejnost
Muzeum se opět zapojilo do celostátní akce Akademie věd ČR Týden vědy a techniky.
PROGRAM:
České vědkyně a jejich přínos nejen české vědě – výstava. Zapůjčena AV ČR. V dobách, kdy bylo
vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto
našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a
světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit na jejich objevy, úspěchy a
prvenství. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její
přínos vědě.
Mechanika, elektronika, robotika na dotek - workshop – technologie. Prezentace a zkoušení robotiky, 3D
tisku a technických výrobků studentů Střední průmyslové školy Světce.
Historik a technika? – prezentace – historie. Za využití technického zpracování starého obrazu města
poznejte středověký Tachov. Vede Mgr. Štěpán Čadek.
Pojďte se podívat, čím voní les – workshop – biologie. Pod drobnohledem vynikne skrytá krása játrovek jedné ze skupin mechorostů. Jak vypadají zvětšené částečky rostliny „zodpovědné“ za vůni? Co víme a
nevíme o jedněch z nejstarších rostlin na Zemi? Vede Radka Mudrová.
Využití ptačí řeči – workshop – biologie. Poznejte řeč některých ptačích druhů i to, jak ornitologové zjišťují
ptáky s využitím techniky provokací hlasem. Vede RNDr. Pavel Řepa.
15–16 hod. - Psáno v kameni – workshop – historie. Workshop, který vede PhDr. Ing. Václav F. Chvátal, je
zaměřen na dokumentaci židovských náhrobků. Účastníci v jeho průběhu budou seznámeni se základy této
práce tak, aby v závěru byli schopni sami najít jednoduchý údaj na náhrobcích tachovského židovského
hřbitova. Sraz v muzeu.

Sobota 11. listopadu v 15.00 hod.
vernisáž výstavy
KRÁSA DŘEVA JAKO MÓDNÍ DOPLNĚK
Dřevěné přívěsky a šperky z domácí dílny Františka Vanického. Výstava potrvá do 31. 12.
Úterý 14. listopadu v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE ŽIDÉ V DOBĚ HUSITSKÉ
Přednáší PhDr. Ing. Václav Fred Chvátal, vedoucí oddělení výzkumu muzea v Tachově.
Úterý 21. listopadu v 17.00 hod.
vernisáž výstavy
KRÁSA V ZÁNIKU
Výstava fotografií Marie Matějkové potrvá do 31. 12.
Úterý 28. listopadu v 17.30 hod.
MUZEJNÍ AKADEMIE – slavnostní zakončení
V bývalém klášterním refektáři budou předány pamětní listy absolventům Akademie. Vyhodnoceny budou
také dvě soutěže pro žáky základních škol – Znám své město a 20. století na Tachovsku.
*************************************************************************************

DDM
Pátek 3. listopadu od 16.00 hod.
STAROČESKÉ PERNÍKY
Pro starší děti a dospělé.
Výroba dekorativních perníků vytlačovaných do dřevěných forem. Nutno přihlásit se předem, vlastní plechy s
sebou.
Informace: A. Dvořáková
Cena: 120 Kč za 1 plech, 200 Kč za 2 plechy
Středa 15. listopadu od 14.00-16.00 hod.
Střelnice Rychta
STŘELECKÁ LIGA TACHOVSKÝCH ŠKOL
II. kolo soutěže ve střelbě ze vzduchovky. informace: J. Matas
Sobota 18. listopadu 8.30-11.30 hod.
ateliér DDM
SOBOTNÍ KERAMIKA
Pro malé i velké. Nutno přihlásit se předem. informace: A. Dvořáková
Cena: děti 50 Kč, dospělí 100 Kč
Pátek 24. listopadu od 17.00 hod.

sobota 25. do 15.00 hod.
VÁNOČNÍ NÁPADNÍK
Pro děvčata od 1. třídy.
Dvoudenní vyrábění - vánoční dekorace, vánoční perníčky ...
Nutno přihlásit se předem.
informace: H. Vajdová
cena: 300 Kč (materiál, strava)
*******************************************************************************************************************
DALŠÍ AKCE
Pátek 10. listopadu od 18.00 hod.
kino Mže
SNOW FILM FEST - EXPEDIČNÍ KAMERA
Srdečně zveme všechny na další promítací večer z cyklu Filmové festivaly Tachov. Podzimní promítání již
tradičně s tematikou zimy a sněhu. Můžete se těšit na díla světových festivalů se zaměřením na cestování
a sporty. Součástí večera je losování o zajímavé ceny.
Vstupné dobrovolné.
********************************************************************************************************************

HOSPIC SV. JIŘÍ, O. P. S.:
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 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
PODPOŘTE NÁS
Příjmy na naše služby získáváme z darů a grantů, proto budeme vděčni za váš dar na transparentní účet
2400 723 426 / 2010. Nebo vás srdečně uvítáme v Klubu přátel hospice … protože každá rodina
potřebuje přátele… zvláště když někteří odcházejí.
Klub je společenstvím lidí, kterým není lhostejné, jak končí naše životy a snaží se tuto situaci změnit a
podporují nás měsíčně částkou alespoň 100 Kč. Je to jeden z nejúčinnějších způsobů, jak se i vy můžete
zapojit a přispět k naplňování naší vize, jíž je společnost vnímající umírání jako přirozenou a smysluplnou
součást života a pro kterou je samozřejmostí, že lidé mohou umírat doma důstojně, obklopeni svými
nejbližšími.
HOSPICOVÝ OBCHŮDEK
Drobnosti pro radost od různých tvůrčích osobností z Tachovska můžete pořídit v Klubu Sedmdesátka (nám.
Republiky č. 70, 1. patro). Otevřeno je pondělí – čtvrtek od 10.00 do 17.00 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 * Otevřeno: po - čt od 10 do 17 hodin * Vstup volný.

Pravidelný program přes týden:
Pondělí a středa od 10 do 12 hodin – mateřský klub Krteček
Každé liché úterý od 19 do 21 hodin – výuka angličtiny s rodilým mluvčím
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 18.30 do 20.30 hodin – Fusion – rock popový mládežnický sbor s kapelou
Neděle od 10 do 12 hodin – bohoslužby Evangelické církve metodistické
Neděle od 18 do 20 hodin – setkání mládeže ve věku 14 až 20 let

Témata literární čajovny v listopadu:
2. 11. – Skončí Evropa? Rudolf Tomšů přeložil a čte výňatky z knihy H. W. Sinna „Černý červen“.
9. 11. – Pavel Řepa čte Zpěvy staré Číny Bohumila Mathesia.
16. 11. – Petr Vaďura čte z knihy Raye Bradburyho 451 stupňů Fahrenheita.
23. 11. – Helena Mašátová čte nejlepší texty z Tachovské renety.
30. 11. – Kateřina Vozobulová vypráví o židovském údělu a strýci Richardu Glazarovi, který jako jeden
z mála přežil vyhlazovací tábor v Treblince.
Začátky v 19 hodin, občerstvení od 18.30 hod., vstup do literární čajovny je volný.
**********************************

Středa 15. listopadu v 19.00 hod.
Zpívánky J+J
Hostem bude Stanislav Jílek, učitel a kytarista.
(Program je připraven pro přátele SPŠ Tachov a všechny lidi dobré pohody,
zajišťuje Stanislav Jílek, Václav Holub a Karel Johana.)
Z dobrovolného vstupného bude podpořen mobilní Hospic sv. Jiří.
***********************
Témata nedělních bohoslužeb ECM (začátky v 10.00 hodin):
5. 10. – téma: Kristus jako spasitel.
12. 11. – téma: Kristus jako přítel (bohoslužby přenáší Český rozhlas).
19. 11. – téma: Kristus jako přímluvce.
26. 11. – téma: Kristus jako Král.
Vstup na bohoslužby je volný.
Podrobnější informace, včetně záznamů literárních čtvrtků a kázání naleznete na http://www.umctachov.cz/

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

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ MĚSTA TACHOVA
mob. 603 895 474, tel. 374 724 567, fax: 374 723 704; e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz,
zimní stadion * www.sportoviste-tachov.cz
Bruslení pro veřejnost opět v pravidelných časech pondělí, úterý, čtvrtek a pátek 12.30-14.30 hod.
Sobota 4. listopadu v 10.30 hod.
HC TACHOV X HC DOMAŽLICE X HC PLZEŇ * turnaj žáků 2. a 3. tříd.
Sobota 4. listopadu v 17.30 hod.
HC TACHOV X HC DOMAŽLICE * krajská liga mužů
Neděle 5. listopadu ve 12.45 hod.
HC TACHOV X HC MARIÁNSKÉ LÁZNĚ * liga mladších a starších žáků
Pátek 17. listopadu v 17.15 hod.
HC TACHOV X HC ČERNOŠICE * liga starších dorostenců
Sobota 18. listopadu v 18.00 hod.
HC TACHOV X HC APOLLO KAZNĚJOV * krajská liga mužů
Neděle 19. listopadu v 11.00 hod.
HC TACHOV X HC ENERGIE KARLOVY VARY * liga mladších a starších žáků
Sobota 25. listopadu v 16.30 hod.
HC TACHOV X HC HVĚZDA PRAHA * liga starších dorostenců
Neděle 26. listopadu v 11.00 hod.
HC TACHOV X HC LITVÍNOV * liga mladších a starších žáků
******************************************

plavecký bazén * www.sportoviste-tachov.cz
Sobota 11. listopadu 8.00-18.00 hod.
KRAJSKÉ PLAVECKÉ ZÁVODY
Plavání s Mraveništěm - plavání a hry dětí každé po, út 14.00-17.00 hod., čt 14.00-15.00 hod. pod
vedením paní Vajdové
Aquaerobic - cvičení ve vodě pro všechny, kteří chtějí zlepšit svou kondici každou středu 19.45-20.45 hod.
pod vedením paní Vajdové
Rybičky - plavání rodičů s batolaty každou středu 15.30-17.00 hod. 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 17.00-19.00 hod.
Úterý: 2 dráhy velký bazén 16.00-17.00 hod., celý bazén 17.00-19.00 hod. + malý bazén 17.00-18.00 hod.
Čtvrtek: 2 dráhy velký bazén 16.00-17.00 hod., celý bazén 17.00-19.00 hod. + malý bazén 17.00-18.00 hod.
Plavání seniorů a tělesně postižených Pá 13.00-14.00 hod. - plavání, cvičení ve vodě a regenerace pro
seniory a tělesně postižené
Aktuální informace o akcích probíhajících na sportovištích je možné najít na stránkách sportovišť

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

TJ Slavoj * www.sportoviste-tachov.cz
Sobota 4. listopadu 8.00-16.00 hod. * házená
PLZEŇSKÁ LIGA * minižačky 6+1
Sobota 11. listopadu 17.00-19.00 hod. * basketbal
TACHOV – LOKO KARLOVY VARY * mistrovské utkání, ženy
Sobota 11. listopadu 19.00-21.00 hod. * basketbal
TACHOV – SOKOL TOUŽIM * mistrovské utkání, muži
Neděle 12. listopadu 9.00-13.30 hod. * florbal
ELÉVOVÉ * mistrovské utkání
Neděle 12. listopadu 14.00-16.30 hod. * házená
2. LIGA – ŽENY
Čtvrtek 16. listopadu 8.00-13.00 hod. * futsal
DEN STUDENTŮ
Sobota 18. listopadu 8.00-17.00 hod. * florbal
PŘÍPRAVKA
Sobota 25. listopadu 8.00-15.00 hod. * kopaná
SÁLOVKA
Neděle 26. listopadu 9.00-17.00 hod. * házená
PLZEŇSKÁ LIGA * přípravka 4+1

*****************************************
Fotbalový klub Tachov
Sobota 4. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – HORŠOVSKÝ TÝN * dorost, KS
Neděle 5. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – VEJPRNICE * žáci, KP
Neděle 12. listopadu v 10.00 hod.
FK TACHOV – HORŠOVSKÝ TÝN * žáci, KP
Sobota 18. listopadu ve 13.30 hod.
FK TACHOV – ROZVADOV * A – muži, KPM
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