TACHOV PŘED PADESÁTI LETY aneb rok 196..., jak si jej někteří pamatují
prosinec 1967
 Důstojným zakončením Měsíce přátelství byl koncert Velkého symfonického orchestru AUS V. N. pod taktovkou Radomila Elišky. Sólistkami koncertu
byly pěvkyně Státního divadla z Leningradu Galina Kovalovová a Ludmila Filatová. 350 spokojených posluchačů.
 Na závěr Měsíce přátelství byla v Lidovém domě taneční zábava s koncertní vložkou. Hrály dva vojenské orchestry z Plzně, džezový a dechový. Oba pod
taktovkou kapitána Železňáka.
 V Tachově skončil třídenní celostátní seminář na téma „Rozvoj zemědělské výroby v okrese Tachov. Zúčastnilo se ho 140 pracovníků od Chebu po Košice.
 Na Filozofické fakultě UK v Praze se sešli po několika měsících členové komise pro pořádání HO 1967
se členy husitské „ válečné“ jízdy. Dr. Štěpán Kolafa se svěřil, že dokonce o tažení připravuje knihu „Jak jsme táhli na Tachov“. Tachovští přivezli alba
s fotografiemi a poděkováním za dobrou propagaci Tachova a HO.
 Zástupci čtyř mlékárenských závodů (Blatné, Nového města na Moravě, Kyjové a Králíků) vyrábějících sýr bílý Akawi se sjeli do tachovské mlékárny
k výrobní poradě. Výrobní porada se v Tachově pořádá tradičně vzhledem k vysoké kvalitě zde vyráběného sýra.
 0d ledna 1968 došlo ke změně ve velkoobchodním zásobování našeho okresu potravinářskými výrobky.
Až dosud jej zajišťoval n. p. Potraviny, závod Tachov. Tento závod byl zrušen, velkoobchodní sklad převzala tachovská Jednota.
 S konečnou platností bylo rozhodnuto o stavbě sídliště – východ se zahájením v r. 1970 za objektem budovy ONV v prostoru pod nádražím. Autor projekt
Ing. Miroslav Hrubec. 914 bytů.
 Poblíž Tachova, u silnice na Dlouhý Újezd, vyrostla v příhodném terénu pěkná bažantnice. Měli ji na starosti členové mysliveckého sdružení Háje. Nová
bažantnice je pěkným příkladem brigádnické práce. Nejvíce hodin na stavbě strávili myslivci Josef Otta, Jaroslav Němec a Jakub Bufka. Provoz si vzal na
starost Josef Otta s Vladimírem Glosem.
 Na náměstí se konal slavnostní výřad právě ulovených zajíců a bažantích kohoutků za zvuku lesních rohů
a slavnostních proslovů. Po obřadu byly úlovky hned rozprodány. Lovecká neděle vyvrcholila v Českém lese poslední lečí a pasováním na myslivce.
 Tachovští dřevorubci od jara pomáhali Lesnímu závodu v Konstantinových Lázních likvidovat následky únorové vichřice. Do Vánoc tam ještě zůstaly 4
traktory. LZ pomáhal likvidovat následky jarní kalamity i v LZ Červené Poříčí.
 Kovopodnik udělal radost silničářům novým sněžným pluhem pro městské účely. Další novinkou Kovo byly elektrické zakladače palet a regálových beden
do skladových regálů.
 V sále Domů pionýrů se konal vzpomínkový večer u příležitosti 100. výročí narozenin objevitelky rádia
Marie Curie Sklodowské. Promluvil doc. MUDr. Jaroslav Jerie, který se s „Madame Curie“ osobně znal.
 Okresní osvětový dům nabízel zájemcům, kteří ať už sbírají zuby pravěkých mamutů nebo poštovní známky, pivní nálepky …. založení „Klubu sběratelů
kuriozit“.
 ODPM zorganizoval konkurz na všech tachovských školách na obsazení míst v nově zřizovaném dětském pěveckém sboru. Z 60 přihlášených dětí si
vedoucí tohoto souboru, pracovník OOD Emilián Dekoj, vybral 27 nejtalentovanějších.
 Na ZDŠ v Kostelní ul. už druhým rokem zařadili do povinné tělesné výchovy základní výcvik neplavců.
 Pošta ručila za včasné dodání vánočních zásilek, pokud byly podány nejpozději 19. 12. Vánoční stromky k přepravě se přijímaly jen do 16. 12.
 Výbor pro pořádání Husitských oslav vydal brožuru „Tachov 6. - 8. 8. 1967“. 5 000 výtisků. Obsah: kromě programu HO mapa Tachova a okresu, přehled
o hotelích a restauracích v okrese, fotografie hradeb, ubytovna Uranových dolů. Foto Hynek Altman, grafická úprava František Trobl.
 Okresní osvětový dům pravidelně měsíčně vydával Zpravodaj města Tachova. Obsahoval především
program kina a přehled kulturních akcí ve městě.
 V Horském hotelu na Přimdě se konalo doškolení rozhodčích a tělocvikářů k zajištění lyžařské sezony
na nově vybudovaném středisku zimních sportů na Přimdě.
 V tělocvičně tachovské dvanáctiletky se konal okresní přebor dorostenců v košíkové. Přeboru se zúčastnila 4 družstva: SVVŠ Tachov, Planá, Stříbro a
Střední zemědělská technická škola Stříbro. Titul okresního přeborníka získalo družstvo z Plané.
 Oddíl kopané TJ Slavoj měl 93 členů. Novým předsedou oddílu se stal Josek Timák, místopředsedou Karel Lokajíček, pokladníkem Ing. Josef Zeman,
hospodářem Pavel Andrejko.
 V Tachovské rokli se konal závod v běhu na lyžích a ve sjezdu. Zúčastnili se ho i dřívější závodníci
a neméně vynikající trenéři Antonín Kobes a Josef Macht. Sjezdařům se věnoval cvičitel A. Vodička.
 Letošní padesátník Josef Macht se v tomto roce zúčastnil 23 závodů. V únoru začal se systematickým tréninkem 3 chlapců – Vazač, Horejš, Hamáčekkteří na různých závodech, i mimo kraj, dosahovali slušných výsledků. Řady zájemců se rozrostly na 8 běžců a 3 ženy.
 Okresní dům pionýrů a mládeže pracoval v obsazení: ředitel Jan Rod, zástupce Jaroslav Hoch, pracovníci
- Jana Zajíčková, Miloslav Přenosil.

Retro z Tachovské jiskry č. 48 – 52 a z kroniky Města Tachova připravila Marie Mirtlová
Vydavatelem Tachovské jiskry v roce 1967 byl do č. 12 OV KSČ a ONV, od č. 13 Státní statky, o. p.
Vedoucí redaktor: Jaromír Milota, zástupce od č. 5 Rudolf Tomšů * Kroniku města vedl Miloslav Přenosil
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listopad 1967
Oslavy 50. výročí VŘSR:
6. 11. slavnostní zasedání OV KSČ, OV NF a ONV
15.00 - koncert dechové hudby – náměstí
15.30 - manifestace pracujících – promluvil na ní náměstek ministra národní obrany gen.por. Šádek – náměstí
- symbolická přísaha nováčků tachovské posádky – náměstí
Po skončení přísahy šel průvod na Mohylu, kde byl proveden pietní akt a po něm následoval
ohňostroj a lampionový průvod do města.
Plenární zasedání MěstNV bylo bouřlivé – projednávaly se služby města.
V muzeu byla instalována výstava „Sibiř očima Hanzelky a Zikmunda“.
V cyklu „O zemích našich přátel“ přednášel prof. Ludvík Kindl o Maďarsku. V muzeu byla výstava
fotografií a poštovních známek MLR.
19. 11. vyhořel kostel Nanebevzetí P. Marie. Postupně se opravil krov nad hlavní lodí, malá věž
zv. Sanktuska a nyní konečně došlo na hlavní věž.
Začala se opravovat rampa nákladního nádraží. Konečně zmizelo bezedné bahno, množství velmi
hlubokých děr a rigolů.
V kině Hraničář se tachovským posluchačům představil Symfonický orchestr Mariánské Lázně pod
taktovkou Jaroslava Soukupa.
V kině Hraničář se jako předpremiéra promítal italský barevný velkofilm BOHÉMA s nejslavnějšími
pěvci proslavené milánské opery La Scala.
Soutěž „Astronautické otazníky“ = soutěž, která proběhla na obou devítiletkách. Žáci soutěžili ve
znalostech vývoje techniky. O pouhé dva body zvítězilo družstvo z ul. Karoliny Světlé ve složení:
Mužík, Hron, Sedláček, Hrabyk, Pelán, Kučera.
Velký zájem byl o kurzy šití Okresního osvětového domu. OOD hledal další lektorky.
Rybena udělala na zkoušku 2 a půl centu marén. Jde o rybu, jejíž odchov v posledních letech úspěšně
zavedli na svých rybnících pracovníci Státního rybářství v Boru.
ČSAD zahájila zkušební provoz na lince Tachov – Planá – Sv. Anna a zpět.
KOPANÁ: divize:

Škoda Ostrov – Dukla
2: 0
Dukla – Dukla Sušice 1 : 3 Dukla v posledních zápasech promrhala svůj
náskok a ztráta 4 bodů bude v jarním kole dvojnásob čitelná.
I. A tř.:

Sparta Chodov – TJ Tachov
2: 1
Jedenáctka okresu Tachov - ČSSR

0:7

Nejvyšší návštěva ve své historii. 3 000 diváků se přišlo podívat na start národního mužstva ČSSR,
které se v přípravném zápase utkalo s okresní jedenáctkou.
Sestavy: ČSSR – Kremerius, Lála, Horváth, Kvašňák, Táborský, Geleta, Kuna, Levický, Szikora, Jokl,
Masný, Jurkanin, Vrána. Trenér národní mužstva: Josef Marko
Tachov –Kučera, Feifer (Žatec) Olejník, Šebek (Mar. Lázně), Veniger, Lindner, Zadák,

Zachariáš, Mixa, Novák, Bachner, Tomášek, Jebavý, Urbánek
Nově upravená tělocvična přivítala k pravidelnému cvičení muže (úterý) a ženy (pondělí).
Tachovští nohejbalisté se účastnili turnaje o pohár Rudé hvězdy v Praze v sestavě: Kubec, Lindner a
Voráček. Velmi dobře obstáli v silné konkurenci 16 nejlepších družstev RH a obsadili cenné 4. místo.
Přivezli si pohár a získali právo zúčastnit se turnaje i v příštím roce bez kvalifikačních utkání.
Lyžaři zahájili sezonu tradičním přespolním během v Tachovské rokli. Startovalo 31 běžců. K dobrému
zvuku Tachova ve sportovním světě přispívali běžci: Macht, Hamáček, Vazač, Valentová, Horejš, Velc,
Kučera, bratři Mašovských.
***************************************************************************************************************************

říjen 1967
Socialistická akademie měla 15. narozeniny. Jejím úkolem bylo seznamovat s nejnovějšími poznatky vědy,
techniky, umění, kultury, filozofie a dalších vědeckých oborů.
V Plastimatu se konala ustavující schůze ZO ČSM. Do čela nové svazácké organizace byla zvolena Blanka
Mauleová.
Na svém zasedání se OV Svazu zahrádkářů zabýval hodnocením jednotlivých organizací. Byl zvolen nový
předseda: František Duchek.
Ve Svazarmu se scházel tzv. „parakroužek“ – kroužek určený odvážným milovníkům výšek, parašutistům. Pod
vedením instruktora Milana Kožíška. Základního výcviku se zúčastňovali chlapci a děvčata od 15 let, po dvouletém
tvrdém výcviku, tj. v 17 letech přišlo to nejlákavější, přišel první seskok „na ostro“ (z menších letadel). Jako
nezapomenutelná odměna za dřinu v přípravě.
Rada ONV schválila projektový úkol na stavbu nové polikliniky, stavby se zahájením 1. července 1969 a uvedením
do provozu počátkem roku 1972. Kde? V prostoru mezi Václavskou a Mánesovou ulicí a Horním náměstím.
V 1. křídle přízemí: dětské oddělení, lékárna, pomocné provozy. V šestipodlažní budově: ordinace dvou závodních
lékařů a 4 obvodních, veškeré ordinace odborných lékařů, laboratoře, rentgen, rehabilitace s vodoléčbou atd.
V celém nejvyšším podloží pak oddělení zubní. Projekt byl dílem Zdravoprojektu.
Na bývalém židovském hřbitově nad mlékárnou byl svépomocí vybudován městský urnový háj. Krásně
adaptovaná smuteční síň v rohu areálu, velmi hezky působící schránky pro uložení uren s epitafními deskami,
dobře sladěná květinová výzdoba, nově upravené a pískem vysypané cestičky, socha, symbolizující smutek,
dominující celému místu, za ní pak ozdobný tepaný plot.
Konala se první schůzka skupiny zainteresovaných na vybudování zimního stadionu u areálu koupaliště.
Zeměměřičských prací se ujal Ing. Antonín Kobes z Ústavu geodezie a kartografie. Vzhledem k velmi vlhké půdě
v místě stavby bylo nutno odvodňovat. Práce odvodnění se ujali pracovníci meliorací.
Šlo o další stavbu akce „Z“ – zvelebení.
Do Okresního muzea byl přivezen z Lomu vandaly zničený vzácný hliněný oltář za 17. století. Byl ozdobou kapličky
na návsi a důkazem rozsáhlé hrnčířské tradice na Borsku a okolí. Přivezené bedny obsahovaly mnoho střepů
a úlomků. V muzeu se restaurovaly a byly uloženy do sbírek muzea.
Vyšel první Sborník Českého lesa. Vydalo jej tachovské vlastivědné muzeum. Je v něm vůbec první studie
o slovanských mohylách na Tachovsku (dr. Rudolf Turek, CSc.), horopisný přehled okresu (Jiří Pecha) a další
materiály z oboru archeologie apod.
Útok Dukly měl zatím v podzimní části vyšších mistrovských soutěží na svém kontě nejvíce střelených v rámci
branek celé republiky – 24. „To je jistě radostné konstatování“, řekl František Ipser, který převzal žezlo mužstva
po sestupu z II. ligy.

Kopaná - divize
Lokomotiva Plzeň – Dukla
2 : 2 Dukla nehrála tak, jak byla z posledních zápasů známá.
Dukla Tachov – Dukla Tábor
2 :2
Fotbal to byl pěkný, ale …
Dukla se v tabulce musela spokojit s 2. místem se stejným počtem bodů jako měl její největší soupeř Dukla Tábor.
I. A tř.: TJ Tachov – TJ Skalná
3:1
V 71. roč. nejvyššího závodu s obdivuhodnou tradicí na trati Praha – Běchovice byli i běžci z Tachova. Jak si vedli?
Pěkného úspěchu dosáhl Adolf Vazač, který obsadil 16. místo mezi 320 běžci. Další dva: Míla Horejš a Rudolf
Hamáček se umístili v druhé padesátce.
Výsledky tachovských II. roč. Běhu Tachovem o putovní pohár OV SČSP (50 běžců v 8 kategoriích): mladší
dorostenkyně: Stanislava Valentová dorostenec: Antonín Zíka
starší dorostenci: Jiří Chmelarčik 2.
Václav Mošovský 3.
muži:
Adolf Vazač 3.
S další rekreační oblastí na našem okrese se počítalo pravděpodobně v okolí rybníka Regent nedaleko Chodové
Plané. Počítalo se se spoluprací okresu Cheb – stavba motelu, parkoviště, podmínky pro jachting, přeložení
dosavadní silnice z Chodové Plané do Mariánských Lázní mimo oblast Regentu.
Retro z Tachovské jiskry č. 40 - 43 * připravila Marie Mirtlová
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září 1967
K 30. 6. bylo v Tachově hlášeno k trvalému pobytu 7 922 osob.
Ve stavu příprav se ocitl zimní stadión. Akce vzhledem k možnostem městského národního výboru byla rozdělena
na několik let. Celé záležitosti se ujal stavitel OSP Miroslav Knotek.
Sauna už byla po požáru v pořádku – navíc vylepšena. Přípravný prostor a čekárna byly přestavěny a rozšířeny,
celá pec byla řádně zajištěna proti nepříjemnostem s ohněm. MěstNV na koupališti hodlal postavit hospodu
námořnického charakteru.
N. p. Zelenina otevřel vlastní prodejnu zeleniny a ovoce – uprostřed sídliště-západ. (Dnes restaurace Májovka na
tř. 1. máje). Zboží zavážel 2x denně.
Snaha se mohla pochlubit vkusnou, důkladně udělanou a praktickou kabelou jménem Eva. Kabela byla elegantní
a přitom velmi objemná.
Přes přístavy v Hamburku a Rotterdamu doputovaly do Tachova z dálného Tichomoří tisíce škeblí a ulit
nejrozmanitějších názvů a tvarů. 11 zaměstnanců Komunálních služeb z nich kouzlili velmi žádané perleťové zboží.
Čas od času se stane, že se v některých škeblích najde i perla. Za dobu existence perleťárny se perly našly ve dvou
případech.
MěNV měl velkou starost s umístěním dětí do mateřských škol. V Tachově už nebyla ani jedna vhodná místnost.
Řešení se našlo. S pomocí závodů se opravil chátrající objekt ve Ctiboři. Výsledek: 36 dětí dojíždělo zvláštním
autobusem do Ctiboře.
V ul. Prokopa Velikého se objevili první stavitelé rodinných domků: manželé Novákovi, Vrbovi, Kyjovských,
Thomajerovi. A pod Mohylou: Kubíčkovi, Špačkovi, v Palackého ul. Šamajovi. V současné době bylo k dispozici
ještě 10 stavebních míst pro rodinné domky.
Bylo upraveno prostranství nákladního nádraží.

Dlouho neudržované cesty se změnily v rozbahněné plochy. Tak tomu bylo např. v Rokli, kde se scházelo nejvíce
městských obyvatel.
Odbor pracovních sil ONV připravil 1. burzu pracovních příležitostí. Uspokojil všechny žadatele, byli umístěni i
důchodci. Celkem 22 občanů našlo zaměstnání v 18 podnicích a závodech.
V Lidovém domě byla slavnostně zahájena výstava „Stav a vývoj kriminality v Západočeském kraji“.
Horníci dolu Vítkov II (vedoucí závodu Stanislav Vlasák), horníci ze šachty Zadní Chodov III (vedoucí závodu Štefan
Čaj) se sešli v rekreačním středisku Koshuth v Mariánských Lázních. Na obou místech se předávala hornická
vyznamenání. V rámci Dne horníků proběhla v Tachově řada sportovních akcí.
Obec baráčnická pořádala na Rychtě Václavskou zábavu. Hrála vlastní kapela.
V Břehyni u Doks se konal celostátní sraz mladý ochranářů. Do osmičlenné skupiny Tachovska byl z Tachova
vybrán Karel Bulín a Karel Malý.
Za účasti ministra školství prof. dr. Jiřího Hájka proběhlo na ONV jednání o rozvoji školství na Tachovsku.
Novým ředitelem LŠU byl jmenován František Trobl, dosavadní učitel výtvarného oddělení této školy.
Prvním představením divadelního předplatného byla detektivní komedie Josepha Keserlinga Jezinky – bezinky.
Hrálo se v nově upraveném kině Hraničář.
Vítězem okresního přeboru žen v odbíjené žen se stalo družstvo TJ Slavoj Tachov. Postoupilo tak do kvalifikačního
turnaje kraje.
Ve 14. roč. Běhu Rudého práva v Praze v kategorii starších obsadil Josef Macht 6. místo.
KOPANÁ:
Divize- Spartak Pelhřimov – Dukla 1 : 3
Začátek byl deprimující, na konci Dukla hru jen kontrolovala.
Dukla – Dukla Písek
3:0
Štěstí stálo na straně vojáků z Písku.
ČZ Strakonice – Dukla
1:2
Až ve druhém poločase vojáci uhráli těsné vítězství.
Dukla – ČSAD Plzeň
6:0
Před zápasem se rozloučili hráči Dukly, kteří po dvouleté službě oblékli opět civilní šat: Jelínek,
Kozinka, Hořešovský, Diviš. Civil oslavili „ kanonádou“ a radovali se, že Dukla obsadila 1. místo v tabulce.
I. A třída: Olympia Hroznatín - TJ Tachov
1:0
Tachov měl povětšinou převahu – soupeř primitivní, zato však účinnou hru.
TJ Tachov – Baník Svatava
1:0
Branku střílel Pácal.
Dukla Cheb – TJ Tachov
Nehráno. Pro poruchu auta se mužstvo do Chebu nedostavilo.
V rámci Dne horníků proběhla ve městě řada sportovních akcí.
- VIII. roč. přespolního běhu o putovní pohár Uranových dolů – na startu se sešlo 36 závodníků. Pohár si odvezl
Richter ze Slavie Praha.
- Velmi vydařený byl „srandamatsch“ mezi hubenými a tlustými z dolu Vítkov II. Fotbal se hrál podle speciálně
upravených pravidel. Byl povolen i doping: dvanáctka. Výsledek: poměr sil 4 : 4.

- 1. ročník velké motoristické soutěže – 14 automobilů s velkými startovními čísly na bocích a tabulkami 1.
hornická URAN-RALLYE. První etapa vedla ze Sklářů do Tachova a druhá z Tachova na Riviéru ve Velké Hleďsebi.
Celá jízda byla prošpikována různými zkouškami řidičského umění. V závěru si každý účastník musel od
„přistavené“ Stračeny nadojit mléko pro napití. Všemi nástrahami, obezličkami a schválnostmi vítězně projel
Jaroslav Kolář, před Zábojem Kyselkou a Ivanem Okruckým.
Poslední deštivý týden pomohl houbařům. Na Plánsku a Broumovsku se objevily hříbky, v pohraničních lesích
rostly poměrně hojně václavky a z luk mezi Planou a Chodovou Planou nosili lidé dokonce celé tašky žampionů
Retro z Tachovské jiskry č. 35-40 a kroniky Tachova
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červenec a srpen 1967
č e r v e n e c 1967
Tachov začínal žít Husitskými oslavami:
34 domů na náměstí a na Husitské ulici dostalo novou fasádu.
Z Tachova odejel směrem na Prahu nákladní automobil Agroservisu se zajímavým nákladem. Vezl přesnou kopii
husitského bojového vozu, kterou zhotovily zručné ruce kovářů, kolářů a dalších řemeslníků závodu Teroz
Státních statků. Vracet se bude obsazen novodobými husity 5. 8.
V muzeu byla zahájena výstava Armádní umělecké a technické tvořivosti.
Jednota připravovala zaútočit při HO na žaludky a peněženky. Nabízený sortiment obsahoval módní zboží, textil,
průmyslové zboží, mrazírenský vůz plný nanuků, na koupališti zahradní staročeskou restauraci s přímo opečenou
drůbeží na grilu, malou udírnu, samozřejmě plzeňské i chodovoplánské pivo.
Na různá místa v Tachově připravovala Jednota 70 prodejních stánků.
Dva první červencové večery patřily dvěma posledním filmům FFP: Viva Maria (Francie) a Vojna a mír (SSSR).
Filmový festival pracujících skončil. Na nepříliš pohodlných sedačkách se za osm dnů vystřídalo 11 526 diváků
(průměr na jedno představení 1 440 platících). Hlediště se zaplňovalo dlouho před zahájením promítání. Každý
den koncertovala některá z vojenských hudeb.
Žáci ze všech tříd ZDŠ, Kostelní ul., se zúčastnili v průběhu školního roku plaveckého kurzu. Pořádal a financoval ho
odbor školství ONV- malou částkou přispěli rodiče.
Za účasti ministra školství prof. Dr. Jiřího Hájka probíhalo na ONV jednání o rozvoji a budoucím uspořádání školství
na okrese Tachov.
Okresní dům mládeže uspořádal v Pavlovicích „ochranářskou olympiádu mládeže“ na památku v červenci
zemřelého RNDr. Lud. Fraňka, spoluzakladatele olympiády.
V obřadní síni plzeňského krematoria se zaměstnanci OÚNZ rozloučili s obětavým dentistou Josefem Kašparem.
Ve stáří 62 let zemřel náhle. 17 let působil na Poliklinice Tachov.
Odbor pracovních sil ONV a Městský národní výbor v Tachově pořádaly první burzu pracovních příležitostí.
Byla určena všem občanům včetně důchodců, mládeže, žen v domácnosti.
Parta tesařů OSP vyvěsila na 13 m věž tachovského kostela glajchu – na vrcholku „sanktusky“. Pod vedením mistra
Jaroslava Sovy. Teď ji čeká velká 23 m vysoká hlavní věž a 4 osmimetrové věžičky.

V první provozní hale Plastimatu se objevily první vstřikovací stroje značky KUASY. V přístavku mechanických dílen
se připravovalo zahájení zkušebního provozu.
V kině Hraničář se v době promítání v letním kině instalovaly 2 nové promítačky Meopta 4 a tranzistorové zvukové
zařízení typu Tesla K 215.
4x týdně se scházelo úspěšné družstvo dorostenek a žákyň sportovní gymnastiky. Družstvo obsadilo v krajské
soutěži 23. místo hned za okresem Plzeň – město. Největším talentem byla bezesporu Hana Bočková (přebornice
kraje v soutěži žen), velmi nadějná byla i Eva Svobodová (přebornice kraje v soutěži dorostenek), v poslední době
se hezky ukazovala i malá Polomisová. Gymnastické naděje vedl trenér Václav Pihera.
Slavoj hostil fotbalové mužstvo BSC ROOTATION BLANKENSTEIN. Omlazené mužstvo Slavoje podalo vynikající
výkon a porazilo mužstvo hostí (které aspirovalo na postup do II. ligy NDR) 2 : 3.
Vychovatelky školní družiny K. Světlé (Víchová, Baťková, Veselá) zorganizovaly pro svých 20 svěřenců 10 denní
tábor pod stany na Labuťáku.
Vítězem nohejbalového turnaje se stalo překvapivě družstvo Státní banky před favorizovaným celkem RH Tachov.
Družstvo ZDŠ skončilo 3., družstvo Delty na 4. místě.
Konala se mimořádná členská schůze oddílu kopané TJ Slavoj rozšířená o zástupce OV ČSTV, Slavoje Tachov,
patronátních závodů LSD Jednota a UD Vítkov II. Došlo k jakémusi rozdělení: o kopanou se bude starat TJ Tachov
(v čele Karel Lokajíček), a o ostatní sporty TJ Slavoj Tachov.
s r p e n 1967
Hlavní událostí začátku tohoto měsíce byly Husitské oslavy 1967. Konaly se 5. a 6. srpna.
V předvečer hlavního dne na všech vyvýšeninách zahořely velké ohně. Ve svazarmovském areálu tachovské rokle
zaplál obrovský táborák.
Husitský vůz dorazil do Tachova z ruzyňského letiště 5. srpna. Osádku tvořilo: šest studentů a jedna studentka
ekonomické a zemědělské vysoké školy, čtyři doktoři, odborní asistenti a redaktorka Mladé fronty. Bojovníci byli
rozděleni takto. Jeden z nich byl kazatel a byl jím muž patřičně kvalifikovaný – doktor filosofických věd Jar. Jirsa.
Hodnostně nejvyšší byl pravý husitský hejtman. Pak už byli všichni rovni oděvem i hodnostmi. Kazatel před
odjezdem požehnal zbraním a veselý průvod vyjel na ruzyňskou silnici a pak na karlovarskou, přes Beroun do
Tachova. Vůz byl tažen dvojspřežím statných koní ze státního statku Tisová. Kočírovali je kočové Jan Seidl a
Jindřich Kapek. Kuriózní povoz a kuriózní doprovod vzbuzoval obrovskou pozornost kolemjdoucích. Členové VB
s nimi měli pěknou starost.
Ke střetnutí husitského vozu s kolonou šestsettrojek vládní delegace došlo na kopci zv. Rapotíňák. Nablýskané
automobily zastavily a boží bojovníci šli vstříc pasažérům. Kněz Karel z Kalicha oslovil předsedu vlády Jozefa
Lenárta, který okamžitě přijal pravidla hry a vyslechl kázání. Pak došlo k diskuzi mladých filosofů o věcech
světských. Setkání zapili staročeskou medovinou.
V čele vládní delegace byl předseda vlády a člen předsednictva ÚV KSČ Jozef Lenárt a ministr národní obrany
armádní generál Bohumír Lomský.
V Tachově na náměstí přivítala boží bojovníky celá rada městského národního výboru, která se pro přivítání
proměnila ve středověké konšely.

Tribuna pro manifestaci pracujících byla na Gottwaldově (dnes Masarykově) třídě. Tam se také konala
nejmohutnější vojenská přehlídka v historii Tachova. Poprvé jely i řízené střely. Přehlídku uzavřela vojenská hudba
kpt. Železňáka.
Po manifestaci odejeli oficiální hosté na Vysokou, aby zde na požádání předsedy MěstNV Václava Maříka Jozef
Lenárt poklepal na základní kámen budoucího husitského památníku.
Kopaná o Husitských oslavách:
ženy Slavoje Tachov – ženy Aš 0:0
Sestava žen Slavoje: Koutná – Kabátová (Kolerusová), Víchová (Kajerová),
Pácalová – Kadlecová, Vlčková- Matoušková, Čadková, Sedláčková (Kadlecová II),
Mráčková – Průšová
Okres Tachov – dorost ČSSR 2 :3
Sestava tachovských: Kozinka – Novák (Veninger, Kraus) Jelínek, Lindner – Mixa,
Diviš II – Novák, Červeň, Jebavý, (Zachariáš, Kolerus (Urbánek), Diviš I (Premus).
Další akce v rámci Husitských oslav:
- Výsadkáři první výkonnostní třídy plzeňského aeroklubu – seskok z výše 1 100 metrů volným pádem na cíl
– stadion.
- Zaplněný amfiteátr tleskal Československému souboru písní a tanců.
- Výstava Armádního výtvarného studia – soubor obrazů, plastik a grafických listů – muzeum.
- Členové MO chovatelů drobného hospodářského zvířectva otevřeli nově vybudovanou výstavní síň.
60 vystavovatelů se tam pochlubilo 150 králíky, okrasnými a poštovními holuby a různé drůbeže.
- Na koupališti se konala opravdová „husitská“ pouť s desítkami nejrůznějších atrakcí.
Husitské oslavy skončily. Určitě přesáhly rámec okresu. Život se vrátil do normálních kolejí.
Péčí MěstNV byla postavena nová lávka přes Mži (Knížecí alej). Je ocelová a vyrobil ji závod TEROZ.
MO ČSČK pořádal zájezd do Železné Rudy a na šumavská jezera.
37 letošních absolventů ZDŠ odjelo do Jablonce, kde nastoupilo do učení v závodě Plastimat.
Po vyučení nastoupí v tachovském závodě.
Okresní osvětový dům nabídl předplatné na sezonu 1967 – 68: 8 divadelních her + 2 koncerty.
Konání: kino Hraničář, vždy v pátek od září do června příštího roku.
25. 8. ve stáří pouhých 53 let odešel z jeviště života Rudolf Tomšů. Měl za sebou 22 let neúnavné práce
v ochotnickém souboru.
2. roč. v běhu hodinovém o štít města běželo 15 běžců v hlavní kategorii (1. Satler – Rokycany, 3. Sklenár Dukla
Planá). Opravdových veteránů bylo 10 (1. Brádle RH Pardubice, 2. Macht TJ Tachov).
Šachisté Slavoje se utkali se šachisty Dynama Lobenstein z NDR a zvítězili 6 a půl: 3 a půl bodu.
Kopaná: divize Baník Sokolov – Dukla Tachov
2:2
Vojáci Dukly zahájili novou soutěž pod vedením nového trenéra. Byl jím bývalý internacionál František
Ipsen, dlouholetý hráč pražské Slávie.
Dukla - VS Tábor
3:0
Exhibiční utkání žen: ČSM Vochov – Slavoj Tachov
2:1
Vochovské dívky byly silným soupeřem tachovským fotbalistkám. V sestavě našich chyběla „dirigentka“
a „zametačka“ mužstva Anna Mráčková. Pro tachovské ženy to bylo druhé utkání, vochovští měli za sebou

zápasů 7.
Na aktivu sekce kopané předal člen předsednictva sekce kopané Josef Lamper vyznamenání za zásluhy a rozvoj
kopané Josefu Vogeltanzovi - odznak II. stupně ČSTV, Janu Thomayerovi a Milanu Mihokovi - čestný odznak ČSTV.
Pořadí finálového kola turnajů závodních jedenáctek: 1. UD Vítkov, 2. Amáti Stříbro, 3. PS Planá.
Retro z Tachovské jiskry č. 26-34 a kroniky Tachova - připravila Marie Mirtlová
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červen 1967
Tři dny probíhal v romantickém prostředí Mže ve Světcích okresní sraz mladých obránců vlasti. Zúčastnilo se ho 14
nejlepších oddílů branné hry SIGNÁL X-5 z našeho okresu. Z nejlepších oddílů bylo vybráno 10 dětí pro celostátní
sraz mladých obránců vlasti v Rovišti u Příbrami.
170 svazáků našeho okresu se zúčastnilo 2. setkání mládeže na Šumavě v Sušici.
Členové baráčnické obce Hraničář Tachov oslavovali 20. výročí svého založení. Hraničář měl 192 členů. Pozval si
do Tachova další obce baráčnické. 38 autobusů přivezlo přes 2 000 krojovaných baráčníků, převážně z Kladenska.
Tachovští se mohli pochlubit novou „rychtou“, spolkovou místností. Upravili si ji ze starého objektu za stadiónem.
V Lidovém domě se konalo pod vedením ředitele Plastimatu Inž. Vratislava Růžka setkání pracovníků Plastimatu.
Přijeli pracovníci z Plastimatu Liberec, bývalí i současní učni libereckého učiliště – prostě všichni, kteří byli
jakýmkoli způsobem zainteresováni na brzkém rozjetí závodu.
Věhlas Rybeny se šířil i na Slovensko. Sardelová pasta se začala dodávat do krajů Bratislava a Košice.
70 druhů pěkných a ještě pěknějších broží, 20 druhů působivých manžetových knoflíků v kombinaci s TOMBAKEM
(leštěný bílý kov), 20 druhů dámských přívěsků – to jsou výsledky práce perleťářské výrobny.
V Technickém rozvoji se upravuje husitský vůz. Před oslavami vyjede z Prahy a pojede přes Beroun a Plzeň až
do Tachova.
Poblíž Domu řemesel vyrostla budova smaltovaného skladu, přestěhovaly se do něj všechny zásoby materiálu
a potřeb. Uvolněné místnosti získaly dílny.
Český svaz chovatelů drobného zvířectva postavil v Chodské ulici svou výstavní halu.
Jednota uzavřela dohodu s Vinařskými závody ve Valticích, že o Husitských oslavách na hlavní dny otevřou
Valtickou vinárnu.
Poštovní novinová služba otevřela na sídlišti – západ vedle potravinářské prodejny stánek s novinami
a kuřivem.
ODPM připravil čtyřtýdenní běhy stanového tábora v Butově na Hracholuské přehradě pro rodiče s dětmi.
Tachovští včelaři přisunuli 630 včelstev k řepným polím. Příznivý oboustranný vliv: na výnosy řepky
a na vývoj včelstev.
25. 6. byl zahájen Filmový festival pracujících:
25. 6. Ta naše písnička česká - ČSR
26. 6. Včera, dnes a zítra - Itálie
27. 6. Maryška a Napoleon- Polsko
28. 6. Uherský magnát – Maďarsko
29. 6. Dákové – Francie- ČSR
30. 6. Dívka se třemi velbloudy – ČSSR
LŠU připravila týdenní „Tábor talentů“ u bezdružického rybníka Zaječák pro 15 vybraných žáků výtvarného
oddělení. Vedl učitel František Trobl.
Okresní knihovna pozvala pro své mladé čtenáře spisovatele Bohumila Říhu a Josefa Věromíra Plevu
(Honzíkova cesta, Dětská encyklopedie, Malý Bobeš …).
Z třídenního úspěšného zájezdu v německém městě Gera se vrátila Tachovská dechovka kapelníka
Václava Roubala. „Roubalovci“ byli pozváni na oslavy Dne horníků. Jaký „kousek“ měl v Německu největší
úspěch? Mělnická polka čili „Jásavá“.
Žáci ZDŠ Karoliny Světlé připravili pro své rodiče kulturní a tělovýchovnou akademii.
Gymnasté, košíkáři – Václav Pihera, 90 členný pěvecký sbor – Josef Brabenec, hudebníci, recitátoři …
Konferovali Věra Čelikovská a Jindřich Zvolánek.
V Letním kině Divadlo S. K. Neumanna z Prahy uvedlo hru: Jak přišla basa do nebe – hráli Josef Patočka,
Jiří Bednář, Marie Drahokoupilová, Jan Skopeček, ….
II. liga kopané: Liaz Jablonec – Dukla
4:2
Všechny branky padly v první půli. Dukla je opět
na posledním místě /
Dukla – VCHZ Pardubice 0 .2
„Dukláci“ hodili flintu do žita /
Škoda Plzeň
– Dukla
2:0
Plzenští vítězili stále. I v dešti /
Dukla – SP Rapotín
5:0
Radost alespoň
nakonec /
Sparta Vlašim - Dukla
4:1

·
·
·
·
·

·

Vojáci se s II. ligou nerozloučili slavně.
Do okresního přeboru mužů se přihlásilo 14 družstev mužů a 5 žen. První místo muži: Slavoj Tachov, první
místo žen: Baník Stříbro.
Byl zahájen turnaj závodních jedenáctek – potrvá do konce června.
V oblastní soutěži gymnastek v Plzni zvítězila v kategorii juniorek Hana Bočková ze Slavoje Tachov,
ve II. tř. dorostenek naše Eva Svobodová. Družstvo dorostenek II. tř. vyhrála děvčata ze Slavoje.
Přes Tachovsko vedla jedna trať celostátní automobilové ralley. Vedla převážně po úzkých venkovských
silničkách. Automobily přijely od Mariánských Lázní a náš okres opustily v Pavlíkově.
Retro z Tachovské
jiskry č. 22-26
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Květen 2017 * 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 – Majálesová veselice v Lidovém domě - 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 novému 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 4 : 1 nasvědčuje tomu, že se Dukla s II. ligou rozloučí / Dukla –
Baník Most 3 : 3 opět to skřípalo v obraně – 600 diváků / Dukla Tachov – Dukla Tábor 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
Duben 2017
· V celostátní soutěži ve zvelebování okresů, vyhlášenou ministerstvem vnitra, bylo ze 106 okresů vybráno
12 nejlepších. Na prvním místě byla Bánská Bystrica a na druhém Tachov. Tachovsko kromě toho bylo
jediným pohraničním okresem mezi vyhodnocenými.
· Hlavní dny Husitských oslav: 5. a 6. srpna
· Byla dokončena první série 5 000 odznaků (malých palcátů s nápisem). Budou sloužit jako vstupenka
· na všechny hlavní dny. Hlavní ideový plakát navrhl akademický malíř Jaroslav Sůra.
· Delegátky z celého Tachovska se sešly v Lidovém domě na ustavující schůzi nové okresní organizace Čs.
svazu žen. Zvolily 25 členný výbor, předsedkyně Blažena Novotná, tajemnice Zdena Glosová.
· Už po dvaadvacáté se sešli delegáti OV ČSM. Předsedou byl opět zvolen Jan Keidl.
· Během konference byla okresnímu tajemníkovi Josefu Černému předána pionýrskou delegací petice za
obnovení tachovského zámku. Večer patřil taneční veselici s tahem věcné loterie. Hlavní výhrou byl
motocykl PIONÝR.
· V Tachově se konalo ustavující zasedání správního výboru o.p. Státní statky jakožto nejvyššího poradního
orgánu státních statků.
· Pracovníci Krajského střediska památkové péče Plzeň zahájili předběžný průzkum opuštěného a
chátrajícího zámku. Průzkum bezpečně určil základ raně gotické válcové věže stavěné za Přemysla Otakara
II. Objeveny byly gotické sklepní prostory, v přízemí renesanční místnosti i s klenbami a portálem.
· “Podrobný výzkum si vyžádá delší systematickou práci a určitě potvrdí, že technický stav objektu není
špatný. V každém případě by zámek měl být zachován. Vždyť jde o objekt, který je nedozírně spjat
· s dobami, kdy byl Tachov českou pohraniční pevností, kterou navštěvovali čeští králové, je dokladem
minulosti města. Minulosti starší a důležitější, než byla pozdější germanizace Tachovska. Rekonstrukce si
vyžádá řadu let. Zatím je nanejvýš nutné zajistit alespoň nouzové opravy krytiny a postarat se o odvod
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dešťové vody. Nelze také zámek využívat k účelům skladištním a dílenským. Zámek by byl ideálním
stánkem kulturním: galerie, koncerty, výstavy, hudební a výtvarná škola …“
To je část rozhovoru, kterou Tachovské jiskře poskytl jeden z těch, kdo průzkum prováděl, památkář
Zdeněk Louda.
Pionýři dvou pionýrských oddílů se rozeběhli po Tachově k podpisu listiny rozdělené na 2 rubriky: Jsem
pro obnovu zámku, Jsem pro jeho zbourání. Soustředilo se 615 podpisů, 613 se vyslovilo pro opravu.
Zástupci ONV a MěstNV Tachov si prohlédli zevrubně zámek a uložili řediteli OSP vypracovat předběžný
rozpočet na jeho opravu.
Zástupce Krajské správy lesů Ing. Hladík předal řediteli LZ Tachov Ferdinandu Votavovi podnikovou
standartu.
Ve Snaze se začaly vyrábět úplně nové artikly: klíčenky pro muže, koženková zdrhovací pouzdra na
skládací deštníky, pánské etuje na drobné osobní předměty.
V Kozaku byla uvolněna část objektu, který byl donedávna využíván jako výkupní sklad. Po rekonstrukci
v něm najde zaměstnání 50 žen. V budoucnosti by měl být právě Kozak po Plastimatu největší továrnou
v Tachově.
OV Čs. požární ochrany vypsal soutěž pro požárnická družstva. Na 3 vítězná čekaly kompletní cvičné
výstroje.
Ke Dni učitelů převzal z rukou ministra školství titul „vzorný učitel“ ředitel dětského domova Jaromír
Šiml.
Se znovuotevřením finské sauny postižené požárem se počítalo v měsíci květnu.
Rodičovské sdružení ZDŠ připravilo aprílový maškarní rej.
Připravoval se dětský filmový festival – od 3. do 5. května.
Do divadelního předplatného se přihlásilo 142 zájemců. Na konverzační veselohru Nicoly Manzari
„Kvarteto lásky“ přišlo 373 návštěvníků.
V muzeu byla instalována výstava grafických prací zasloužilého umělce Františka Tichého. Byly vystaveny
jedny z nejcennějších skvostů české výtvarné tvorby vůbec.
Bilance únorové vichřice: 220 000 plm dřeva z polomů. Protože hrozilo nebezpečí kůrovce, činilo se
rozsáhlé opatření ke zpracování kvalitního dříví. Lesním závodům pomáhaly národní výbory, statky
připravily ubikace pro brigádníky, na pilách připravovali zavedení druhých směn.
Nad poli začala létat letadla typu Z 237 tzv. Čmeláci. Patřily Agroletu a objednal je Agroservis k rozmetání
potřebných hnojiv.
KOPANÁ: II. liga: Dukla Praha – Dukla 4 : 0 / * Viktorka Žižkov – Dukla 1 : 0 / Sparta Praha B 1 : 0 :
Kozinka, Medviď a Molnár - nejlepším hráčem na hřišti. / SONP Kladno – Dukla 2 : 1 Opět úbytek nadějí.
Jedinou branku střelil Urbánek. I. A třída: Dukla Karlovy Vary – Slavoj 2 : 1 Vynikajícím způsobem zahrál
Ruda / Slavoj – Jiskra Nejdek 5 : 3 . Střelci branek: Kolerus 2, Štrupl, Pácal a Brouzda / Sklo Union Nové
Sedlo – Slavoj 1 : 0 Líbili se Duda a Lindtner.
V Mariánských Lázních se běžel I. ročník Mariánského lesního běhu. V kategorii mužů si velmi dobře
vedli tachovští závodníci Adolf Vazač a Míla Horejš, když obsadili 5. a 8. místo. * Martin Kučera (RH
Tachov) byl doporučen k reprezentaci našeho okresu a kraje na celostátní přebor terénního běhu v
Trenčíně. * Vítězem okresního přeboru ve stolním tenisu byla Dukla Planá, Slavoj Tachov byl třetí.
Retro z Tachovské jiskry č. 13-17

Březen 2017
· 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 i o zámečníky
a elektrikáře.
· Byl zahájen pátý (předposlední) semestr na podnikovém institutu oborového podniku Státní statky.
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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
Únor 2017
Únor byl měsícem výročních členských schůzí KSČ.
Zákonným opatřením předsednictva Národního shromáždění byl zřízen Státní statistický úřad jako orgán
státní moci. V Tachově se sídlo „statistiky“ nezměnilo, ve stejné budově zůstala i osamostatněná Okresní
komise lidové kontroly.
Začala rozsáhlá rekonstrukce budovy Okresního oddělení pasů a víz v Husitské ul. č. 50.
Přes 1 300 nízkozdvižných transparentních vozíků typu OCRR opustilo výrobní halu Kovopodniku.
Prostřednictvím Strojexportu putovalo do Holandska, Polska, Belgie.
Lesní závod byl jedním z největších dodavatelů různých druhů dřeva v celé oblasti Českého lesa.
Jednalo se především o dýhárenské výřezy a rezonanční dřevo pro n. p. Hudební nástroje.
Znovu začala fungovat sběrna prádla k praní – náměstí č. 8 (dnes zlatnictví).
Sběrna surovin na Horním náměstí vykupovala všechny druhy surovin – včetně papíru.
Došlo k dohodě mezi Komunálními službami v Tachově a KS Chodová Planá.
Opravy praček a elektrospotřebičů zajišťovala Chodová Planá.
V nejvyšším patře budovy Svazarmu na Gottwaldově tř. (dnes T. G. M. č. 505) se 2x týdně scházeli
radioamatéři: Jiří Vrba – technik radioreléové stanice v Praze, Josef Singer - voják z povolání, Jaroslav
Jelínek – student SVVŠ, Václav Alexa a Jindřich Tannenberg – radiomechanik ČSD.
Nově vybudovaná sauna vzbudila zájem především u žen. Byly pro ně vyčleněny 2 dny.
V hotelu Lidový dům probíhalo okresní kolo III. ročníku Soutěže učňů oboru kuchař – číšník. Soutěžila
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4 družstva z Jednoty Tachov a Cheb. 1. a 2. místo získalo družstvo Jednoty Tachov. V jednotlivcích skončil
na 1. místě Vladislav Gabriško z Úšavy, druhý byl Jaroslav Toušek z Maršových Chodů a třetí byla Anna
Valíčková z Hošťky.
V kině Hraničář se opět topilo naplno. Zásluhu na tom měl závod TEROZ a jeho kotláři Jaroslav Hertl
a Jiří Roder.
Tři dny se v Tachově promítal po celostátní premiéře americký barevný velkofilm ze života zlatokopů
„Na sever od Aljašky“.
Kino Hraničář zavedlo předprodej vstupenek - na náměstí ve vzorkovně KS v domě č. 117 (tehdy vedle
květinářství). Denně od 8 do 12 – a od 13 do 17 hod.
V muzeu (ředitelka Miroslava Halová) se sešli kronikáři okresu k výměně zkušeností. Besedu vedl pan
Hana z domažlického okresu.
Samorosty, plastiky a obrazy – exponáty 13 členů výtvarného kroužku při KaSS v Mariánských Lázních
našly umístění v muzeu.
5 družstev se zúčastnilo turnaje v odbíjené žen. Vítěz? Slavoj Tachov.
11 závodníků z našeho okresu se zúčastnilo oblastních výběrových závodů branné zdatnosti. Z Tachova to
byli: Dáša Medvědová, Martin Kučera, Pavel Vaněk, Jiří Chmelarčik, Miloslav Horejš, Jaromír Karas,
Josef Macht.
Na výroční schůzi TJ Slavoj byl zvolen nový výkonný výbor. Předseda – Andrej Mesarč, místopředseda
- Otto Procházka, tajemník - František Kichler.
V zimním turnaji kopané Slavoj podlehl Dukle Rozvadov 1 : 3. Slavoj měl převahu v poli, před brankou
se neprosadil.
8 svazarmovských závodníků našeho okresu jelo kvalifikační závod branné zdatnosti v šumavské Modravě.
Martin Kučera byl jedenáctý.
Jaroslav Sláma, Dáša Medvědová a Josech Macht jeli závodit do Jánských Lázní. Cestou tam navštívili
v Praze (také u něj přespali) velkého přítele Tachovanů – Emila Zátopka. Retro z Tachovské jiskry č. 5-8

Leden 2017 1.
· ledna vyšla nová vyhláška o pravidlech silničního provozu.
· Tachovská osvětová beseda byla zrušena - od 1. 1. činnost převzal Okresní osvětový dům.
· 27. 1. se konalo první představení v rámci smíšeného předplatného. Operetní soubor J. K. Tyla v Plzni
sehrál v Lidovém domě klasickou komedii italského autora Goldoniho Lhář. Herci:Jiří Miegl, Rudolf
Kutílek, František Dvořák, Antonín Hajšman, Dagmar Stříbrná …
· Každou neděli od 17 do 20 hod. se v Lidovém domě konaly taneční čaje. Hrál taneční orchestr Rytmus
Karla Charváta.
· Byl zahájen provoz v nové finské sauně. Kapacita přibližně pro 25 lidí. Vstupné 7 Kč. Takovou
vymožeností se nemohlo pochlubit ani krajské město.
· Přes 100 brigádnických hodin odpracovali v uplynulém roce na zvelebovacích pracích občané: Jáje,
Pohořelý, Štrunc, Krhoun st., Krhoun ml., Kašpar, Vyleta, Helis a Prokop.
· Jednota hodnotila prosincový maloobchodní obrat. Vánoční rekord byl dosažen v obchodním domě
Družba. Třeba v průmyslovém oddělení se prodalo přes 100 televizorů, 3 piana, v oddělení textilu byl
největší zájem o anglické svetry z brinylonu (přes 198 ks). Takřka zcela bylo vykoupeno oddělení hraček.
· Prodavačky pracovaly v předvánočním provozu v desetihodinových směnách včetně prosincových nedělí.
Nastoupily i bývalé zaměstnankyně, zejména Slánská, Ježdíková, Suková.
· Bufet měl nový zmrzlinový stroj na tzv. italskou zmrzlinu. Měl kapacitu 30 litrů a samočinný dávkovač.
· V hotelu Český les instalovala Jednota hrací automat s gramofonovými deskami. Byl dovezen z NSR
· za devizy, které Jednota získala prodejem borůvek.
· MěNV jednal s podnikem Potraviny o zřízení prodejen v okresním městě. Vlastní prodejnu také plánuje n.
p. Zelenina na sídlišti západ a výrobní družstvo Stará Role prodejnu oděvů na Gottwaldově tř. (dnes T. G.
Masaryka). V obchodním podnikání by tak skončil dlouholetý monopol Jednoty.
· V restauraci U Plastimatu se vařilo výborně. Už v ranních hodinách bylo na jídelním lístku alespoň
· 10 přesnídávkových jídel, z nichž ani jedno nestálo více na 5 Kč. Výborných a laciných svačin využívali
všichni stavbaří Plastimatu, ale hojně se tam zastavovali i okolo jedoucí šoféři.
· V lednu byl zahájen předprodej pobytových zájezdů na rok 1967. Během týdne bylo prodáno nejvíc
zájezdů do Bulharska (28), 8 do SSSR, dále do NDR, Balaton, Rumunsko. Překvapivý byl nezájem o
Jugoslávii.

·
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Konečně se bruslilo. Kde? Na koupališti.
Hokejisté Slavoje porazili v oblastním přeboru Lokomotivu Františkovy Lázně 3 : 2. Tím se „odlepili“
z posledního místa v tabulce na čtvrté.
Hráči a funkcionáři Dukly se rozloučili se svým dosavadním trenérem Oldřichem Kapustou. Byl povolán
zpět do Prahy. Novým trenérem se stal Josef Stanko, trenér I. třídy. Před válkou hrál v Maďarsku, SSSR
a po válce v Košicích, Prešově, Liberci. Jako trenér působil 12 let - naposledy v Baníku Příbram.
Retro z Tachovské jiskry č. 1-3

Prosinec 2016
· V sále Lidového domu proběhlo slavnostní zakončení Měsíce přátelství (7. 11. – 12. 12.) včetně estrády
plzeňských umělců.
· Koncem prosince se jednalo na plénu ONV o vyhodnocení celoroční soutěže národních výborů. V kategorii
MěNV bylo vyhodnoceno pořadí: Tachov, Stříbro, Bor, Planá.
· Do Tachova se sjeli mladí zemědělci z celého okresu. V průběhu dne přednášky, večer mládežnický ples.
· Ve vojenském projektovém ústavu se zpracovával projekt na Husitský památník – Vysoká.
· Rybena vyhlásila dva nové výrobky pro trh: uzený halibut (druh platýze) a makrelu v rosolu.
· Vítězně vyšla z celostátní soutěže továren na zpracování ryb. Zaměstnanci převzali z rukou pracovníků
Státní jakostní inspekce jeden z čestnějších a nejžádanějších titulů: Závod vzorné jakosti.
· Snaha? Nové kabely a kabelky módních tvarů a různé drobnosti z kožené galanterie.
· Celý měsíc byl kuchyňský a restaurační provoz hotelu Lidový dům svěřen 21 učňům. Bylo totiž zřízeno
učňovské pracoviště oboru kuchař – číšník.
· Pracovníci Sigmy Hranice zahájili montáž technologického zařízení v budově čistící stanice nového
vodovou pro Tachov.
 Velký kus práce odvedli v letošním podzimu letci Agrozetu. Umět startovat z některých louček
 je pěkný kus sportovního výkonu.
· Agroservis, n. p. převzal od státních statků 88 nákladních automobilů a 25 polních mlatů a sušek. Naplnil
tak záměr, podle kterého měl Agroservis poskytovat takřka veškeré služby tak, aby se zemědělské závody
mohly věnovat jen samotné zemědělské výrobě.
· Na krajských přeborech služebních psů byl pes Ax z OO VB Tachov, vedený psovodem Šlehoferem,
hodnocen jako nejúspěšnější ve vyhledávání tři dny staré stopy.
· ODPM byl otevřen po celou dobu vánočních prázdnin. Děti si hrály stolní tenis, různé stolní hry a v čítárně
četly časopisy.
· 22. 12. - vánoční slavnost (kouzelník, loutkářský kroužek, kolektivní hry, nadílka).
· 28. 12. dětský karneval - hrála vojenská hudba.
· Mléčný bufet půjčoval zákazníkům termosky pro odnášku zmrzliny pro vánoční tabuli jak o Štědrém dnu,
tak o dvou následujících svátcích. Poplatek za zapůjčení termosky = jedna koruna.
· Činohra Národního divadla odehrála v kině komedii rumunského autora Victora Eftimiu „Honorace“.
· V hlavních rolích: Jaroslav Marvan, Ladislav Pešek, Jarmila Krulišová, Eva Sirotková, Bohumil Bezouška,
Václav Švorc.
· Po šesti letech zazněla v Tachově vážná hudba. Pohostinsky vystoupil Městský symfonický orchestr
Mariánské Lázně pod taktovkou dirigenta Bervída. Zazněly Slovanské tance A. Dvořáka, Brahmsův
Uherský tanec, Vesnická serenáda J. Suka …Mariánsko-lázenští symfonikové měli podruhé na Tachov
smůlu. Poprvé v kině byla taková zima, že museli odejít. Tentokrát v Lidovém domě svítilo světlo na jevišti
tak slabě, že s obtíží dokázali číst noty.
· Kvalifikačních přehrávek lidových hudebníků se zúčastnilo 10 souborů okresu. Kvalifikační komisi tvořili
Miroslav Šmíd, Lubomír Pachman a František Železňák. Uvádíme prvních pět kapel: TO Karla Charváta
(80 bodů), DO Václava Roubala (80 bodů), TO Jaroslava Neubauera (70 bodů), TO Rudolfa Waltra (60
bodů), Mládežnický hudební soubor (50 bodů).
· Třetím rokem vedl na ZDŠ Karel Jelínek žáky v košíkové. Scházeli se na pravidelných trénincích vždy
· ve středu. Posledním jejich výsledkem bylo 2. místo v okresním turnaji.
· Velmi pěkných výsledků dosahoval lehkoatletický oddíl RH Tachov. Jeho závodník Jiří Chmelarčík
· byl dokonce krajským rekordmanem v běhu na 1 000 m.
· Doplňující údaje z tachovské kroniky za rok 1966:
· Byl položen základní kámen k výstavbě závodu ČSAD, Oldřichovská ul.
· Byla zahájena výstavba autobusového nádraží a čekáren na Gottwaldově tř. (dnes ul. T. G. Masaryka).

·
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Do nových prostor v Sokolovské ul. se přestěhoval SVAZARM.
Tachovští občané si opravili 210 rodinných domků.
Na konci roku se v TJ objevila zkratka TOTR. Šlo ve skutečnosti o 2 autory vtipných kreseb a článků.
Jedním z nich byl Rudolf Tomšů, pracovník Jiskry a druhým František Trobl. Škoda, že tato značka v
okresním tisku dlouho nevydržela.
Dvojice Flik a Flok (M. Přenosil a Jar. Klaus) odehrála deset pásem pro děti.
Kino Hraničář promítalo po celý rok mimo pátek. V pátek jen výjimečně - nechávalo prostor pro divadelní
hry místních i cizích ochotníků a profesionálů.
Zanikla činnost amatérského divadelního souboru J. K. Tyl.
Na místo ředitele Dětského domova v Kostelní ul. nastoupil Jaromír Šiml.
Novým ředitelem Komunálních služeb byl jmenován Leopold Doubek.
Předsedou MěNV byl Václav Mařík.
Zastupujícím šéfredaktorem Tachovské jiskry Bohumil Glos, od č. 36 řídil redakční radu Jaromír Milota.
Kroniku města vedl Miroslav Přenosil.
Retro z Tachovské jiskry č. 48—51 a z kroniky města Tachova

Listopad 2016
· Měsíc Československo – sovětského přátelství (7. 11. – 12. 12.) byl zahájen rozšířeným zasedáním OV
KSČ. Na náměstí byla slavnostní přísada nováčků místní vojenské posádky, slavnostní pochod před
tribunou, lampionový průvod k Mohyle, kde byly položeny věnce na hroby obětí fašismu. Po celý měsíc
· se v obcích konaly nejrůznější programy.
· Vojáci tachovské posádky oslavili svůj svátek ve výroční den narození (1911) patrona posádky národního
hrdiny Jana Ziky. V Lidovém domě se konalo slavnostní shromáždění, beseda s bratrem Jana Ziky
· a v odpoledních hodinách I. roč. Memoriálu Jana Ziky v závodě branné zdatnosti.
· Komise pro přípravu Husitských oslav 1967 schválila řadu zajímavých námětů k jejich propagaci.
František Trobl pracoval na návrzích zápalkových nálepek (Solo Sušice) se zobrazením některých míst
· v okrese: Sycherák, Butov, hrad Přimda, hradby v Tachově, katedrála Kladruby, závod Plastimat. Návrh
· na vydání sady pohlednic, vydání příležitostného poštovního razítka, návrh na jízdu husitského vozu
· z Prahy do Tachova.
· Závod Plastimat připravoval se zahájením výroby v r. 1968 i výstavbu mateřské školy a jeslí pro děti
zaměstnanců (školka 60, jesle pro 30 dětí).
· Osmičlenná parta pracovníků OSP se vrátila z Prahy, kde pomáhala při opravách domů. V závěrečném
hodnocení byla označena za nejlepší partu v Západočeském kraji.
· 260 LOLIT, módních dámských kabel, putovalo každý den z výrobního pásu Snahy do obchodů v celém
kraji.
· Státní statky předaly OÚNZ pojízdnou stomatologickou ordinaci pro hůře dostupné obce.
· 13 vybraným žákům zemědělské mechanizační školy poskytlo ministerstvo zemědělství poukazy
· na týdenní rekreaci ROH v Novém Štrbském plese ve Vysokých Tatrách.
· MO Svazu protifašistických bojovníků - to jsou brigády na chmel, sekání a sušení sena ze zamokřených
luk, pomoc v zemědělství, úprava Mohyly, zájezd do Terezína, besedy s mládeží.
· Počínaje 1. 11. se přihlášky k cestám do zahraničí přijímaly výhradně na krajském a okresním oddělení
pasů a víz (Husitská ul. č. 50) – dříve v některých případech i na Čedoku.
· Zimní část Filmového festivalu pracujících navštívilo v kině Hraničář 3 396 diváků. Největší návštěvnost
měl český snímek Ostře sledované vlaky – 1 021. Festivalovou porotu si nejvíce získal švédský film Drahý
John. Porota dál ocenila Ostře sledované vlaky a anglický film Za krále, za vlast.
· V salonku Lidového domu se konala beseda se spisovatelem Bohumilem Hrabalem, autorem několika
zajímavých knih, mimochodem i scénáristou filmu Ostře sledované vlaky promítaném v zimní části FFP.
· Filmové pátky = repertoár starších a nových vesměs velmi kvalitních filmů se zasvěcenými lektorskými
výklady pracovníky Krajského filmového podniku.
· V listopadu se konaly přehrávky souborů lidových hudebníků - na okrese existoval: * TO ROH ZDŠ
· – Karel Charvát * DO MOB Tachov – Václav Roubal * TO ZV ROH státního statku Bor – Jaroslav
Neubauer * TO Československých státních lázní v Konstantinových Lázních – Rudolf Waltr * Mládežnický
hudební soubor v Boru – Vladimír Honzl * TO MO ČSPO Stříbro – Antonín Hlaváček * TO MěNV Stříbro
– František Plachta * TO Myslivecké jednoty Borovany – Josef Tomášek * DO Obce baráčníků Tachov –
Antonín Šlapnička * DO Bor – Alois Brčák * Borovany – Josef Tomášek * DO Obce baráčníků Tachov –
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Antonín Šlapnička * DO Bor – Alois Brčák * TO ZV ROH státní statek Halže – Jan Altman Přehrávky byly
pořádány v rámci odpoledních nedělních zábav.
Hurvínek, samozřejmě se Spejblem, přijel s hříčkou „Hurvínkovy čertoviny“.
Život a práce vojáků – výstava muzeu o tradicích, životě a práci chlapců v zeleném. Ukazovala celý postup,
jak se z oteplákovaných civilistů stávají vojáci. Nechyběla výstavka trofejí Dukly, výtvory zručných rukou
vojáků v zájmových kroužcích. Celé dny se promítaly krátké vojenské filmy.
Muzeum spolu s hodinářstvím družstva Znak připravovalo expozici starých hodin. Občané mohli přispět
svými odloženými i nefunkčními hodinami.
Byl rekordní nákup lesních plodin: borůvky, brusinky, maliny, čerstvé i sušené houby, šípky, med.
II. liga kopané: Dukla – Spartak Vlašim 1 : 1
Vlašim, nováček II. ligy, po slabších začátcích v posledních zápasech začal ukazovat, že bude tvrdým
oříškem. Stalo se.
Oddíl tachovské Dukly pořádal v Lidovém domě vzpomínkový večer s „frekventanty“ Dukly. Hráče
zpovídal redaktor Československého sportu František Černoch. Mužstvo bývalých hráčů Dukly porazilo
tehdejší jedenáctku Dukly 2 : 1. 500 diváků si přišlo zavzpomínat na některá jména: Kareš, Linhart, Filip,
Holakovský, Bouška, Hladík, Vlček, Fořt, Smolík, Hertl, Kořínek. Branky vítězů vstřelil Bouška
a Holakovský, za poražené Urban. *** 1. Memoriálu Jana Ziky v mnoha náročných disciplínách
se zúčastnilo 21 čtyřčlenných vojenských hlídek. * Běh přátelství v Karlových Varech - v kat. mužů na
5 500 m zvítězil Adolf Vazač, v kategorii starších doběhl jako první Josef Macht. * V silničním běhu na
10 km Praha-Běchovice v kat. nad 45 let: Josef Macht - 6. místo. * V Horšovském Týně na X. roč.
Běhu zámeckým parkem v závodě mužů na 4000 m skončil tachovský Hořejš na 6. místě, v kat. mužů
nad 30 let zvítězil Macht.
Podzimního kola soutěže závodních jednotek v kopané se zúčastnilo 8 družstev. *1. Tachov *2. Vítkov II
*3. Delta
Do Prahy na turnaj v nohejbale z Tachova jel Jan Doležal, Vladimír Kubec a František Ledner. Turnaj
se hrál vyřazovacím systémem a tachovské mužstvo se v konkurenci 14 mužstev umístilo na 4. místě
a získalo jeden z pohárů.
Retro z Tachovské jiskry č. 44-47

Září 2016
· Tachovskem projela jedna kolona vozidel bojové techniky armády NDR. Mířila na velké cvičení armád
Varšavské smlouvy s názvem Vltava.
· Tachov prožil tři dny hornické slávy:
· Pátek: slavnostní aktiv zaměstnanců dolů Vítkov II
· Sobota: od 14 hod. dětské sportovní odpoledne
· v 17 hod. beseda se zasloužilým mistrem sportu plukovníkem Emilem Zátopkem
· Neděle: v 10 hod. start 7. roč. přespolního běhu o Pohár Uranových dolů. 6 200 m dlouhou trať
odstartoval Emil Zátopek. Na černo vyběhl se závodníky i dorostenec RH Tachov Martin Kučera. Vzhledem
k nedovršeným 18 letům nemohl tak dlouhý závod absolvovat. Přesto mu byl čas neoficielně naměřen.
· Se svými 21 minutami a 57 sekundami by skončil na 7. místě.
· ve 14 hod. Uranové doly – Důstojníci posádky Tachov. Fotbalové utkání skončilo vítězstvím horníků 7:5.
· O branky se rozdělili: Korelus 4, Vlažný 2 a Vlasák ml.
· Na náměstí byla otevřena mléčná jídelna se širokým výběrem cukrářských výrobků a mléčných lahůdek.
Současně byla otevřena prodejna polotovarů a výrobků studené kuchyně. Každou středu se tam prodávala
drůbež, v pátek a v sobotu balíčkované maso. Obě střediska spadala pod obchodní dům Družba. Vedoucí
jídelny J. Němeček, vedoucí polotovarů M. Maryšková.
· Rychle pokračovala stavba sauny.
· Na konferenci delegátů LSD Jednota bylo zvoleno nové představenstvo. Z Tachova v něm byli: Josefa
Doláková, František Charvát, Václav Kadlec, Alois Kvídera, Václav Lavička, Karel Lokajíček, Václav Srb,
Josef Sýkora, Rudolf Tomšů.
· Prováděl se výzkum podzemí muzea, bývalého františkánského kláštera. Z muzejní chodby byl objeven
vchod do jedné dlouhé hrobky, jejíž další pokračování bylo zazděno. Podél celé stěny hrobky byly
narovnány lidské kosti – pozůstatky přibližně 150 nebožtíků, zřejmě mnichů. Zkoumá se další hrobka.
· U výzkumu byl MUDr. Tůma a MUDr. Vainar.
· Připravovala se zimní část Filmového festivalu – od 28. října do 3. listopadu.
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II. liga v kopané: Sparta B – Dukla 3 : 0 / Dukla – SONP Kladno 1 : 3 / Dukla Tábor – Dukla 0 : 0 / Dukla
– Spartak Čelákovice 5 : 1 . (1 200 diváků)
A třída v kopané: Slavoj – TJ Mariánské Lázně B 3 : 0
40 sportovců Slavoje (gymnastky, volejbalisté, šachisté) reprezentovalo Tachov v Lobensteinu (NDR).
Jejich utkání skončila vesměs vítězně.
Retro z Tachovské jiskry č. 36 - 38

Květen 2016
· Záplava vlajek, transparentů a emblémů jednotlivých závodů vytvářela barevný efekt prvomájového
průvodu. Pod záplavou vlaječek, třepetalek a májek pochodovala mládež, členové tělovýchovných jednot
(mezi nimi i fotbalový celek z Lobensteinu – NDR). Závěr patřil alegorickým vozům tachovských závodů.
Účast – 6 500 občanů.
· Odpoledne v letním kině před zaplněným hledištěm v pestrém programu vystoupili žáci tachovských
devítiletek.
· V Lidovém domě se konala stranicko-ekonomická konference. Na Tachovsko zavítali hospodářští
pracovníci zemědělského úseku ze všech krajů republiky, aby se u nás seznámili s realizací specializace
· a koncentrace zemědělské výroby.
· 7. 5. studenti tachovských škol připravili majáles. Vydatně pršelo.
· 14. 5. se konala okresní konference Československého svazu mládeže. Projednávaly se konkrétní úkoly
· na období 1966 – 67.
· Nedostatek pitné vody na Tachovsku řešila výstavba skupinového vodovodu Tachov – Bor – Planá.
· S 1. etapou se započalo v dubnu 1965 (dokončení v r. 1967). Další etapa Tachov – Bor: 1967 – 1969.
· S výstavbou další větve Tachov – Planá se počítalo na léta 1970 – 1972.
· Zdrojem vody se měla stát vodní nádrž mezi Tachovem a Lučinou (realizace 1969 – 1971).
· V Praze se konalo velké klání pivovarníků z celé ČSSR o nejlepší jakost 12 stupňového piva. První místo
bylo přisouzeno chodovoplánské světlé 12.
· Do prodeje byla zavedena zvolenská tlačenka (pikantní, výrazně kořeněný výrobek), dále mětský salám
· a lahůdková hrubosekaná jelítka.
· Na Kumpolecké přehradě se 7. 5. konaly velké rybářské závody.
· Rybáři Státního rybářství převzali od stavbařů OSP nové sádky.
· V soutěži Jezdím bez nehody překročil 500 tisíc km tachovský Jiří Haník, řidič ČSAD.
· V okresní soutěži Technické tvořivosti mládeže zabodovali z Tachova mladí vynálezci z ODPM:
plachetnicí vyrobenou žákem Lieskovcem, modelem letadla TRENÉR – práce žáka Fuksy, zástěrou žákyně
Kviederové.
· Do soutěže STMP v oboru literární tvorba přispělo 6 autorů. Odborná porota udělila ceny takto:
· 1. místo Pavlu Francouzovi – za soubor povídek Takové ticho, 2. místo Janě Kráčmarové za literární črtu
Lžíce,
· 3. místo Pavlu Ertlovi za soubor veršů Co je v lidském hlase.
· Do Tachova se sjeli ředitelé okresních domů osvěty z celého Západočeského kraje na společnou poradu.
· Od 1. 5. kino Hraničář zavedlo sedmidenní hrací týden – začalo hrát i v pátek. Program se měnil každý
pátek, neděli a úterý, na sobotu a neděli byl na každý den zařazen jiný film.
· Filmový festival pracujících se připravoval na termín od 25. června do 4. července.
· Práce žáků některých škol tachovského okresu, LUŠ Tachov a Stříbro byly vystaveny v budově ONV.
· 70 prací – mezi nimi akvarely, perokresby, linoryty, kresby tužkou, pastely, také několik prací z drátů
· a sádry.
· II. liga kopané: Bohemians – Dukla 6 : 0 / Dukla – Dukla Praha B 1 : 2 / Liaz Jablonec – Dukla 1 : 0
· I. A tř. : Slavoj – TJ Mariánské Lázně 8 : 1 / Sokolov – Slavoj 4 : 2
· Prvomájové sportovní odpoledne : - mezinárodní utkání reprezentačních celků okresu – Tachov –
Lobenstein (NDR). Tachov zvítězil 6 : 1. Branky: Kolerus 3, Červeň 2, Pánek
· - běh dorostu na 1 km: 1. místo Chmelarčík, 3. místo Uhlíř
· - ukázky mladých modelářů
· V turnaji TJ starších žáků v kopané vyhráli přesvědčivě žáci Slavoje Tachov.
· Ve střelecké lize se družstvo Tachova dostalo na vedoucí místo.
· 28. a 29. května postavili turisté u Víchovského rybníka stanový tábor pro dvoudenní okresní sraz turistů:
táborový oheň, orientační závod, přebor v určování rostlin a nerostů, běžecké závody. Retro z Tachovské
jiskry č. 18 – 20/1966

