Vážení čtenáři,
pro letošní rok věnujeme úvodníky Tachovských listů osadám města Tachova.
Postupujeme od těch, které jsou dle počtu obyvatel největšími, k těm s nejmenším počtem obyvatel.
Druhou nejlidnatější je osada Vítkov, německy Wittingreith. Původně Wittingenreut, tedy Vítkova
kopanina. Vítkov byl zřejmě od počátku manstvím tachovského hradu, později se stal součástí
tachovského panství. To se projevovalo i povinnými odvody naturálií (oves, vejce, drůbež atd.)
a hotovosti na tachovský hrad. Ačkoli byla ves malá, odváděnými dávkami se řadila na přední místa.
Obyvatelé také pravidelně platili tachovskému karmelitánskému klášteru a na podporu městského
špitálu prostřednictvím platby městskému chrámu.
První písemný doklad o osadě je datován rokem 1437 a zmiňuje jistého Abharta, který sídlil ve zděné
tvrzi. O tvrzi se hovoří i v roce 1542, kdy si tachovská obec nechala do zemských desk zanést
Wittingreut - pustou tvrz, poplužní dvůr a ves. Také v roce 1552 je v majetku města připomínáno pusté
zděné sídlo ve Vítkově. Při prodeji vsi v roce 1766 již tvrz není uvedena. Ačkoli lze z těchto dokladů
považovat existenci tvrze za doloženou, kde stávala, nevíme. Naopak lokalizace kaple, která byla
postavena zedníkem Martinem Würlem v letech 1851–1853 na místě starší kaple snad z 18. století,
je známa dobře. Dochovány jsou nejen fotografie z doby, kdy stála v plné kráse, ale také z demolice,
jež proběhla v roce 1978. Kaple stála na parcelách č. 14/1 a 14/3. V nedávné době ve vsi vznikl spolek
"Vítkov u Tachova", usilující o postavení nové kaple cca 150 m od místa, kde stála původní. Ve vsi
se dochovaly dvě jiné památky – kamenná celní kola. V minulosti však stály cca 100 m od současného
stanoviště.
Jako u ostatních osad i u Vítkova můžeme sledovat vývoj osídlení. K roku 1788 je uváděno 31 popisných
čísel. V té době šlo o druhou největší ves panství. O 50 let později je uváděno 41 popisných čísel
a 281 obyvatel, kteří měli k dispozici již i školu. Ve sčítání z r. 1900 je veden jako ves se 49 domy a 274
obyvateli německé národnosti, jednotřídní školou, hasičským sborem a velkostatkem. Nejvíce obyvatel
je uváděno k r. 1910 (320). Dnes ves eviduje 147 obyvatel. O vsi podávají svědectví dvě dochované
kroniky: obecní (1928–1938) a školní (1894–1920). V letech 1850–1960 byl Vítkov samostatnou obcí.
Moderní historie lokality je spojena i s dobýváním uranu. Probíhalo v závodech Vítkov I a Vítkov II (1961).
Celkem bylo na dole Vítkov II dobývacími pracemi
vylomeno 1 860 154 m3 horniny, 3 205 100 tun
rudniny a získáno 3 973 tun kovu. Konečná hloubka
jámy byla 950,9 m a bylo z ní rozfáráno 16 pater.
Důl zaměstnával cca 330–475 lidí. Poslední
symbolický vůz na dole Vítkov II byl vytěžen 19. 12.
1990 a počátkem ledna 1991 se důl začal likvidovat
a zatápět. I v současnosti je lokalita spojena
s hospodářskou činností. Veřejné rejstříky uvádějí
ve Vítkově sídlo 21 firem. K nejznámějším jistě patří
Novasport, KDK, LEKI, SHADOWS.
Kamenné památky ve Vítkově – tzv. celní kola.
Foto: František Soukup

Přední strana obálky
–– autor fotografie: Ivana Štroblová
(ve fotografii hledejte
schovaného lvíčka)
Socha Komenského
–– autor fotografie: Petra Tikalová
Zadní strana obálky
–– Kaple ve Vítkově na fotografii
z roku 1930. Foto: Archiv
Muzea Českého lesa Tachov
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Vážení spoluobčané,
období, které už několik týdnů společně prožíváme, není jednoduché a nikdo
z nás nic podobného nezažil. Přesto přineslo i mnoho pozitivního, velkou
solidaritu a ochotu pomoci, bez ohledu na zisk a osobní pohodlí. Když
chyběly ochranné roušky, na naši výzvu je mnoho známých i neznámých lidí,
firem včetně pracovnic městského úřadu a městského kulturního střediska
začali šít z vlastního materiálu, zdarma a to v takovém množství, že roušky
už můžeme rozdávat všem občanům města, kteří je potřebují.
Za rychlou a nezištnou pomoc jsme všem moc vděční a velmi jim děkujeme.
Bez jejich pomoci a ochoty bychom to zvládali mnohem hůře.
Bohužel jsou mezi námi i lidé, kteří situaci podceňují a riskují nejenom zdraví
své, ale i zdraví ostatních včetně svých blízkých. Naštěstí jich není moc
a možná poznají, že je lepší a prospěšnější si pomáhat a ne si ubližovat.
Věřím, že se pandemii koronaviru podaří brzy zvládnout a budeme
všichni na toto období vzpomínat jako na zlý sen. Určitě nám ale zůstane
ve vzpomínkách dobrý pocit, že si lidé stále ještě dokáží pomoci a to nezištně,
bez ohledu na vlastní pohodlí.
Přeji vám všem, aby toto období strachu a nejistoty brzy skončilo a všichni
jste se mohli těšit na prázdniny a hezkou dovolenou.
Ladislav Macák, starosta města
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JEDNÁNÍ
ZASTUPITELSTVA A RADY
MĚSTA
RADA MĚSTA NA SVÉ 29. SCHŮZI
DNE 11. 3. 2020

RADA MĚSTA NA SVÉ 31. SCHŮZI
DNE 1. 4. 2020

–– Schválila pronájem nebytových prostor
v 1. poschodí budovy na adrese Tachov,
Stadtrodská 1516 o celkové výměře
21,20 m2, k účelu účetní činnosti a lektorské
činnosti za nájemné ve výši 36 Kč/m2/rok +
DPH v platné sazbě + provozní náklady.

–– Snížila společnosti Tritia s.r.o., IČ: 18233864,
Truhlářská 1725/7, Cheb, sjednané nájemné
za nebytové prostory o 50 % (s ohledem na pokračující provoz) v budově č.p. 56 v Husitské
ulici, a to po dobu trvání krizového opatření.

–– Schválila pronájem nebytových prostor v přízemí budovy na adrese Tachov, Bělojarská
2119 Centru pro zdravotně postižené Plzeňského kraje, IČ: 265943 za nájemné ve výši
1 Kč/m2/měsíčně.
–– Schválila uzavření darovací smlouvy na movité věci do expozice v Jízdárně ve Světcích
u Tachova v celkové hodnotě 140 000 Kč.
–– Vzala na vědomí plnění plánu oprav a údržby vybraných objektů za r. 2019, předložené
Správou majetku a údržby Tachov s.r.o.
–– Schválila pronájem 5 uvolněných bytů
ve městě.
–– Schválila Městskému kulturnímu středisku
Tachov přijetí účelového finančního daru
ve výši 24 200 Kč k využití na akci Tachovské městské slavnosti 2020. Dárcem je firma
LOXXESS Bor s.r.o., Nová Hospoda 20, 348
02 Bor, IČ: 27975321.

RADA MĚSTA NA SVÉ MIMOŘÁDNÉ
30. SCHŮZI DNE 18. 3. 2020
–– V souladu s doporučením OŠPP MěÚ v Tachově, po projednání s ředitelkami mateřských škol a na základě ustanovení vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání,
přerušila provoz ve svých zřizovaných mateřských školách od pondělí 23. 3. 2020. Provoz bude znovu obnoven v závislosti na vývoji
aktuální situace v České republice.
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–– Prominula společnosti ALE Agency s.r.o.,
Moravská 1153, Tachov, IČ: 27970299, nájemné za využití sloupů veřejného osvětlení
pro instalaci reklamních tabulí, a to po dobu
trvání krizového opatření.
–– Schválila Městskému kulturnímu středisku
Tachov přijetí účelového finančního daru
ve výši 50 000 Kč k využití na akci Tachovské městské slavnosti 2020. Dárcem je firma
RAZKA develop s.r.o., nám. Republiky 86,
347 01 Tachov, IČ: 05016878.
–– Schválila rozbor hospodaření příspěvkové
organizace Poliklinika Tachov za rok 2019,
jehož výsledkem je zlepšený výsledek hospodaření ve výši 747 200,90 Kč.
–– Vzala na vědomí přijetí dotací z rozpočtu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň,
pro rok 2020 Městským kulturním střediskem Tachov, náměstí Republiky 85, 347 01
Tachov. Dotace ve výši 100 000 Kč je poskytnuta na hudební cyklus Dveře jízdárny
dokořán 2020. Dotace ve výši 150 000 Kč
je poskytnuta na projekt Tachovské městské
slavnosti 2020.
–– Vzala na vědomí vyúčtování účelové dotace
města Tachova neziskovou organizací KOTEC o.p.s. za rok 2019. Dotace od města
Tachov na rok 2019 byla schválena ve výši
200 000 Kč, rozdělena na základní činnosti
190 000 Kč a 10 000 Kč na fakultativní činnost (testování pro OSPOD Tachov).

–– Vzala na vědomí poskytnutí finanční spoluúčasti města ve výši 200 000 Kč neziskové
organizaci KOTEC o.p.s., Nádražní náměstí
299/8, 353 01 Mariánské Lázně, v roce
2020 na poskytování sociálních služeb
ve městě Tachov: K-centra Tachov, Terénní
programy Tachov, Centra podpory rodiny Tachov (sociálně aktivizační služba pro rodiny
s dětmi), NZDM Klub Relax Tachov (nízkoprahové zařízení pro děti a mládež), Nízkoprahového denního centra Tachov a testování
pro OSPOD Tachov (fakultativní činnost).
–– Schválila nákup a realizaci nové digitální
radiové sítě pro potřeby městské policie,
firmou Sovt-Radio, s.r.o. se sídlem Vodňany,
ul. Budějovická, s nabídkovou cenou 290
158 Kč včetně DPH.
–– Schválila nákup čtyř kusů osobních (policejních) kamer a dvou kusů vozidlových
kamer od firmy Varnet s.r.o., se sídlem Třebíč, U Obůrky. Cena dvou kusů vozidlových
kamer je 9 998 Kč včetně DPH, cena čtyř
osobních (policejních) kamer je 32 912 Kč
včetně DPH.

–– Schválila nákup čtyř kusů fotopastí od firmy
Infoto, s.r.o., se sídlem Praha 4, ul. Točitá, za
cenu 33 960 Kč včetně DPH.
–– V souvislosti s přijetím krizových opatření ruší:
• pietní akty a oslavy osvobození ve městě,
• cyklus akcí Dveře jízdárny dokořán
2020, po ukončení krizových opatření
mohou případně proběhnout jednotlivé
koncerty,
• schválený program Tachovských městských slavností 2020, dle aktuální situace budou oslavy organizovány jako
jednodenní.
Úplné znění usnesení zastupitelstva města a rady města je k dispozici na webových stránkách města www.
tachov-mesto.cz
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ZPRÁVY
Z MĚSTSKÉHO
ÚŘADU
ZRUŠENÍ PIETNÍHO AKTU
Pietní akt u památníku osvobození Tachova americkou armádou, plánovaný na pondělí 4. května, je zrušený. 75. výročí od osvobození města
a ukončení 2. světové války si mohou občané
připomenout individuálně na všech pietních místech ve městě - v urnovém háji, na Mohyle a u památníku osvobození města americkou armádou.

ODBOR ŠKOLSTVÍ A PAMÁTKOVÉ PÉČE
ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
Ředitelství mateřských škol v Tachově, ulice
Prokopa Velikého, Pošumavská, Sadová, Stadtrodská a Tyršova zvou k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2020/2021.

NABÍDKA PRACOVNÍHO UPLATNĚNÍ
NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 HLEDÁ:
ZŠ KOSTELNÍ, TACHOV
– aprobovaného učitele II. stupně pro předměty
matematika, fyzika, chemie, biologie, český
jazyk a tělesná výchova.
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Zápisy se uskuteční na každé mateřské škole
v souladu s právními předpisy a školským zákonem v období od 2. května do 16. května
2020.
Zápis proběhne bez osobní přítomností dětí
a zákonných zástupců ve škole.
Přihlášky podávejte, pokud je to možné, datovou schránkou, e-mailem s elektronickým
podpisem, poštou. V krajním případě osobním podáním ve škole po celou dobu období, ve všech mateřských školách v Tachově
pak jednotně ve čtvrtek 7. 5. 2020 od 10.00
do 16.00 hodin.
Veškeré informace podají ředitelky
jednotlivých mateřských škol!

ZŠ ZÁREČNÁ, TACHOV
– aprobovaného učitele II. stupně pro předměty
matematika, informatika a anglický jazyk.
Možnost přidělení služebního bytu.
Mgr. Josef Kožnar

TEPLO V TACHOVĚ OPĚT LEVNĚJŠÍ
S potěšením si dovoluji oznámit našim občanům, především těm, co jsou napojení na centrální zásobování teplem na sídlištích v Tachově
(asi 3 500 domácností), že za rok 2019 bude
teplo opět levnější. Věřím, že to je dobrá zpráva
pro všechny v době, kdy rostou náklady nejen
na bydlení.
Cena tepla v Tachově dlouhodobě trvale klesá.
Za zúčtovací rok 2019 činí cena tepla v Tachově 579 Kč/GJ, tj. o 10 Kč/GJ méně než v předchozím roce. Pokud si připomeneme cenu tepla v roce 2011 ve výši 659 Kč/GJ při tehdejší
10 % sazbě DPH (689 Kč se srovnatelnou 15 %
DPH), jedná se o snížení o neuvěřitelných 110
Kč za gigajoule.

mírné zimy zejména v únoru a březnu, ale z větší
části na vrub dobře nakoupené hlavní suroviny.
Trh se zemním plynem je velmi proměnlivý a nestabilní a není jednoduché odhadnout správný
čas k uzavření kontraktu na rok, dva nebo tři dopředu při nesmírné rozmanitosti tržních vlivů objektivních i subjektivních. Naše sázka na stabilitu
se nám zatím vyplácí. A z toho profitujete právě
vy, tachovští občané.
Již dnes lze používat pro vyjádření měrné jednotky tepla (někteří dodavatelé tepla to již zavádějí)
vedle obvyklých gigajoulů (GJ) kilowatthodiny
(kWh). Potom tedy současná cena tepla za rok
2019 v Tachově ve výši 579 Kč/GJ odpovídá
právě ceně 2,08 Kč/kWh.

Dočkáte se tak před prázdninami, podobně jako
v minulých letech, vyplacení příjemných přeplatků za teplo. Částečně jdou přeplatky na vrub

DÁRCOVSTVÍ
KRVE

MÍSTNÍ
AKČNÍ
SKUPINA (MAS)
Tachovský klub otevřených dveří a rodinné
centrum Katka jsou na základě nařízení vlády do odvolání uzavřené. Po dobu platnosti
opatření jsou zrušené také všechny akce
pro veřejnost. Aktuální informace najdete na
www.zlatacesta.cz.

Ing. Jiří Sedláček
jednatel SMÚT

Český červený kříž, Bělojarská 2288, Tachov

Datum odběrů: 12. a 26. května
Doba odběrů: 8.30–11.30 hod.

MAS Zlatá cesta o. p. s.
Pivovarská ul. 281, Tachov
tel.: 373 700 804
e-mail: mas@zlatacesta.cz
www.zlatacesta.cz

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.
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KLUB ZDRAVÍ

SBOR CÍRKVE
ADVENTISTŮ
SEDMÉHO DNE

Pravidelná setkání Klubu zdraví Tachov
se do odvolání nemohou konat. O obnovení
činnosti a pořádání konkrétních aktivit
(Nordic walking, zdravé vaření…) budete včas
informováni, a to i v Tachovských listech.

Do odvolání se nemohou konat žádné naše
pravidelné programy a aktivity.

Doporučujeme pro zhlédnutí i k zamyšlení,
a to nejen v tomto období. Najdi pro sebe, co
potřebuješ:

–– knihy zdarma (o zdraví, přírodě, životní příběhy, duchovní literatura aj.),

www.magazinzdravi.cz
www.faktaozdravi.cz

–– on-line bohoslužby Církve adventistů sedmého dne každou sobotu od 9.15 hod. na internetové adrese www.hopetv.cz (témata 1. části
bohoslužby mají název “Jak lépe porozumět
Bibli“),

Informace, dotazy, připomínky:
email: svoboda.jos@email.cz
mobil: 723 750 383

Nabízíme:
–– pomoc pro seniory a nemocné s nákupem potravin či léků, dovoz k lékaři,

–– šití roušek,

–– psychosociální pomoc po telefonu (případně
někde venku) pro všechny, na které současná situace dopadá zvláště tíživě a potřebují si
s někým popovídat,
–– vysílání pořadů (filmy, dokumenty, zdravý životní styl, pro děti a mládež, portréty osobností, přednášky apod.) na internetové adrese:
www.hopetv.cz.
Vše možno domluvit na tel. čísle
739 345 675 nebo e-mailové adrese
mirosla.vbisek@gmail.com.

MĚSTSKÉ
KULTURNÍ
STŘEDISKO

náměstí Republiky 85, 347 01 Tachov
informační centrum:
374 630 000, 374 630 001
kino Mže:
374 723 081
knihovna:
374 722 711, 374 722 161
webové stránky:
www.mks.tachov.cz

Na základě opatření vlády je Regionální informační centrum Tachov, nám. Republiky 85, do odvolání uzavřené. O případném znovuobnovení provozu budeme informovat prostřednictvím
webových a facebookových stránek Městského kulturního střediska Tachov. Zde jsou postupně
doplňovány také náhradní termíny odložených kulturních akcí.
Všechny zakoupené vstupenky na programy MKS Tachov zůstávají v platnosti. Pokud vám nebudou vyhovovat náhradní termíny nebo bude akce zrušená bez náhrady, budou vám (po otevření
Infocentra) vráceny peníze.
Děkujeme za pochopení a trpělivost!
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DVA NAHATÝ CHLAPI
Divadelní představení, které se mělo uskutečnit 9. dubna, bylo odloženo. Náhradní termín je
v jednání.

Neděle 17. května v 15.00 hod.
jízdárna Světce

KOZTLIVECZ & Junior DIXIELAND ZUŠ M. L.
Koncert se nekoná.

Neděle 3. května v 15.00 hod.
společenský sál Mže

Sobota 23. května v 19.00 hod.
kinosál Mže

SEJDEME SE NA TANEČKU

PODIVUHODNÁ NOC NA KARLŠTEJNĚ
ANEB JAK ELIŠKA NA HRAD TAJNĚ PŘIŠLA

Akce se nekoná, náhradní termín bude upřesněn.

Divadelní představení se nekoná, náhradní
termín bude upřesněn.
Neděle 10. května v 15.00 hod.
kinosál Mže

JAK PEJSEK A KOČIČKA STAVĚLI HRAD
Divadelní představení se nekoná, náhradní termín bude upřesněn.

Neděle 31. května v 15.00 hod.
jízdárna Světce

LA GIOIA & SIMPLE LOUNGE QUARTET
Zahajovací koncert hudebního festivalu Dveře
jízdárny dokořán 2020 je zrušený.

Pátek 15. května v 19.00 hod.
Divadlo J. K. Tyla Plzeň

BROUK V HLAVĚ: Georges Feydeau
3. představení divadelního předplatného V8
se nekoná, náhradní termín bude upřesněn.

Neděle 14. června v 15.00 hod.
jízdárna Světce

DOM TACHOV
ORCHESTR TREMOLO TŘEMOŠNÁ
Druhý koncert hudebního festivalu Dveře
jízdárny dokořán 2020 je zrušený.

KINO

sál MKS, nám. Republiky 119

Promítání v květnu je zrušené.
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KNIHOVNA
Na základě opatření vlády je knihovna
do odvolání uzavřená. Sledujte webové
a facebookové stránky Městského kulturního střediska Tachov, kde najdete aktuální informace o znovuotevření. Všechny výpůjčky knih jsou automaticky prodlouženy.
Děkujeme za pochopení.

Výpůjční doba pro děti a dospělé:
pondělí, středa
úterý, pátek
čtvrtek
sobota (pouze oddělení pro dospělé)
Půjčovna tel.: 374 722 161

8.00–17.00 hod.
8.00–14.00 hod.
8.00–15.30 hod.
9.00–12.00 hod.

TACHOVSKÁ RENETA
Knihovna Městského kulturního střediska Tachov vyhlásila 11. ročník literární soutěže. Soutěž je určena začínajícím autorům z celé ČR.

Téma: NEJLEPŠÍ LÉK
Pravidla soutěže:
1. Soutěž je určena pro začínající autory z ČR,
kterým je více než 15 let.

BEZKONTAKTNÍ VÝPŮJČKY KNIH
Po dobu uzavření knihovny nabízíme bezkontaktní
výpůjčky knih. Objednávat můžete na tel. 777 541
520 nebo e-mailu knihovna@mkstc.cz.
Knihy jsou k dispozici– využijte nabídku
přes náš on-line katalog:
https://tachov.knihovny.net/katalog/.
PŘÍJEM OBJEDNÁVEK
pondělí a úterý 9.00–12.00 hod.
ROZVOZ KNIH
středa 12.00–15.00 hod.
Připravíme a bezkontaktně předáme k vašim
dveřím.

2. Je určena pro ženy i muže.
3. Kategorie – PRÓZA, POEZIE.
4. Soutěžící musí dodržet téma.
5. Příspěvky mohou být v rozsahu maximálně
tří stran formátu A4 v elektronické podobě
(program Word).
6. Každý autor zašle pouze jediný příspěvek
na e-mailovou adresu: pujcovnaknih@mkstc.cz.
7. Pokud nemá soutěžící přístup k internetu, může svoji soutěžní práci zaslat poštou
na níže uvedenou adresu s přiloženou prací
na CD.
8. Osobní údaje (jméno, datum narození, bydliště, telefon, e-mail) musí autoři napsat
na samostatný papír, musí připsat souhlas
se zařazením svých osobních údajů do databáze soutěžících a se zveřejněním soutěžního textu.
9. Soutěžní příspěvky bude hodnotit porota.
10. Hodnocení je anonymní, uděleno bude
1. – 3. místo. Nejúspěšnější práce budou
publikovány ve sborníku.
11. Soutěž končí 31. srpna.
12. Vyhodnocení soutěže proběhne korespondenční formou v říjnu 2020.
Soutěžní práce spolu s osobními údaji a souhlasem účastníků soutěže je možné zasílat
na adresu: Městské kulturní středisko Tachov
– KNIHOVNA, Hornická 1695, 347 01 Tachov
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ZÁMEK

Rokycanova 1, 347 01 Tachov
tel.: 373 700 893
e-mail: info@tachovskyzamek.cz
www.tachovskyzamek.cz
otevírací doba:
pondělí, úterý
středa–neděle

zavřeno
10.00–17.00 hod.

Na základě opatření vlády je zámek uzavřený. Zpřístupnění památky pro veřejnost je plánováno na středu 10. června. Sledujte prosím aktuální informace na www.tachovskyzamek.cz
nebo tel. 373 700 893.

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

REVIS

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

vzdělávání – konferenční služby – překlady – ubytování – internet
– posilovna – prodej nápojů

Na základě opatření vlády zůstává naše středisko do odvolání pro veřejnost uzavřeno. Rádi bychom touto cestou informovali naše kurzisty, že po uvolnění opatření bychom opět rádi nahradili
chybějící výuku u kurzů, u kterých to bude možné. Všechny účastníky budeme včas informovat.
Děkujeme za pochopení.

ZÁKLADNÍ
UMĚLECKÁ
ŠKOLA

Rokycanova 1, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:

374 722 231
kancelar@zustachov.cz
www.zustachov.cz

Základní umělecká škola Tachov je na základě nařízení vlády do odvolání uzavřená. Všechny
akce pro veřejnost, plánované na květen, jsou zrušené.
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MUZEUM
ČESKÉHO
LESA
Na základě nařízení vlády je muzeum
až do odvolání uzavřeno. Otevření bude oznámeno ve vývěsní skříni na budově muzea,
na webových stránkách www.muzeumtachov.
cz a na Facebooku Muzea českého lesa v Tachově.
Pevné zdraví a těšíme se, až se s vámi v muzeu zase setkáme.

OBČASNÝ DOČASNÍK
Na www.muzeumtachov.cz je cca 2x týdně
zveřejňován Občasný dočasník.
č. 1 – Stěhování sklářské pánve do muzea
č. 2 – O historii kláštera i muzea
č. 3 – Betlémy a betlemářství na Tachovsku
č. 4 – Smrtná neděle s receptem na pučálku
i návody na tvoření dekorací
č. 5 – Ptáci Tachova
č. 6 – Osidlování Tachovska po válce
a příprava katalogu k projektu
č. 7 – Židé na Tachovsku nejen v době pesahu
+ pracovní listy pro zábavu i výuku
č. 8 – Velikonoce pro děti i Biblické Velikonoce
v muzejních sbírkách
+ zábavné i naučné úkoly a testy
č. 9 – Pochody smrti na Tachovsku

Do dalších čísel dočasníku připravujeme:
loutková pohádka, několik informací ke květeně
regionu, historická fakta o Husmannovi a jeho
ostatcích, Filipojakubská noc, konec 2. světové
války, Vítání ptačího zpěvu.
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Třída Míru 447, 347 01 Tachov
tel.:
fax:
e-mail:
webové stránky:
Po, Út, Čt, Pá
St
So, Ne

374 722 171
374 722 171
info@muzeumtachov.cz
www.muzeumtachov.cz
9.00–16.00 hod.
9.00–17.00 hod.
10.00–16.00 hod.

PŘIMDA – MATKA ČESKÝCH HRADŮ
SE SMUTNÝM OSUDEM
Výstava byla vytvořena ve virtuální podobě
a je k dispozici na webových stránkách muzea.
Hrad Přimda, nejstarší hrad na českém území,
patří bezpochyby k našim nejvýznamnějším památkám. Většina pozůstatků hradu byla bohužel
naprosto nenávratně zničena na přelomu 60.
a 70. let 20. století, a to paradoxně v rámci prací, které měly hrad "zachránit". Na této první výstavě o Přimdě se návštěvníci mohou seznámit
s bohatou historií hradu, jeho stavební podobou
včetně oněch zničujících zásahů z druhé poloviny 20. století. Ukazuje se, že hrad Přimda nesestával pouze z dodnes dochované románské
věže, nýbrž že se jednalo o relativně rozsáhlý
objekt, který prošel složitým stavebním vývojem.
Vedle množství archeologických nálezů je k vidění i soubor historických vyobrazení a fotografií
či fyzický model možné podoby hradu v závěru
16. století.

KNIHA PTÁCI TACHOVA
Nově vydanou knihu Ptáci Tachova si mohou zájemci objednat na telefonu 374 722 171 nebo
prostřednictvím e-mailu info@muzeumtachov.cz.
Celková cena včetně poštovného a balného je
290 Kč. Cenu uhraďte na BÚ: 3238401/0100,
do poznámky uveďte heslo: ptáci+příjmení objednatele.

DŮM
DĚTÍ
A MLÁDEŽE

DUM DETÍ
A MLÁDEZE

Školní 1638, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:

374 723 893 – 5
mraveniste@ddmtachov.cz
www.ddmtachov.cz

DDM Tachov je dle nařízení vlády do odvolání uzavřen, všechny akce plánované na květen jsou
zrušené. Veškeré aktuální informace naleznete na webových stránkách www.ddmtachov.cz.
Děkujeme za pochopení.

HOSPIC
SV. JIŘÍ
MOBILNÍ HOSPIC
Obecně prospěšná společnost Hospic svatého
Jiří v Tachově je služba mobilní hospicové péče
určená nevyléčitelně nemocným a umírajícím
na území celého Tachovska. Jedná se o terénní
službu, která poskytuje paliativní péči a navštěvuje nevyléčitelně nemocné doma.
V hospicové paliativní péči pokračujeme s léčbou útěšnou, symptomatickou, jejímž cílem
je minimalizovat bolest a zmírnit všechny obtíže.
Poskytujeme rodině podporu, umožňujeme, aby
člověk v posledním období života mohl žít důstojně, měl čas na rozloučení v kruhu svých blízkých.

Hospic sv. Jiří Tachov
provozovna: nám. Republiky 70, 347 01 Tachov
Iva Csanálosi – vedoucí provozovny, tel. 605 226 298
Lucie Davidová – tel. 774 413 374
Poradna a příjem do péče – Marie Fouňová, DiS,
tel. 739 686 251 nebo poradna@hospictachov.cz
– pro nemocné a jejich rodiny, kteří potřebují poradit.
e-mail: hospic@hospictachov.cz web: www.hospictachov.cz
facebook: Hospic sv. Jiří Tachov

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 hod. 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.
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nám. Republiky 70 (1. patro, bývalá prodejna NAVA)

SEDMDESÁTKA
Pravidelný program přes týden je
v Sedmdesátce do odvolání zrušen.
TÉMATA NEDĚLNÍCH BOHOSLUŽEB ECM
(začátky v 10.00 hodin):
3. 5. – téma: Dobrý pastýř
		 (bohoslužby se konají i v 17 hodin)
10. 5. – téma: Kdo vidí mne, vidí Otce
		 (bohoslužby se konají i v 17 hodin)

Klub s občerstvením, knihami a klidnou atmosférou
otevřen v pondělí až čtvrtek od 10 do 17 hodin. Vstup volný.

Vstup na bohoslužby je volný. V termínech
3. a10. 5. je možno bohoslužby konat jen pro 15
účastníků. Z toho důvodu připravujeme i druhé
bohoslužby od 17 hodin. Svou účast tedy
dopředu konzultujte na tel. 731 085 205.
Není-li uvedeno jinak, káže Petr Vaďura.
Podrobnější informace včetně záznamů
literárních čtvrtků a kázání naleznete
na http://www.umctachov.cz/.

17. 5. – téma: Paraklétos
24. 5. – téma: Nanebevstoupení Páně
31. 5. – téma: Svatodušní svátky

ŘÍMSKOKATOLICKÁ
FARNOST
TACHOV

Kostelní 66, 347 01 Tachov
tel.:
e-mail:
webové stránky:

374 722 525
tachovskafarnost@seznam.cz
www.tachovskafarnost.eu

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

Čtvrtek 21. května v 8.00 hod.

(pokud není uvedeno jinak)

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
mše svatá

Všechny pravidelné i mimořádné bohoslužby, plánované v květnu v kostele Nanebevzetí Panny Marie, se budou konat
s omezeným počtem účastníků. Aktuální
informace jsou k dispozici na www.tachovskafarnost.eu.

Neděle 31. května v 10.00 hod.

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

PRAVIDELNÉ BOHOSLUŽBY:
KVĚTEN – MĚSÍC PANNY MARIE
Po bohoslužbách ve všední dny budou přidávány
oblíbené májové pobožnosti.

–– každou středu v 18.00 hod.
–– každý čtvrtek v 8.00 hod.
(mše v latinském jazyce)
–– každý pátek v 18.00 hod.
–– každou neděli v 10.00 hod.
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SPORTOVNÍ
ZAŘÍZENÍ
MĚSTA TACHOVA
Na základě nařízení vlády jsou do odvolání
všechna městská sportoviště pro veřejnost
uzavřena. Jedná se o plavecký bazén, zimní
stadion, fotbalový stadion, sportovní halu,
střelnici Rychtu a skatepark.
V omezeném režimu při dodržení stanovených podmínek je v provozu atletická
dráha na městském stadionu. Nutno objednat se předem u ředitele sportovišť,
tel. 603 895 474, e-mail: petr.vrana@sportoviste-tachov.cz.

mobil:
tel.:
fax:
e-mail:
webové stránky:

603 895 474
374 724 567
374 723 704
petr.vrana@sportoviste-tachov.cz
www.sportoviste-tachov.cz

Posilovna ve sportovní hale by měla podle
předběžných plánů zahájit provoz od 11. května.
Aktuální informace o provozu městských
sportovišť sledujte na www.sportoviste-tachov.cz.

TACHOV PŘED PADESÁTI LETY

ANEB ROK 1970, JAK SI HO NĚKTEŘÍ PAMATUJÍ

(DUBEN)
V chodovoplánském kulturním domě se konal celookresní aktiv pracovníků našeho zemědělství.
Bylo schváleno hospodaření podniku za minulý
rok a potvrzeno, že stanovené podíly za hospodářské výsledky mohly být vyplaceny ve stanovené výši. Při této příležitosti bylo také 13 funkcionářů, kteří se v minulosti zasloužili o socialistické
zemědělství na okrese, vyznamenáno pamětní
medailí „20 let JZD“.
50 delegátů jednotlivých mládežnických organizací Tachovska se sešlo na ustavujícím a zároveň prvním plenárním zasedání OV SODM
– Sdružení organizací dětí a mládeže, aby položili základy k jednotné dětské a mládežnické organizaci v okrese. Předsedou se stal Jan Kreidl.
Okresní mírová rada svolala u příležitosti 100.
výročí narození V. I. Lenina slavnostní zasedání
na téma Lenin a mír s výstavkou prací dětí a mládeže okresu Tachov pod heslem Děti, mír a umění.
V Lidovém domě se konal slavnostní večer k 100.
výročí narození V. I. Lenina. Vystoupil na něm národopisný soubor Litevské SSR.

Okresní mírová rada a okresní rada Pionýra pořádala soutěž dětí ve výtvarném a literárním umění.
Zúčastnilo se 221 dětí. Z Tachova uspěl Jaroslav
Matějovič ze ZDŠ, Kostelní ul. V literární části obsadil druhé místo.
Sešlo se první plénum okresní rady Pionýra.
Mimo jiné jednalo o prázdninové činnosti pionýrských oddílů, která bude zaměřena na rekreační
pobyt o prázdninách.
Slavnostní plénum Okresní mírové rady se konalo
v sále Okresního osvětového domu. Bylo obohaceno o výstavku prací dětí na téma „Mír je, když
si děti hrají“.
Okresní osvětový dům a gymnázium pořádaly
v okresním muzeu komorní večer „Lenin a umění“
k uctění památky 100. výročí narození V. L. Lenina.
Zasedalo plénum OV Českého svazu žen.
K slavnostnímu aktu přispěli žáci tachovské ZDŠ, Kostelní ul. pásmem recitace.
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V Tachově se začalo s výstavbou hlavního kanalizačního sběrače. První větev vedla od mlékárny pod jatkami k železničnímu mostu u zastávky
ČSD a druhá od Okresního stavebního podniku třídou Míru a pak do Panenské ulice původním kanálem k oxidačnímu žlabu u koupaliště.
18. dubna byla vyhlášena celonárodní směna mládeže, tzv. Leninský subotnik. V Tachově se v tento den Občanský výbor č. 10 pustil
do zbudování obrovské skalky na svahu v ulici
Palackého a ulici Pohraniční stráže (dnes Americké). K úklidu prostranství nastoupilo šest pionýrských kolektivů a junácké oddíly. Pomohli rodiče
dětí z tachovských škol, poslanci a členové občanských výborů - celkem přes 300 brigádníků.
OV Českého mysliveckého svazu ve dnech
25. 4. a 10. 5. provedl v honitbách mysliveckého
sdružení
povinné
jednorázové trávení vran a škodné otrávenými vejci.
Okresní konference OV Svazu chovatelů drobného zvířectva zhodnotila minulou
činnost a stanovila si cíle na příští období.
Před okresní porotu předstoupilo 75 mladých
účastníků okresního kola soutěže v uměleckém
přednesu. Z Tachova obstála Z. Kotounová
(2. místo) a I. Jeřábková (3. místo), ve 4. kategorii Alena Nuhlíčková a Anna Kiliánová (3. místo).
KOPANÁ – divize
Spartak Pelhřimov – Dukla
Již druhé vítězství.

0:2

Dukla – Radotínský SK
Po dvou vítězstvích nešťastná porážka.

0:1

Hr. České Budějovice – Dukla

2:2

Dynamo České Budějovice – Dukla

0:0

Škoda České Budějovice – Dukla
Dobrý výkon obou mužstev.

2:0

Žáci Zemědělského odborného učiliště se zúčastnili oblastních přeborů zemědělských
škol v lyžování. Do družstva kraje byli nominováni Pavel Pecha a Miroslav Lokvenc v kategorii mladšího dorostu, starší dorostenec
Miroslav Eidelpes a junior Zdeněk Hruška.
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Na celonárodních přeborech obsadil Zdeněk
Hruška 2. místo v jednotlivcích i štafetě. Štafeta
kraje, ve které byl i Miroslav Eidelpes, obsadila 3.
místo. Pavel Pecha doběhl jako pátý a Miroslav
Lokvenc dvacátý.
Turnaj v basketbalu mužů za účasti 4 družstev.
Pořadí: 1. Slavoj Tachov, 2. ZŠ Planá, 3. Sokol
Stráž, 4. SVVŠ Tachov.
V Praze ve Stromovce se běžel X. roč. memoriálu
Sýbka. Na 15 km trati startovalo 80 závodníků,
jedním z nich byl tachovský Josef Macht. V kategorii starších se umístil šestý.
Slavoj se zúčastnil v Aši turnaje družstev v házené
– 5 družstev. Tachovští podali dobrý výkon a obsadili 2. místo.
KVĚTEN
1. 5. silná sněhová vrstva pokryla probouzející
se prvomájovou přírodu. Po budíčku dechové
hudby se začal v prostoru pod Deltou řadit dlouhý
průvod, který se odebral k místu hlavního dění –
na náměstí, zaplněné asi šesti tisíci lidmi. Hlavním
řečníkem byl ministr práce a sociální péče federální vlády s. Štancl.
5. 5. byla slavnostně otevřena v budově muzea
nově zřízená Síň družby. Vystavené exponáty
stvrzovaly upřímnou lásku a přátelství družebního
okresu Bělojarsk (SSSR) a Stadtrody (NDR).
8. 5. proběhlo v Lidovém domě slavnostní zasedání OV KSČ, ONV a OV NF. Hlavní projev měl
vedoucí tajemník OV KSČ Jiří Růžička.
10. 5. se před Deltou sešlo několik tisíc občanů
z celého okresu, aby na velké manifestaci na náměstí vyjádřili svůj dík za osvobození.
V sále OOD se sešlo na 50 vybraných pionýrů
z pionýrských skupin Tachov, Planá, Stříbro, aby
si v zajímavém kvízu ověřili své znalosti o životě
a díle V. I. Lenina.
Polobotky k pionýrským krojům byly k dostání
v prodejně dětské obuvi na náměstí. Do čísla
5 stály 33 Kčs, od čísla šest 40 Kčs.

OV Národní fronty se sešel na svém řádném zasedání. Zprávu podával poslanec České národní
rady Ing. František Exner.
Obsahem 10. zasedání předsednictva OV Leninského svazu mládeže bylo stanovit konkrétní
postup okresní organizace Leninského svazu
mládeže k ukončení její činnosti a návrh stanov
jednotné organizace Socialistického svazu mládeže.
V rámci jednotného sjednocovacího procesu
skončila svou činnost okresní rada JUVENY.
Přihlásila se k jednotné mládežnické organizaci,
k Socialistickému svazu mládeže.
Započaly přípravné práce na výstavbě nové polikliniky – na rohu malého náměstí mezi ZDŠ
a oborovým podnikem ředitelství státních statků.
Osmipodlažní budova bude v podobě T. Budou
u ní garáže a sklady. Po dokončení stavby se odstraní některé okolní domy a místo se upraví.

Za dlouholetou práci na úseku spotřebních
družstev obdržela vysoké státní vyznamenání za vynikající práci s. Cimická, vedoucí oddělení potravin v obchodním domě
Družba. Byla jediná v Západočeském kraji.
LŠU, OOD a okresní muzeum pořádaly Večer
hudby a recitace spojený s ukázkami prací výtvarného oboru.
V Lidovém domě vystoupila populární skupina
Pavla Nováka. Předprodej vstupenek byl v prodejně obuvi na náměstí. Vstupné 20 Kčs.
V Tachově hostoval PROBST z NDR - jedinečné
drezúry dravců, vrcholné výkony mezinárodních
artistů, drezúry čistokrevných koní, krasojízda
na neosedlaných koních apod.
Poprvé v historii projel naším okresem Závod
míru. Škoda jen, že počasí příliš nepřálo a závodníci museli zápasit se silným větrem a deštěm.

V hrubé stavbě byla dokončena budova ubytovny Plastimatu – bude mít 145 lůžek. Stejné je to
s hrubou stavbou první obytné budovy se 142
byty, kde se v první sekci dělalo už ústřední topení a byli tam malíři. Další šestipodlažní budova
měla hotové základy včetně podlaží. Třetí osmipodlažní budova o 144 bytech šla rychle nahoru
a stavbaři s ní chtěli být hotovi do července. V té
bude 48 bytů pro Plastimat a 96 komunálních.
V novém vznikajícím sídlišti bude také 5 věžových
budov o 14 podlažích a v každé po 70 bytech.
Celé sídliště bude patřit mezi nejhezčí v celém
kraji. Je umístěno v pěkném krajinném prostředí
položené do zeleně a parků.

Členové AMK Svazarm pořádali tradiční motokrosový závod Tachovská rokle. Účast 21 jezdců: 12
do tř. 250 cm3, devět do tř. 500 cm3. Z tachovských jezdců dojel Tomášek jako osmý (500 cm3).

OV Českého červeného kříže pořádal opět třítýdenní letní tábor pro děti postižené srdečními
chorobami. Kde? Na zámku Líšno u Benešova.

Ve švédském Skrde byl uspořádán III. ročník ME
v maratónském běhu. Celkem startovalo 182
běžců, z toho 13 našich „veteránů“. Na čestném
9. místě se umístil Josef Macht.

Zahrádkáři (800 členů na okrese) zhodnotili svoji
činnost za poslední 2 roky a stanovili si další cíle.
Byl zvolen nový okresní výbor, do jehož čela by
postaven Vojtěch Černý.
Rybáři tachovské organizace se pustili do výstavby nových sádek. K tomu nutno připočíst i v nedávné době zbudované komorové rybníky a další
zařízení.

Josef Macht se zúčastnil VII. ročníku Běhu Citické stávky na 25 km. V kategorii starších obsadil
2. místo.
Na startu II. ročníku Běhu vítězství Lidového spotřebního družstva bylo 75 závodníků všech kategorií - žáci, žákyně, dorostenky, dorostenci, muži
starší (1. místo Josef Macht), muži hlavní závod
(6. místo Adolf Vazač).

Klub NARCIS pořádal cyklistický závod Tachovský trojúhelník. Start byl na náměstí a vedl obcemi Studánka, křižovatka u Písařovy Vesce, Mýto,
Lučina, Svobodka, Tachov.
Oblastní přebor v odbíjené:
Ženy Slavoje prohrály po velkém boji se Škodou
Ostrov 2 : 3. Hezkou hrou se pochlubily v Karlových Varech, kde vyhrály 3 : 1.
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Muži prohráli s ETI Kynšperk nad Ohří na domácí
půdě 0 : 3 a s Eskou Cheb prohráli opět 0 : 3.
Ženy podlehly studentkám PF Plzeň 0 : 3,
ale s převahou vyhrály nad S. Bílá Hora 3 : 1.
Muži porazili po hezké hře Olympii Březová
3 : 1. V zápase s T. Kraslice sice prohráli 0 : 3,
ale předvedli hru dobré úrovně.
30. a 31. 5. se konaly Tělovýchovné slavnosti.
Vyvrcholila tím celá série sportovních akcí od začátku roku: v kopané, košíkové, lyžování, stolním
tenise, sportovní gymnastice a cyklistice. Na sobotu 30. 5. bylo připraveno do letního kina 17 vystoupení. Tomuto tělovýchovnému svátku nepřálo
počasí, takže program byl přeložen do Lidového

domu. Pro nedostatek cvičebního prostoru byl
zredukován. 200 diváků bylo tím pádem ochuzeno o některá vystoupení. Pršelo i v neděli 31. 5.
Cvičenci na Městském stadionu připraveni k slavnostnímu nástupu museli několikrát doslova prchnout před prudkým lijákem. 550 diváků se nenechalo odradit a libovalo si pod nově zastřešenou
tribunou. Na zeleném trávníku stadionu dostaly
prostor ukázky spartakiádních skladeb. Vyvrcholením bylo vystoupení tachovských vojáků
se skladbou „Vždy s odvahou“. Také se v praxi
osvědčila družba sportovců okresu Tachov a píseckého okresu.
Retro z Tachovské jiskry č. 13 – 21
zpracovala Marie Mirtlová

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: Tachov – u vlak. nádraží
2. května a 16. června – 15.50 hod.
4. května a 3. června – 14.30 hod.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

