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TACHOV Do Tachova se pravidelně
sjíždějí na velký filmový festival po-
tápěči z celého světa, ale když se
místní chtějí v parném létě osvěžit
ve městě u vody, nenajdou pořád-
né koupaliště. Vykoupat se tak mo-
hou v krytém bazénu, přes léto v
něm město snižuje vstupné.

„Koupaliště je problém, ale už ho
řešíme. Nejpozději příští rok, začne
jeho stavba,“ říká tachovský staros-
ta Ladislav Macák (ČSSD).

Dát peníze na výstavbu koupa-
liště nebo raději zbavit centrální
náměstí asfaltového koberce a vrá-
tit tam zpátky dlažbu a morový
sloup? Projekt na rekonstrukci ná-
městí je připravený, ale protože
obyvatelé chtěli raději koupaliště,
oprava náměstí je odsunuta. Rad-
ní věří, že do čtyř let asfalt ze
středu města zmizí.

Ještě před jednadvaceti lety byl
Tachov městem na konci světa. Na
hranici s tehdejším nepřátelským

ZápadnímNěmeckem zbývá jen pár
kilometrů. Na rozvoj město také
moc peněz nedostávalo.

Zřejmě i konzervativnost zdej-
ších voličů vysvětluje, proč na rad-
nici vládne sociální demokracie
společně s komunisty a jedním li-
dovcem.

Většina historických památek ve
městě je opravena. Ze zdevastova-
né jízdárny je po deseti letech
skvost, vyhlášený národní kulturní
památkou. Před třemi lety získal
Tachov ocenění Město stromů.

„Je to tu ale dost špatné s dokto-

ry. Nemocnici nemáme a když po-
třebujeme odborné vyšetření, vět-
šinou musíme do Mariánských
Lázní, do Stoda nebo až do Plzně,“
popisuje asi pětačtyřicetiletá žena
na tachovském náměstí, co ji ve
městě nejvíc štve.

Vedení města připouští, že prá-
vě tahle oblast je pro ně téměř ne-
řešitelná. „Můžete nadávat, prosit,
jednat, brečet, můžete cokoli, ale
nic neuděláte. I když máte ve měs-
tě praktického lékaře s interní ates-
tací. Ač má vybavení a atestaci, a
EKG by mohl pacientovi udělat,
pojišťovna s ním však na tyto úko-
ny neuzavře smlouvu. Proto musí
pacient z Tachova jet jinam,“ po-
dotýká Macák.

Podle posledních zpráv nepře-
stanou jezdit vlaky na lokálce z Ta-
chova do Domažlic.

Tachov pravidelně ožívá i histo-
rickými slavnostmi a závody hleda-
čů pokladů. Petr Ježek

Krátce
EJPOVICE

„Nesu přeplatky,“ lhal
důchodkyni zloděj
O patnáct tisíc korun připravil za-
tím neznámý podvodník osmase-
dmdesátiletou důchodkyni v Ejpo-
vicích. V úterních dopoledních ho-
dinách k ženě přišel a představil se
jako pracovník elektráren. Tvrdil,
že jde vrátit přeplatky za elektřinu.
„Řekl, že by potřeboval vrátit pení-
ze na pětitisícovku,“ sdělila policej-
ní mluvčí Jana Tomková. Žena šla
proto do domu pro peníze. Pacha-
tel mezitím využil příležitosti, vkra-
dl se dovnitř a odcizil obálku s 15 ti-
síci korunami. (vej)

PLZEŇ

Mladého muže
okradla jeho známá
Pro dobrotu na žebrotu. To si nyní
může opakovat pětadvacetiletý Pl-
zeňan, který dovolil své známé,jež
právě neměla kde bydlet, aby u něj
přespávala. O rok starší kamarád-
ka mu během září odnesla snow-
board, playstation a dvě airsoftové
zbraně. Majitel vyčíslil škodu na
18 tisíc korun. (vej)

» Inventura na radnici Zápodočeskému Tachovu vládne sociální demokracie
společně s komunisty a jedním lidovcem. Lidé jsou ve městě spokojeni, vadí jim
ale špatná dostupnost lékařské péče, kterou však město horko těžko ovlivní.

12 476
obyvatel měl Tachov
k 31. prosinci 2009.
Zdroj: ČSÚ

Pomoc chudým Čtvrtý celostátní
misijní kongres dětí konaný v Plzni byl
zahájen v katedrále sv. Bartoloměje.
Děti, mladí lidé i rodiny z celé republiky
se snaží pomoci chudým dětem v
Africe. Foto: Šedivý, jarda57.rajce.ne

FAKTA

Kdo vládne Tachovu
V sedmičlenné radě jsou čtyři
členové ČSSD, dva komunisté a
jeden člen KDU-ČSL.
V zastupitelstvu města zasedá
osm zástupců ČSSD, shodně po
pěti lidech z ODS a KSČM, sdružení
Naděje má v městském
zastupitelstvu dva mandáty
a jednadvacátým městským
zastupitelem je člen KDU-ČSL.

NÁZORY

Pohledem opozice
Milan Věneček
(ODS)
tachovský
zastupitel

Mít ve městě pořádné chodníky a
veřejné komunikace, zlepšit
zdravotnictví a vyřešit parkování. To
jsou podle opozičního zastupitele
Milana Věnečka hlavní body, ve
kterých se musí situace v Tachově
změnit. „Nebýt krajských peněz, ze
kterých se stavěl průtah městem, a
kdyby se společně se supermarkety
nestavěly i chodníky, tak se na
městské komunikace a chodníky v
posledních letech vlastně nesáhlo,“
říká Věneček. Vylepšit by podle jeho
názoru potřebovala i městská
poliklinika a lidem na sídlištích by
hodně pomohlo, kdyby namísto
nefunkčních trávníčků vznikla
parkoviště. „Protože lidé mezi
paneláky stejně nebudou relaxovat,
bylo by vhodné pro odpočinek
upravit volnou plochu u sídliště
například na park,“ soudí Věneček.

Pochybnosti má o smysuplnosti
některých dotací. „Staví se to, na
co jsou dotace, a ne to, co město
opravdu potřebuje. Třeba na
parkoviště nebo chodníky dotace
nejsou,“ vysvětluje Milan Věneček.
Městu se však podle jeho názoru
povedla jedinečná věc - téměř v
centru Tachova vybudovat
sportovní areál se zázemím pro
velké množství sportů. „Na
poměry takového města je areál
nebývalý. I díky nám v opozici se
podařilo udržet rozpočet města v
přijatelných mezích, snažili jsme se
o vyrovnaný rozpočet. I když
nebyl nikdy úplně vyrovnaný,
minusy jsou minimální, což je pro
budoucnost jedině dobře,“
prohlásil Věneček.

TACHOV (pek) Opra-
vená jízdárna ve
Světcích je pro ta-
chovského starostu
Ladislava Macáka

(ČSSD) srdeční záležitostí. „V roce
2000 zastupitelstvo hlasovalo, jest-
li do ruiny na spadnutí dá nějaké
peníze na záchranu nebo ne. Teh-
dy rozhodl jediný hlas. Teď je jíz-
dárna zapsaná mezi kulturní pa-
mátky,“ říká Macák, který se popr-
vé stal tachovským starostou v
roce 1998 a o čtyři roky později i se-
nátorem.

Co se vám za čtyři roky povedlo?
Těší mě, že se část bývalé továrny
Rybena změnila v komunitní cent-
rum, je dodělaná komunikace na
průtahu městem a auta už tak ne-
musí jezdit přes náměstí, a že se
nám podařilo vybudovat velké
sportovní centrum. Dobrý pocit
mám také z toho, že jsme po pěti-
měsíčním argumentování dosáhli
navrácení názvu našeho města na
dálniční tabule.
Co se naopak nepovedlo?
Kvůli přehodnocování projektů z 5.
a 6. výzvy ROP (Regionální operační

program, pozn. aut.) jsme nemohli
dříve zahájit stavbu venkovního ba-
zénu na koupališti, dodělat Pobřež-
ní ulici, nemáme nový mamograf.
Největším minusem zůstává parko-
vání. Je to nevyřešená otázka.
Udělal byste něco jinak?
Nevidím, že bychom udělali něco
špatně. Spíš bych toho chtěl stačit
více.
Je pravda, že letos už jste nechtěl
kandidovat?
Už jsem chtěl končit. Ale hodně lidí
mi říkalo, abych do toho ještě šel.
Takže kandiduji zase.

Babyboxy nezastaví
vraždění dětí matkami
Babybox je kontroverzní téma, o
kterém se diskutuje již od roku
1998. Je nutné podotknout, že kaž-
dý zachráněný život dítěte jeho
odložením do babyboxu je úspě-
chem. Nicméně na druhé straně
vyvstává spousta jiných otázek,
které mohou poukazovat na zneu-
žitelnost této varianty řešení.

Za největší argument, který mne
utvrzuje v přesvědčení, že baby-
box posiluje nezodpovědnost rodi-

čů, tkví v tom, že dítěti upírá prá-
vo na totožnost, právo znát své ro-
diče a právo na jejich péči. V pod-
statě umožňuje rodičům, aby si
nevytvářeli podmínky pro péči a
výchovu o své děti. V dnešní době
se klade velký důraz na sanaci bio-
logické rodiny. V tomto případě
však s rodinou nelze pracovat žád-
ným způsobem a nelze ani zabrá-
nit do budoucna tomu, že se situa-
ce nebude opakovat.

Tím, že bude dítě odloženo do
babyboxu, stává se tzv. dítětem
bez minulosti, bez vlastní identity.

V současné době mají matka i
otec dostatek možností, jak svěřit
nechtěné dítě do náhradní výcho-
vy. Pokud se ocitnou v sociálně tíži-
vé situaci, existuje v Plzni sociální
síť i neziskových organizací, které
mohou a dovedou rodinu podpo-
řit a mohou s ní pracovat, aby do-
šlo ke včasné nápravě stavu. Po-
kud rodiče trvají na umístění dítě-
te do osvojení, mohou je dát do ko-
jeneckého ústavu a po uplynutí zá-
konné lhůty podepsat souhlas s
osvojením. Matka má možnost i
tzv. utajovaného porodu.

Na základě studií bylo zjištěno,
že vznik babyboxu nezabrání
tomu, aby matka své dítě zavraždi-
la. Matka, která chce vraždit, to
udělá.

Je nutné si připomenout, že ba-
bybox může být i zneužit v rámci
„pomstychtivého“ jednání mezi
partnery. Co když bude do schrán-
ky vložen unesený novorozenec,
jelikož se otci nechtělo hlídat? Co
když bude do schránky vložen no-
vorozenec jedním rodičem, aniž
by s tím druhý rodič souhlasil
nebo se o tom dozvěděl? Nemůže

se stát babybox cestou k nedovole-
ným manipulacím? To vše jsou
otázky, na které nikdo nemůže a
nedovede dát jasnou odpověď.

Všechny tyto otázky však pouka-
zují na to, jak babybox může posi-
lovat nezodpovědnost rodičů vůči
vlastnímu dítěti.

Každý zachráněný dětský život
ano. Avšak je-li v dnešní době
něco anonymního, svádí to ke zne-
užití. Dle mého mínění babybox
posiluje nezodpovědnost rodičů.
Markéta Šiplová,
Plzeň

2:1 Tým FC Rokycany B se utkal se
sestavou FK Volduchy v rámci krajské
soutěže žáků.

Foto: MIchal Straka, schecke.rajce.net

Fórum čtenářů

Událost Nový zvon Svatý Vojtěch v
kostele Všech svatých v Plzni na Roudné,

světil biskup František Radkovský.
Foto: Šedivý, jarda57.rajce.net

výběr z dopisů, kráceno

Neřešitelnou
potíží v Tachově
je zdravotnictví

Náměstí Zmizí asfalt z centra Tachova? Foto: Daniel Beran, MF DNES
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