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Jaro
(báseň od Hany Gerzanicové – Honsové)
Šlo jaro krajem,
jeho dech
úsměvy kreslil po oknech.
Šlo jaro městem,
jeho smích
ozvěnu našel v ulicích.
Šlo jaro do parku,
v jeho šat
čas nechal květy malovat
Šlo jaro k lidem,
každý rád
uslyšel v srdci lásku hrát…

Zprávy z města
Plánské zastupitelstvo jednalo dne 6.2.2008. Plné znění usnesení je zveřejněno na
konci listu, zápis z jednání je vyvěšen na desce ve vestibulu radnice a na webových stránkách
města. Další jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 26.března 2008.

Czech Point - omluva a oprava
V článku Czech Point v č.2 jsem uvedla chybně, kolik se za vydání výpisů platí. Takže
u výpisů z katastru nemovitostí, z obchodního rejstříku a ze živnostenského rejstříku se za
první stranu vždy platí 100 Kč, za každou další pak 50 Kč. Za výpis z rejstříku trestů se platí
50 Kč v případě, že je vydán ihned. Pokud bude nutné žádost o jeho vydání odeslat na
Rejstřík trestů, musí žadatel přinést kolek v hodnotě 50 Kč.
M.Mertlová

S daňovým přiznáním na MěÚ Planá
Pokud jste plátci daně z příjmu, nemusíte s daňovým přiznáním jezdit do Tachova.
Pracovníci Finančního úřadu Tachov přijedou do Plané ve dnech 13. a 20.března 2008
(čtvrtky) a budou na městském úřadu v místnosti č.13 od 9:00 do 16:30 přijímat vyplněná
daňová přiznání, poskytovat příslušné formuláře a daňové složenky, případně poskytnou i
potřebnou radu.

Připomínáme…
Do 31.března 2008 musí být uhrazeny místní poplatky za psy a nájemné za pozemky
pronajaté od Města Planá. Za opožděnou úhradu může být poplatek zvýšen až na trojnásobek.

Pozvání do mateřských škol
Srdečně zveme děti s maminkami k zápisu do mateřských škol Havlíčkova a
Smetanova, který se koná od 18.března do 22.března 2008 vždy v dopoledních hodinách.
Rodiče si mohou svoji MŠ vybrat, pokud bude kapacita tříd stačit, vyhovíme jejich žádosti.
Přijďte se se svými ratolestmi podívat na nové kamarády, hračky, třídy. Přijímáme děti
od 3 let, přednostně děti zaměstnaných rodičů. S sebou si vezměte svůj občanský průkaz a
rodný list dítěte.
Těšíme se.

Členská schůze STP
Svaz tělesně postižených v ČR o.s, místní organizace Planá zve své členy na bilanční
členskou schůzi. Koná se v pátek 28.března 2008 v 15 hod. v jídelně SOU (naproti
nemocnici). Na programu je vystoupení dětí z DD Planá, rekapitulace roku 2007, plán na rok
2008, organizační záležitosti a volná zábava. Na schůzi také můžete zaplatit členské
příspěvky. Občerstvení zajištěno, vítáme dobrou náladu a nápady pro naši práci.
Nabídka pro naše členy: pro rok 2008 jsme uzavřeli s masérkou p.Štulajterovou
dohodu, podle které bude provádět masáže zad a šíje pro naše členy se slevou. Podmínkou je
předložení průkazu člena STP se zaplaceným členským příspěvkem pro rok 2008. Masážní
salón najdete na náměstí Svobody tam, kde bývala bylinkářská prodejna. Navíc prvních 33
členů STP, kteří tuto možnost využijí, dostane po předložení dokladu o absolvování masáže
příspěvek od MO STP. Členské příspěvky můžete zaplatit buď paní Mikulenkové každé úterý
v klubu důchodců v penzionu Bohušova (14-16 hod) nebo u p.Ansla v obchodě s hračkami
pod autobusovým nádražím (9-17 hod), případně na bilanční schůzi (viz výše).

Informace České spořitelny v Plané
Od 1.3.2008 je upravena otevírací doba takto: dopoledne pondělí až pátek vždy od
8.30 do 12.30, odpoledne pondělí a středa 13.30-17.00, čtvrtek a pátek 13.30-15.00.

Úcta ke stromům – úcta k lidem
Když jsem se před třemi lety přestěhoval z Plané do Otína, překvapilo mne, jak rychle
jsem tam získal pocit domova. Svým dílem k tomu jistě přispělo pár nových výborných
sousedů, ale svou roli určitě sehrála i okolní krajina a přívětivé výhledy, které mne provázejí
cestou domů.Kolikrát už jsem si za jízdy autem hned za odbočkou na Otín rozepínal pásy se
slovy : „zase už jsme v zemi svobody“. Kolikrát už jsem přibrzdil a jen se díval doprava na
Vlčí horu nebo k Vysokému Sedlišti – na ty nádherné obzory.

Věřím tomu, že podobné věci, jako například na co se díváme z okna nebo jak vypadá
cesta k domovu , se stávají časem součástí nás samých a dělají z nás to, co jsme, aniž si to
třeba uvědomujeme.
Proč to všechno píšu zrovna dnes? Právě jsem se dozvěděl, že Správa a údržba silnic
Stříbro oznámila svůj úmysl vykácet 139 stromů podél silnice Planá – Otín – Křínov.
Upřímně řečeno jsem tušil, že k něčemu podobnému dříve nebo později dojde, když jsem
pozoroval dění okolo českých silnic v posledních letech. Přesto však mne tato zpráva zasáhla ,
protože jsem si uvědomil, jak nesmírně těžké bude tomuto šílenému úmyslu zabránit.
Ono totiž taky trochu záleží na jazyku, kterým se vyjadřujeme. Je rozdíl, použiji-li
výraz „alej lip, javorů a jasanů, které tvoří výraznou linku v krajině našeho domova“ a nebo „
pevné překážky v tělese komunikace, které brání její rekonstrukci, ztěžují údržbu a ohrožují
bezpečnost řidičů“.
Najít společný jazyk bude tedy zřetelně značně obtížné. Prosím proto všechny
spoluobčany, kterým není osud těchto stromů lhostejný, aby nějakým způsobem vyjádřili
svůj nesouhlas s likvidací aleje.
Myslím si, že nedostatek pokory ke krajině se v dalším kroku musí projevit i
nedostatkem úcty k lidem.
Na závěr si vypůjčím myšlenku českého zenového buddhisty Vlasty Marka: Zaráží
mne ta strašná snadnost, s kterou se vzdáváme věcí, jež nás formovaly.
Pavel Nutil, Otín

Už máme v Plané tři
Řadu let, až do roku 2006 jsem byl občany opakovaně dotazován, proč dosud nemáme
v Plané žádný supermarket, když v Tachově, v Mariánských Lázních a jinde mohou fungovat.
Někteří se domnívali, že za tento nedostatek může město. To ale není pravda. Všichni
chápeme, že nákup v supermarketech je pro občany z různých důvodů výhodný (širší
sortiment zboží, výhodnější ceny atd.). Z těchto důvodů město připravovalo pozemky pro
výstavbu takového objektu a oslovovalo firmy zabývající se výstavbou supermarketů.
Když majitel plánské benzinové pumpy chystal stavbu nové, žádal, aby mu město
poskytlo pro tyto účely pozemek sousední, aby mohl ještě po dobu stavby provozovat tu
původní. Město mu vyšlo vstříc. Nová pumpa byla postavena blíže objektu jatek a město
mohlo pozemek, na němž stála stará pumpa, po její likvidaci připojit k jinému městskému
pozemku a vytvořit tak dostatečnou plochu vhodnou pro výstavbu supermarketu. Místo bylo
vhodné pro realizaci takové stavby i proto, že díky stavbě nové pumpy k němu byly přivedeny
inženýrské sítě včetně nové komunikace.
Zájemci o výstavbu supermarketu se skutečně objevovali a na radnici se informovali
na podmínky stavby. Bohužel několik let byl závěr vždy stejný – Planá má nedostatečný počet
obyvatel. Řetězce mají zájem o místa s počtem obyvatel nad 10 000. Dost dobře jsem tyto
závěry nechápal. Planá má se svou spádovou oblastí okolních obcí 9,5 tisíce obyvatel. Tachov
s 12,5 tisíci měl tři supermarkety (tedy jeden supermarket na něco přes 4 tisíce obyvatel).
Nejnadějnější jednání bylo s firmou, která hodlala stavět objekt pro prodejnu Lidl. Asi před
třemi lety koupila od města onen pozemek vedle benzínové pumpy s tím, že objekt postaví a
pak firmě Lidl pronajme. To je dnes obvyklý postup při realizaci supermarketů. Po prodeji
pozemku se ale delší dobu nic nedělo. Jak jsem se dozvěděl, firma Lidl od záměru ustoupila.
Po delší době se pak majitel pozemku dohodl na výstavbě objektu s firmou Tesco.

S firmou Plus probíhala rozsáhlá jednání. Tato firma prověřovala ve městě tři možné
lokality. Nakonec si vybrala pozemek, na kterém její objekt nyní stojí. Město jejímu záměru
vyšlo vstříc. Pomáhalo jí také s řešením problémů, které vznikly při realizaci stavby. Např.
Krajský úřad Plzeňského kraje měl námitky, že výstavbě objektu brání rozšíření biokoridoru
kolem Plánského potoka. Se zástupci firmy jsme iniciovali jednání na krajském úřadu.
Výsledkem bylo, že biokoridor se v daném místě nebude rozšiřovat. Řešili jsme také společně
problém požadavků příslušného orgánu na retenční nádrž a její umístění apod.
Při výstavbě prodejny Tesco bylo zase zjištěno, že v určitém prostoru je zemina
kontaminována v důsledku předchozího provozu benzinové pumpy (i když předtím byla
zemina odvezena podle požadavků hygienické služby). Při řešení tohoto problému jsme firmě
byli rovněž nápomocni.
Objekt Lidlu byl postaven na pozemku koupeném od soukromého majitele. Aby
k němu byl zajištěn přístup, poskytlo město firmě svůj pozemek. Současný přístup je ale
dočasný. V budoucnu povede k Lidlu komunikace z kruhového objezdu. Jeho výstavba je
plánována na rok 2010. Kruhový objezd byl vybrán jako nejvhodnější řešení dopravní situace
v dané lokalitě (zpomaluje průjezd vozidel). Město prosadilo tuto variantu proti jiným,
podstatně složitějším variantám ( o tom jsme již v měsíčníku psali). Kvůli zajištění sjezdu
k objektu Lidlu byl kruhový objezd rozšířen.
V případě prodejny Plus se předpokládá nové řešení přístupu pěších osob. Nejvíce
občanů přichází pěšky k této prodejně po silnici od sídliště Fučíkova. V místech nad
prodejnou je silnice úzká, limitovaná stráněmi. I když dopravu zpomalují retardéry, a i když
byla ve stráni upravena provizorní stezka, není toto místo bezpečné. Rozšíření komunikace a
postavení chodníku ale za současného stavu není možné. Nalézt vhodné řešení je úkolem
projekční kanceláře. Pravděpodobně dojde ke stabilizaci a rozšíření komunikace pomocí
opěrných zdí.
Nejbezpečnější přístup k prodejně má firma Tesco. Lze k ní přijít po chodníku
z Nádražní ulice nebo po lávce od sídliště Fučíkova. Bohužel zatím není od lávky zajištěn
přímý přístup k prodejně, ale musí se procházet mezi garážemi nad jatky. Město nabízí firmě
pozemek pod garážemi, na kterém by mohla zbudovat přístupový chodník od lávky. Firma se
zatím nerozhodla. Město tento chodník stavět nebude, protože to považuje za záležitost
majitele prodejny.
V souvislosti s otevřením třetího supermarketu se někteří občané ptají, proč jich máme
v Plané najednou tolik. Já se ale domnívám, že je to ve prospěch občanů a to nejen z hlediska
nabídky zboží, ale také v zájmu zkultivování prostředí. Dostatek či nedostatek zákazníků je
problém každé z těchto firem.
Ing. Karel Vrzala, starosta

Nabídka kulturních akcí
MěKS Planá připravilo na březen 2008:
7. 3. Zájezd do Divadla J. K. Tyla v Plzni na abonentní představení hry W.
Shakespeara Othello. Odjezd autobusu v 17.15 Ch. Planá, 17.30 AN Planá.
8. 3. Koncert Báry Zemanové oceněné v soutěži Zlatý slavík jako „Skokan roku“ Kino
Planá, začátek v 19.00 hod., vstupné v předprodeji na MěKS Planá Kč 130, v kině
Kč 150.

11.3. Jak stárnout s úsměvem – komponovaný pořad písniček a scének v podání
plzeňských herců určený nejen pro starší a pokročilé. Sál MěKS Planá, začátek
v 18.00 hod., vstupné Kč 50.
13.3. Soutěžní kvizové odpoledne pro učně SOU Planá, sál MěKS Planá, začátek v 16.00
hod.
19.3. Rodinné a systemické konstelace – přednáší ing. Sára Mixanová, sál MěKS
Planá, začátek v 18.00 hod.
24.3. Velikonoční koncert sestavený ze skladeb raného až pozdního baroka
v podání mariánskolázeňských umělců. Kostel Nanebevzetí P. Marie v Plané,
začátek v 15.00 hod., vstupné Kč 50.
26.3. O životě australských domorodců – přednáška PhDr. Hany Gerzanicové – Honsové
doplněná diapozitivy. Sál MěKS Planá, začátek v 18.00 hod., vstupné Kč 40.
Další zprávy:
MěKS Planá nabízí zájezd do Českého Krumlova v neděli 22.6.2008 – Den pětilisté
růže – pokračování slavností (v neděli bez vstupného), s návštěvou večerního představení hry
Robin Hood v Divadle s otáčivým hledištěm. Cena vstupenek: dospělí Kč 550, děti do 15 let
Kč 380. Zájemci, hlaste se nejpozději do 10. dubna na MěKS Planá, tel. 374 794223 nebo
mob. 603 788 954. Zájezd lze uskutečnit pouze při plném obsazení autobusu.
Další představení v Č. Krumlově:
8. 7. – 13. 7. Tři mušketýři,
25. 7. – 27. 7. Rusalka,
20. 8. – 31. 8. Cikánský baron.
MěKS Planá Vás zve na přednášku PhDr. Hany Gerzanicové – Honsové „Jak mohli
australští domorodci Aboriginalové přežít 40 tisíc let v poušti? Můžeme se od nich ještě dnes
něco naučit?“ Na tyhle a mnoho dalších otázek je autorka pořadu připravena Vám odpovědět
. Hana Gerzanicová – Honsová jako jedna z mnohých opustila v 50. letech republiku a na
dlouhých 40 let přesídlila do Austrálie. Hned od počátku tam nejen pilně pracovala, ale také
vystudovala srovnávací náboženské vědy, učila, spolupracovala s krajanskými spolky a
vychovala šest dětí. Přitom si ještě našla čas na psaní básní plných touhy vyjádřit vše, čím
byla prostoupena. Po roce 1990 se začala pravidelně navracet do rodné Plzně a v roce 1999
zde již zůstala natrvalo. Je členkou Střediska západočeských spisovatelů, australských
spisovatelů a básníků, amerických spisovatelů a básníků a také americké Společnosti pro
vědu a kulturu. Za anglickou tvorbu byla Mezinárodní společností básníků a Národních
knihoven USA vyznamenána oceněním „ Básník roku“ a v roce 2002 byla za mezinárodní
zásluhy o poezii uvedena do mezinárodní Síně slávy v americké Filadelfii.

Pozvánka na Velikonoční koncert
O Velikonočním pondělí pořádá MěKS Planá ve spolupráci s Farním úřadem v Plané
koncert v kostele Nanebevzetí P. Marie. Účinkovat budou mariánskolázeňští umělci:
Z.Krišková – soprán, M. Kriško – tenor, P.Bouše – flétny, E.Havlová – cembalo. V jejich
podání zazní skladby světově známých barokních autorů. Začátek koncertu je v 15.00 hod.

Dům dětí a mládeže zve
1. března 2008 – PIRÁTSKÝ KARNEVAL – začátek v 15.00, aula ZŠ Planá náměstí.
Zveme všechny piráty, princezny, klauny, …… Vstupné: dospělí 30 Kč, děti 15 Kč,
masky zdarma. Účinkuje divadlo Mrak.
8. března 2008 – NEJLEPŠÍ ŠPLHOUN, ŠPLHNA Tachova 2008 – soutěž ve šplhu pro
žáky 1. stupně. Všichni zájemci se přihlásí v DDM, kde obdrží bližší informace.
18. března 2008 – VELIKONOČNÍ DÍLNA – výroba velikonoční dekorace. Od 14
hodin
do
16 hodin. Klubovna DDM. Pro malé i velké.
25. března 2008 – VELIKONOČNÍ TURNAJ VE HŘE ČLOVĚČE NEZLOB SE.
Začátek v 15 hodin. Klubovna DDM. Na vítěze čeká malá odměna. Přezůvky
s sebou.

Březen v Muzeu Českého lesa v Tachově
Od významných ptačích oblastí k soustavě Natura 2000 - ještě do 15.března můžete
navštívit výstavu z dílny České ornitologické společnosti.
6.3. v 17 hod. vernisáž výtvarné výstavy – Jana Zajíčková – Prkýnka – akvarely na dřevě.
Na vernisáž i výstavu jsou srdečně zváni všichni příznivci známé tachovské
neprofesionální výtvarnice.
13.3. v 17 hod. představení knihy Židovské památky Tachovska, Stříbrska a Borska
autorů Jiřího Fiedlera ( Židovské muzeum Praha) a Václava Chvátala ( Muzeum
Českého lesa v Tachově ). Knihu vydalo Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích
pana Zdeňka Procházky.
18.3. v 17 hod.přednáška archeologa Muzea Českého lesa v Tachově Mgr. Nikoly
Raymana na téma Archeologický průzkum při rekonstrukci hradební ulice
v Tachově. Součástí přednášky bude i prezentace artefaktů při výzkumu nalezených.
28.3. v 17 hod. další přednáška z cyklu TACHOV V ROCE * * * 8. Tento cyklus
pořádaný ve spolupráci se Státním okresním archivem v Tachově si klade za cíl
v cca osmi přednáškách připomenout některé letopočty s osmičkou na konci, které
byly významné pro nebo také i pro regionální dějiny Tachova a Tachovska.
Tentokrát: Pražské jaro 1968 v Tachově ve vzpomínkách Rudolfa Tomšů, tehdejšího
redaktora Tachovské jiskry.

Do školy s Večerníčkem!
Pohádkovou cestu si prošli budoucí žáčci „ Valáčci “ počátkem února při zápisu do
první třídy ZŠ Na Valech. S plněním úkolů jim pomáhaly pohádkové postavičky (žáci
prvního stupně). Díky radostné a pohodové atmosféře předškoláci bez obav zvládli všechny
připravené úkoly. S Večerníčkem a Hurvínkem se projeli na koloběžce, s Machem a
Šebestovou ustřihli sluchátko a geometrické tvary, s motýlem Emanuelem a Makovou
panenkou poznávali barvy ….. Přestože děti prožily odpoledne plné zábavy, učitelky měly
dostatečný prostor každé dítě dobře poznat, ocenit a pochválit vědomosti i dovednosti získané
v mateřské školce a v rodině. Součástí celého dění byli samozřejmě i rodiče a prarodiče, kteří
měli možnost projít si pohádku se svými dětmi, při malém občerstvení shlédnout pásmo
fotografií ze společných akcí školáků a předškoláků. Budoucí prvňáčci odcházeli plni dojmů a
rodiče s úsměvy ve tvářích. Nás nejvíce těší, že v první třídě budeme mít samé šikovné děti.
Celé odpoledne velice pěkně zachytila kolegyně z druhého stupně Jaruška Veselá.
Spoustu krásných obrázků najdete na našich stránkách: www.valy.cz
Učitelky prvního stupně ZŠ Na Valech

Poděkování
Děkuji sportovnímu klubu AIKIDO Planá za sponzorský dar. Klub pro MŠ
Havlíčkova ul. zaplatil výrobu vývěsní skříňky.
N. Kvasničková, řed.MŠ Planá

Ocenění úspěšného sportovce
V úvodu jednání plánského zastupitelstva (6.2.) přivítal starosta města pan Ing. Karel
Vrzala přítomné. Před samotným jednáním představil přítomným Petra Bělohlávka,
úspěšného automobilového sportovce a položil mu několik otázek, které se týkaly jeho
sportovního zaměření. Petr Bělohlávek odpověděl, že se již několik let věnuje hobby
závodům automobilů do vrchu. V loňské sezóně se zúčastnil 1. ročníku desetidílného seriálu
Carbonia Cupu (původně Krušnohorský pohár) ve třídě upravených závodních automobilů do
dvou litrů (E1-2000). Uvedenou třídu celkově vyhrál a v absolutním pořadí skončil na
pěkném 3. místě. Několik otázek směřovalo k technice, kterou používá, množství jezdců na
jednotlivých závodech a způsobu dopravy na závody. Z odpovědí se přítomní dozvěděli, že se
jedná o upravený osobní automobil Volkswagen Golf I. s upraveným nepřeplňovaným
motorem o výkonu 200 koní, odlehčenou karosérií, která je vybavena bezpečnostní rámem a
sportovním podvozkem. Průměrně se závodu zúčastnilo přes 60 jezdců. Závody se konaly na
severu Čech. Přeprava "závoďáku" na závod a zpět je prováděna na přepravníku taženému
Fordem Tranzitem, který slouží mimo přepravu nezbytného materiálu také k přenocování.
Po předání věcného daru a přání mnoha úspěchů v letošní sezóně přítomní odměnili
plánského sportovce potleskem.
J.Bělohlávek

Klatovská věž 4
V sobotu 16.února se v Plzni uskutečnil 4.turnaj z pětidílného seriálu mladých
šachistů. Do konečného hodnocení se započítávají 3 nejlepší turnaje. Sešlo se 47 hráčů. DDM
Planá měl největší zastoupení, turnaje se zúčastnilo 13 plánských šachistů. A to i přesto, že
začaly
prázdniny.

Při neúčasti Martina Bruny se v kategorii 5.-9.třídy umístil na třetím místě Jirka Kovařík. O
konečném pořadí bude rozhodovat až poslední kolo, které se uskuteční v Klatovech 26.dubna.
A jak Bruna, který je v průběžném pořadí na 2.místě, tak i Kovařík, který je pátý, mají šanci
seriál
vyhrát.
V kategorii 1.-4.tříd vyhrál klatovský Adam Hosnedl bez ztráty bodu a zajistil si již před
posledním turnajem první místo v celkové klasifikaci. Zato o druhé místo se v Klatovech
svede velký boj. Šanci má ještě jedenáct hráčů. Nejlepší výchozí pozici má plánská Kristýna
Zítková, která se díky třetímu místu v turnaji vyhoupla na druhé místo celkové klasifikace
mezi kluky. Mezi dívkami vede, ale i tam rozhodne poslední kolo, protože její největší
soupeřka Milena Nová z Hartmanic je jen o 3 body za ní. Ale před ostatními šachistkami mají
obě
obrovský
náskok,
takže
jde
jen
o
zlato.
Skvěle se ukázal i Roman Miklas, který v posledním kole s oddílovým kolegou Honzou Fárou
vyhrál, a se ziskem 4,5 bodu obsadil vynikající a bodované 10.místo. A při vyjmenování
úspěchů nemohu opominout nový plánský objev, Matěje Slavíka(narozen 2001). Ten začal do
plánského kroužku docházet až v únoru a byl to jeho první turnaj v životě. A navíc jeho
umístění neodpovídá předvedené hře, protože díky nezkušenosti a neznalosti některých
základů , se kterými se ještě nestačil seznámit, zahodil několik vyhraných partií. Ale do
dubnového Mistrovství ČR v Mostě v kategorii H8 tyto mezery lehko doplní a jsem si jist, že
tam
ostudu
neudělá.
Umístění plánských šachistů: 3.Zítková, 10.Miklas, 23.Fára, 26.Al Saleh, 27.Kovářík,
30.Pelc, 34.Kubát, 36.Nádaský, 37.Slavík ,38.Sýkora, 39.Petříková ,41.Šulcová, 43.Kopl.
Vedoucí kroužku DDM při ZŠ Planá náměstí

Alternativní zdroje energie
Chtěla bych reagovat na článek o rodině Haniků, který byl otištěn v Plánském
měsíčníku č. 2/2008 a jehož autorem je starosta Plané, Ing. Karel Vrzala.V článku, který se
týkal vodních elektráren budovaných právě rodem Haniků v plánském okolí, uvádí:
,,…podporují se alternativní způsoby výroby elektřiny, jako jsou větrné elektrárny, výroba
energie z obnovitelných zdrojů. I tyto elektrárny mají svá negativa, např. větrné elektrárny
hyzdí panoráma krajiny, a aby byl jejich výkon významný, musí být nainstalováno velké
množství těchto zařízení”. Považuji výklad, že hyzdí panorama krajiny, za subjektivní názor
autora. Zcela chápu pohled pana Vrzaly, že v rámci plánské lokality je využití „větrné
energie“ nemístné a neefektivní, a to kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám, nicméně
proč se větrným mlýnům bránit v oblastech, kde tyto podmínky vhodné jsou? Jestliže podle
pana starosty krajinu hyzdí větrná elektrárna, tak co potom ta jaderná, jež je zároveň mnohem
nebezpečnější?! Nebo kupříkladu telekomunikační stožár, který stojí skoro na každém kopci a
rozhodně není vnímán jako narušitel krajinného rázu, ale jako součást moderních technologií?
Myslím, že alternativní způsoby výroby elektrické energie jsou pro nás velmi důležité,
zejména z hlediska ochrany přírody, a proto bychom je měli podporovat, a ne bojkotovat.
Kateřina Kovaříková

ŘKC v Plané
Naše postní a velikonoční období:
8. 3. sobota v 9 hod. postní duchovní obnova na faře se sv. smíření
15.3. sobota v 8.30 hod. odjezd na setkání mládeže s biskupem v Plzni
20.3. čtvrtek od 17 hod. Planá, liturgie Zeleného čtvrtku

21.3. pátek v 15.30 hod. Chodský Újezd a 17 hod. Planá – liturgie Velkého Pátku
22.3. sobota v 15.30 hod. Chodský Újezd a 17.00 hod. Planá – Vigilie Vzkříšení
23.3. nedělní pořad Božího hodu velikonočního, 14 hod. SVOJŠÍN
24.3. pondělí v 9 hod. Brod n.T., 11 hod.Broumov
29.3.sobota v 17 hod. Sv.Anna-čs.něm. mše svatá
Kontakt : sasajara@seznam.cz , tel. 607202127. P.Mgr.Jaroslav Šašek, administrátor
V době nepřítomnosti kněze se dotazujte p.MVDr.Miroslava Palíška tel.732 375 321

Pracovní den terénního pracovníka Kotce
(Rozhovor s Josefem Haklem, pracovníkem terénního programu o.s. Kotec)
1. Co se myslí „terénem“? Kde všude chodíš nebo jezdíš?
Terénem pro tachovský Kotec se myslí drogové scény v tachovském regionu (Tachov,
Bor, Planá) a ve Stříbře. V každé obci víme o místech, kde se scházejí a zdržují uživatelé drog
(např. nádraží, parky, hospody a byty).
2. Koho se tvoje práce v terénu týká?
Mými klienty jsou především nitrožilní uživatelé nelegálních drog, dále také
experimentátoři s nelegálními drogami a ostatní uživatelé drog.
3. Jak vypadá, když se terénní pracovník připravuje vyrazit do „terénu“? Potřebuje
s sebou nějakou výbavu?
Ano. V terénu probíhá výměnný program, uživatelé drog nám dávají použité injekční
stříkačky do speciálních sběrných kontejnerů. Ode mne dostávají čisté stříkačky, alkoholové
dezinfekční tampony, buničinné filtry, kondomy, a nezbytný zdravotní materiál (např.
náplasti, obvazy, masti, vitamíny) . Potřebný materiál do terénu nosím ve speciální brašně.
4. Kdy je vhodná doba pro práci v terénu? Kdy vyrážíš?
Brzy ráno nemá cenu vyrážet, uživatelé drog většinou dlouho spí. Okolo oběda
začínají být aktivní a to je čas, kdy se může vyrazit do terénu. V terénu je možno se
pohybovat asi tak do 20. hodiny večer. V pozdních večerních hodinách může být situace i pro
terénního pracovníka ohrožující.
5. Jaké služby klienti terénního programu využívají? Co jim nabízíš?
Klienti využívají hlavně výměnný program, poradenský servis týkající se otázek
kolem drog, sociálních, právních a zdravotních, asistenci při hledání ubytování, zaměstnání a
při vyřizování na úřadech. Také mohu pomoci se zajištěním léčby, když o to klient požádá.
6. Jak vypadá vlastní kontakt s klienty terénního programu? Mohl bys uvést
nějaký příklad?
Po předchozí domluvě se sejdu s klientem na určeném místě, pozdravíme se,
zhodnotíme uplynulé období, co se mu podařilo a co ne. Také se klienta zeptám, co by ode
mne zrovna potřeboval (info,radu,asistenci, zprostředkování léčby atd.) Pokud si žádá
výměnu injekčního materiálu, dojde k výměně a každý pak jdeme svou cestou. Kontakty
probíhají pravidelně zpravidla jednou týdně.
Díky za rozhovor.

Placené inzeráty jsou zveřejňovány pouze v tištěné podobě Plánského
měsíčníku.
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