MÌSTSKÝ ÚØAD INFORMUJE
Výrobní lhùta ØP je totiž do 20 dnù od podání
žádosti (nebo do 5 dnù pøi zaplacení 500 Kè),
takže rozhodnì nenechávejte návštìvu úøadu
na poslední chvíli.Najdete nás na
horšovskotýnské radnici a úøední hodiny
odboru dopravy, kde si obèané s trvalým
pobytem v územním obvodu obce s rozšíøenou
pùsobností Horšovský Týn mohou o výmìnu
ØP požádat, jsou v pondìlí a ve støedu od 7:30
do 16:30 s pùlhodinovou pøestávkou od 11:30
a v úterý a ve ètvrtek od 7:30 do 11:30 hodin
(jindy prosím nepøicházejte, nejde o neochotu,
ale o to, že veškeré žádosti musí být
zpracovány elektronicky a to není možné
v dobì mimo úøední hodiny, kdy je výpoèetní
technika využívána v jiném režimu).

Pøi platbì na pokladnì MìÚ Horšovský Týn
musíte znát variabilní symbol, který je uveden
na složence. Neznáte-li jej, zeptejte
se na odboru finanèním a školství u paní Jany
Matulkové. Zde mùžete zjistit, zda nemáte
na výše uvedený místní poplatek nedoplatky.
Zeptat se mùžete na telefonu 379 415 132
nebo osobnì v kanceláøi odboru finanèního
a školství v pracovní dobì MìÚ Horšovský Týn
dennì od 7.00 do 15.30 hodin.
Máte-li ve schránce nìkolik jednotlivých
složenek na èleny domácnosti a chtìli byste
ušetøit za poštovní poplatky, lze složenky
zaplatit na pokladnì MìÚ v Horšovském Týnì
bez poplatku nebo vyplnit tiskopis „Urèení
spoleèného zástupce“.
V tiskopise je SPOLEÈNÝ ZÁSTUPCE osoba,
na kterou bude znít poplatková složenka
a zastoupené fyzické osoby jsou zbylí èlenové
domácnosti, za které bude spoleèný zástupce
platit. (Napø. pìtièlenná rodina – spoleèný
zástupce je matka, zastoupené fyzické osoby
jsou: otec a 3 dìti).Tiskopis „Urèení spoleèného
zástupce“ jste nìkteøí obdrželi v obálce se
složenkami nebo jsou tiskopisy kdykoliv k
dispozici na MìÚ Horšovský Týn, odboru
finanèním a školství,u paní Jany Matulkové
nebo pøímo na pokladnì u paní Ireny Jalovecké
a též na www.horsovskytyn.cz – žádosti a
formuláøe.

Zájemce o umístìní musí splòovat kritéria
cílové skupiny a je potøeba vyplnit tiskopisy,
které obdrží v kanceláøi sociálních pracovnic,
na sekretariátu CSS Domažlice, p.o. a nebo
na web stránkách na adrese :
www.ussdomazlice. cz.
za odbor soc. vìcí
Lidmila Kracíková

za ODSH
Ing. Jan Richtr

ODBOR ŽIVOTNÍ PROSTØEDÍ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Domov pro seniory Èernovice
je jedním ze dvou domovù øízených Centrem
sociálních služeb Domažlice, pøíspìvková
organizace.
Naším posláním je poskytovat sociální,
ošetøovatelské a zdravotní služby lidem starším
55ti let, kteøí se ocitli v nepøíznivé sociální
situaci a potøebují pravidelnou pomoc jiné
fyzické osoby.Podle osobních schopností
a potøeb umožòujeme uživatelùm formou
individuální pomoci.
Domov se nachází v klidném, lesnatém
prostøedí, obklopeném rozsáhlým parkem.
Jedná se o moderní zaøízení po rekonstrukci
dokonèené v roce 2005. Bydlení uživatelù je
zajištìno ve tøech pavilonech s celkovou
kapacitou 103 a to ve 4 jednolùžkových, 48
dvojlùžkových a 1 trojlùžkovém pokoji.
To, co nejvíce všechny zajímá, jsou ceny
za ubytování a celodenní stravu.
1lùžkový s pøíslušenstvím
160,- Kè/den
2lùžkový s pøíslušenstvím
155,- Kè/den
3lùžkový s pøíslušenstvím
150,- Kè/den
+ celodenní strava
135,-Kè/den
Další úhradou jsou platby za poskytované
služby a to buï ve výši pøiznaného pøíspìvku na
péèi a nebo tzv. fakultativní služby, které
si uživatel sjednává na základì vlastních pøání
a potøeb.
Naše zaøízení má vlastní kuchyò a prádelnu,
což pøispívá k poskytování komplexních služeb.
Komfort bydlení je podpoøen vytápìním
z vlastní plynové kotelny.
Pokoje jsou vybaveny moderním nábytkem
s polohovatelnými lùžky, vèetnì sociálního
zaøízení pro osobní hygienu. Jednotlivá
oddìlení jsou vybavena mechanickými vozíky,
rehabilitaèními pomùckami, speciálními
chodítky pro hùøe pohyblivé uživatele a ve tøech
velkých koupelnách na jednotlivých patrech
pavilonu „B“ jsou umístìny hydromasážní vany
se zvedáky.To vše usnadòuje život našim
uživatelùm a zároveò pomáhá i personálu
v jejich nároèné práci.Zaøízení pravidelnì
navštìvuje 2x týdnì praktický lékaø, 3x mìsíènì
psychiatr a 2-3x roènì oèní lékaø, dle potøeby
zajiš•ujeme vyšetøení uživatelùm u odborných
lékaøù, vèetnì dovozu lékù. Zdravotní péèi
každodennì zajiš•uje odborný zdravotnický
personál.Uživatelé se vìnují i kulturnì
zájmovým èinnostem a drobným ruèním
pracím, na dvou plazmových televizích jsou
promítány filmy a poøady s dechovkou, vìnují

za OFÈ
Ing. Radek Poslední

Povinná výmìna øidièských prùkazù
Vážení motoristé, najdìte si prosím chvilku ke
kontrole svých øidièských prùkazù, zda nepatøí
mezi ty, které s koncem letošního roku ztrácejí
platnost.
Øidièské prùkazy vydané od 1.ledna 1994
do 31.prosince 2000 je tøeba vymìnit
nejpozdìji do 31.prosince 2010, nebo•
od 1.ledna 2011 tyto øidièské prùkazy již
nebudou platit. Pøitom poèátkem dubna bylo
na Horšovskotýnsku takovýchto øidièských
prùkazù stále ještì 1047. V souèané dobì
pøichází dennì dva až tøi zájemci o výmìnu, ale
aby se výmìny bez vìtších problémù zvládly,
bylo by tøeba pøijmout dennì alespoò 15
žádostí. U nás je bohužel zvykem nechávat vše
na poslední chvíli, ale to se nemusí vyplatit. Dá
se oèekávat, že koncem roku, kdy se „vzbudí“
i poslední váhavci, se situace zhorší natolik, že
z bezproblémové návštìvy úøadu se stane
infarktová záležitost spojená
s nìkolikahodinovým èekáním ve frontì.
Problémy mohou nastat i ve Státní tiskárnì
cenin v Praze, která je jediným místem, kde
se nové øidièské prùkazy vyrábìjí, nebo• se dá
oèekávat že koncem roku bude toto pracovištì
žádostmi zcela jistì pøehlceno.
Povinná výmìna ØP je zdarma, nutná je pouze
1 prùkazová fotografie rozmìrù 3,5 x 4,5 cm.
S sebou si vezmìte ještì platný doklad
totožnosti (obèanský prùkaz, pas) a stávající
øidièský prùkaz. Policie ÈR se již vyjádøila, že
nevidí dùvod k jakékoliv benevolenci, takže
patøíte-li do skupiny držitelù uvedených øidièákù
a budete-li chtít øídit motorové vozidlo
i po 31. prosinci 2010, pøijïte radìji
co nejdøíve.
Zpravodaj mìsta Horšovský Týn

se hraní spoleèenských her, pravidelné je
i posezení pøi živé muzice, poøádáme táboráky
s opékáním buøtù, bohoslužby apod.
V zaøízení je i knihovna pro vášnivé ètenáøe.
Externími službami pro uživatele jsou
kadeønice, pedikúra, masáže a prodejna
se smíšeným zbožím.

***

KVÌTEN 2010

Rady, jak nespáchat ekologický zloèin
Lednice, stará, ale funkèní, vhodná na chatu,
znaèka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasnì patrná dnešní tržní hodnota
starých spotøebièù. Ani takový inzerát pøitom už
èasto nezabere. Èeské chaty a chalupy už
jejich majitelé vybavili vesmìs podobným
zpùsobem, nejèastìji ovšem z vlastních zdrojù.
Letité spotøebièe mají navíc proti tìm
souèasným nìkolikanásobnì vìtší spotøebu
energie, takže i mnozí chataøi si radìji poøídili
nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím
stále „použitelných“ domácích pomocníkù,
zbavit stejnì jako tìch, co už definitivnì pøestali
fungovat.
Rada první: Zapomeòte na kutilství!
Soused sice možná dodnes používá sekaèku
s motorem z praèky nebo kompresor
demontovaný z lednice, zároveò ale má na triku
ekologický zloèin. Olej a hlavnì freony, které
pøitom unikly, pøíroda jen tak nepromlèí.
Vysloužilé elektrospotøebièe mùže každý
obèan odevzdat zdarma k ekologické likvidaci,
ale jen v pøípadì, že jsou kompletní!

Rada druhá: Vyhnìte se popelnicím!
Lednici nebo praèku nenacpete ani do velkého
kontejneru na komunální odpad, takový fén
ano. Velikost spotøebièe ale není dùležitá: do
smìsného odpadu nepatøí žádný z nich. Jejich
výrobcùm ukládá zákon povinnost zajistit
ekologickou likvidaci „vysloužilcù“. K jejímu
financování slouží takzvané recyklaèní
pøíspìvky, které jsou souèástí ceny nových
výrobkù. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají
mìsta a obce s likvidací smìsného odpadu:
hradí je beztak z vašich penìz. Za spotøebiè
hozený do popelnice nebo postavený vedle ní
mùžete navíc dostat pokutu až 20 000 korun!
Rada tøetí: Najdìte správné místo!
K legálnímu odkládání starých
Pokaèování na stranì 6
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