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Vážení spoluobčané,
v dnešním Občasníku Vás chci seznámit jaká
změna čeká obec a občany v příštím roce v
oblasti sociálních věcí.
Občanům, kteří pobírají dávky hmotné nouze,
budou od ledna 2012 vypláceny na úřadu práce,
místo na Městském úřadu budově č. III.
Podrobnosti v článku na straně číslo 2 .
Další legislativní změnou je rozdělení
nezaměstnaných na pracovníky pro veřejnou
službu a pro veřejně prospěšné práce.
Pracovníci veřejné služby mohou pracovat pro
danou obec max. 20 hodin týdně . Tito občané
nebudou placeni z dotací obce,ale z úřadu práce.
Veřejně prospěšní pracovníci, tak jak jsme byli zvyklí se od příštího roku nebudou
moc měnit. Dosud není jasné kolik peněžních prostředků vyčlení stát pro takovéto
pracovníky. VPP budou také vybrány z pracovníků veřejné služby. To však budou již
pracovníci, kteří chtějí dělat na více měsíců. Upozorňuji Vás, že od roku 2012 budou v
naší obci pracovat i občané, které nebudete znát.
Nyní další věc, která nás bude čekat. Přijde pravděpodobně již od dubna 2012 v
účinnost zákon o odpadech, kde budou zvýšeny limity za poplatky o odpadech. To však
neznamená, že naší občané budou muset v příštím roce více platit za odpady, ale
musíme počítat, že se to může změnit již od roku 2013. Nic pěkného nás v současné
době nečeká. Musíme však být optimisté.
Nyní ještě k rozpočtu obce na rok 2012. Obecní zastupitelstvo počítá s nižším
rozpočtem – vyrovnaný : ( příjmy i výdaje v částce 3.853.000,- Kč). Máme žádosti na
dotace k rekonstrukci školy, a to na obnovy WC, koupelny, topení, rozvody odpadů a
vody. Uvidíme zda dotaci obdržíme. Ještě je zažádáno o dotaci z Krajského úřadu na
úpravu prostranství u váhy a za školou. Budu Vás postupně informovat v příštím roce o
výsledcích těchto žádostí. Dále je v rozpočtu obce počítáno s opravou střechy na obecní
bytovce.
A na závěr Vás srdečně zvu na tradiční akci „Vánoční jarmark“, kde si opět budete
moci zakoupit drobné dárky pod vánoční stromeček.
Libuše Rosová, starostka obce
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Odpadové hospodářství
„Má to smysl,třiďte odpad !“.
Jak správně třídit – BAREVNÉ KONTEJNERY ( pokračování)

Plast - patří do žlutého kontejneru. V průměrné české popelnici zabírají nejvíce místa
ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání
před vyhozením. V některých městech a obcích se spolu s plastovým odpadem třídí i
nápojové kartony . Záleží na podmínkách a technickém vybavení třídících linek v okolí.
Proto je důležité sledovat nálepky na jednotlivých kontejnerech. Do těchto kontejnerů
můžeme vhazovat i odpady označené číslem 7. Do žlutých kontejnerů patří fólie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích čistících a kosmetických
přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie od spotřebního zboží,
obaly od CD disků a další výrobky z plastů. Pěnový polystyren sem vhazujte v menších
kusech . Nepatří sem mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících prostředků, obaly
od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky
Nápojové kartony – známé jako krabice na mléko nebo víno. Vhazují se do kontejnerů
různých barev a tvarů, ale vždy označených oranžovou nálepkou – případně do
oranžových pytlů . Nápojové kartony jsou krabice od džusů, vína, mléka a mléčných
výrobků . Tyto krabice je nutné před vhozením do kontejneru řádně sešlápnout !
Pokračování příště …

( převzato z www.jaktridit.cz )

Tiskařský šotek v č.6/2011
v textu: Letecké fotografie - Cena barevné fotografie na formátu A5-mělo být… na formátu A3

( tedy fotky velké jako obrázky)

Informace pro občany
OS Diakonie Broumov - SBÍRKA použitého ošacení

Svozové místo bude na obecním úřadě
v pondělí 12.prosince od 10 do 11 hod a od 16 do18 hod.
Den otevřených dveří
pořádá GYMNÁZIUM BROUMOV v sobotu 3.12.2011 od 9:00 do 12:00 hod.
Tento den si můžete prohlédnout školu a získat informace o čtyřletém či osmiletém
studiu včetně podmínek přijetí. Další informace na telefonech 491521276 a 731159961,
nebo na www.gybroumov.cz .
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Důležité informace nejen pro osoby zdravotně postižené

(došlo 14.11.2011)

Od 1.1.2012 dochází k zásadním změnám v poskytování sociálních dávek a mimořádných výhod pro
osoby zdravotně postižené. K 31.12.2011 končí platnost vyhlášky č. 182/1991 Sb., a s ní k
tomuto datu končí i veškeré sociální dávky pro osoby zdravotně postižené, které tato vyhláška
upravovala. Současně od 1.1.2012 vchází v platnost nový Zákon o poskytování dávek osobám se
zdravotním postižením. První a zásadní změnou je, že žádosti o tyto dávky v rámci spádové
působnosti Broumovska již nebude vyřizovat Městský úřad Broumov, ale místně příslušný Úřad
práce ČR - pobočka Broumov, adresa Na Příkopech 33, Broumov - Poříčí. Osobám, kterým jsou
aktuálně přiznány mimořádné výhody I., II. nebo III. stupně, tzn. vlastní Průkaz TP, ZTP nebo
ZTP/P, zůstávají tyto průkazy nadále platné, a to po dobu platnosti, vyznačené na průkaze, nejdéle
však do 31.12.2015, byl-li vystaven na delší období nebo s neomezenou platností. Na základě nové
právní úpravy budou od 1.1.2012 průkazy mimořádných výhod vydávány pouze osobám, které jsou
podle Zákona 108/2006 Sb., o sociálních službách, pro účely příspěvku na péči považovány za osoby
závislé na pomoci jiné osoby dle posudku posudkového lékaře Okresní správy sociálního zabezpečení
(OSSZ). Nejpozději před ukončením platnosti průkazu by si měl zdravotně postižený občan požádat
na úřadu práce o Příspěvek na péči (Příspěvek na mobilitu), na základě kterého bude provedeno
aktuální posouzení jeho zdravotního stavu (stupně závislosti na péči jiné osoby) posudkovým lékařem
OSSZ v Náchodě. Toto se netýká žadatelů, u kterých již byl posouzen zdravotní stav pro účely
příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, neboť z tohoto posudku vychází úřad práce i
při rozhodování o přiznání průkazů TP, ZTP a ZTP/P. Podle nové právní úpravy závislost v 1. stupni
odpovídá průkazce TP. Závislost ve 2. stupni a zdravotně postižené osoby starší 18 let, které nejsou
schopny zvládat základní životní potřeby v oblasti mobility a orientace z důvodu úplné nebo praktické
hluchoty, odpovídají průkazce ZTP. Závislost ve 3. a 4. stupni pak odpovídá průkazce ZTP/P. To
znamená, že délce platnosti posudku pro příspěvek na péči, bude odpovídat i platnost průkazu TP,
ZTP nebo ZTP/P. Osobám, kterým byly do konce roku 2011 přiznány pouze mimořádné výhody I.
stupně (případně průkaz vůbec nevlastní) a mají přiznaný stupeň závislosti k příspěvku na péči ve 2.,
3. nebo 4. stupni, který trvá i po lednu 2012, bude od ledna 2012 náležet průkaz dle výše uvedených
kriterií. Stávající průkazy TP, ZTP a ZTP/P budou nahrazeny tzv. Kartou sociálních systémů, která
bude mít funkci fyzicky i elektronicky čitelného identifikačního dokladu, prokazujícího stupeň
zdravotního postižení osoby. Karta zároveň může mít i funkci platební.
Z posouzení zdravotního stavu Okresní správy sociálního zabezpečení se bude obdobně vycházet i při
žádosti o Příspěvek na mobilitu, který od 1.1.2012 nahradí dosavadní dávku Příspěvek na provoz
motorového vozidla. Příspěvek na mobilitu činí jednotně 400 Kč měsíčně bez ohledu na stupeň
zdravotního postižení a bude vyplácen jako opakovaná měsíční dávka na rozdíl od původní dávky,
vyplácené 1x ročně. Nárok na tento příspěvek má osoba starší 1 roku, která není schopna zvládat
základní životní potřeby v oblasti mobility nebo orientace, opakovaně se v kalendářním měsíci
dopravuje nebo je dopravována a nejsou jí poskytovány pobytové sociální služby v domově pro osoby
se zdravotním postižením, v domově pro seniory, v domově se zvláštním režimem nebo ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče. Žádost o příspěvek na mobilitu je nutné podat na úřadu práce
v lednu 2012, neboť nebude vyplácen zpětně, ale pouze od měsíce, ve kterém byla žádost podána.
Dávka bude vyplácena o měsíc pozadu (tedy např. za leden nejpozději do konce února apod.).
Občané ZTP nebo ZTP/P, kteří jsou držiteli Označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně
postiženou „O1“, si aktuálně již mohou vyměňovat tato označení, jejichž platnost končí nejpozději
k 31.12.2012, za nový Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně
postiženou „O7“, který má platnost i mimo území České republiky v rámci Evropské unie. Výměnu
bezplatně provádí odbor sociálních věcí a zdravotnictví Městského úřadu v Broumově. K výměně je
nutno vrátit stávající Označení vozidel přepravujících osobu těžce zdravotně postiženou „O1“ a
předložit průkaz mimořádných výhod držitele označení s jednou jeho fotografií o rozměrech 35 x 45
mm, která se vlepuje přímo do vystavovaného parkovacího průkazu. Tento průkaz bude vystavovat
Městský úřad Broumov i po datu 1.1.2012.
MěÚ Broumov - odbor sociálních věcí a zdravotnictví
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Přečetli jsme za Vás
Barborky
Tradiční barborky dříve řezala děvčata v den svátku svaté Barbory (4.prosince),
aby jim na Štědrý den rozkvetly, a tak jim řekly, zda se do roka provdají. I dnes často
zdobí vánoční stůl v domácnostech větévky z třešní, višní, švestek nebo slivoní, někde i
větévky meruněk, jabloní a hrušní. Vhodné jsou i větvičky ze zlatice, kaliny , ze sakur,
okrasných jabloní a mandloní, případně z magnólie.
Čerstvě nařezané barborky necháme alespoň dvě hodiny v tmavém a vlhčím místě
přizpůsobit vyšší teplotě, teprve pak je přeneseme do tepla, dáme je do vody a často je
rosíme. Trvanlivost prodlouží lžička cukru, kterou smícháme s litrem vody a nalijeme
do vázy.
(Fajn život 12/2011)

Zveme Vás ...
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
Zveme všechny děti na zábavné odpoledne
v neděli 4.12.2011 od 14:00 hodin v Hospůdce u sládka

Připravte si básničku,
písničku nebo
nebo obrázek .
Strach nechte doma a přijďte
s úsměvem a dobrou náladou.

Zimní pranostiky :
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Vydal Obecní úřad v Křinicích 29.11.2011 , náklad 180 výtisků , www.krinice.cz
Své příspěvky do Občasníku můžete posílat pod heslem „Sousedé informují“ na krinice@tiscali.cz
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Cech panen rukodělných , pod záštitou Obce Křinice
Vás srdečně zve na

Vánoční řemeslný jarmark

sobota 3.12.2011
od 9:00 do 16:00 hod ve škole
součástí jarmarku bude výstava

„Šikovné ruce“

Připravili jsme pro Vás ukázky řemesel a rukodělných technik z nichž některé si
můžete zkusit.
Například výrobu ozdob ze slámy , šustí , proutí , drátku , ručně malovaných ozdob,
zdobení perníčků, aj. Uvidíte předení z ovčí vlny , výrobu domácích vaflí, háčkované a
paličkované ozdoby, vánoční výšivky a aranžmá, …
V našem stánku Vám nabídneme originální dárky většinou zhotovené našimi
šikovnými ženami. K zakousnutí budou tradiční vánoční dobroty a pochoutky z domácí
zabíjačky.

Těšíme se na setkání s Vámi
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