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Vážení spoluobčané,
dovolte mi popřát Vám všem, co nejkrásnější
svátky, abyste ve svém okolí, ve své rodině a
přátelích našli co nejvíce lásky a radosti. Aniž
bychom si to moc uvědomovali, Vánoce jsou
pro věřící i nevěřící hlavně svátkem rodiny. Je
to čas, kdy si celá rodina najde čas na sebe a
udělat pro sebe a navzájem si něco hezkého.
Ne nadarmo se o Vánocích říká, že to jsou svátky míru a klidu. Klid je asi to,
co nyní nejvíce potřebujeme. Právě v čase vánočních svátků máme čas zajít
za rodiči, dětmi a ostatními nám blízkými. Všichni k sobě máme mnohem
blíže a zapomínáme na všední starosti.
O Vánocích slavíme narození Krista, který hlásá toleranci k nepřátelům a
nevěřícím, lásku k bližnímu svému a krom jiného slovy „co je Božího, dej
Bohu, co je císařovo, dej císaři“.
Toto poselství se stalo prazákladem pro naše dnešní pojetí lidských práv a
občanských svobod. To je to, co nás, tedy evropskou civilizaci, odlišuje od
mnohých ostatních kultur.
Přes halasné řeči o svobodách a právech na samotnou podstatu křesťanství,
ale zapomínáme. Zapomínáme na to, že to nejdůležitější je láska a
milosrdenství. Je to rodina, kterou tvoří nejen naši nejbližší, ale i naši
sousedé, náš národ, celá Evropa i ostatní svět.
V honbě za penězi, pohodlím a kariérou přestáváme vnímat své okolí, svou
rodinu a paradoxně díky tomu chudneme. Chudneme jako civilizace, protože
nebude jednoho dne nikdo, kdo by naše tradice předal dalším generacím.
Vánoce a poté přivítání Nového roku, jsou pro nás výzvou k novému
začátku. Přeji všem, „aby světlo svíček, které zapalujeme a které rozsvěcuje
tu sočasnou temnotu, aby ve vás všech zažehl plamínek lásky, rodinné
sounáležitosti, klidu a pohody. Přeji Vám krásný předvánoční čas.“
Milí spoluobčané, přeji Vám za sebe, zastupitelů i celého vedení
obecního úřadu příjemné prožití letošních Vánoc a vše nejlepší do nového
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roku 2022, hodně štěstí a pevného zdraví i Vašim rodinám.
Děkuji Vám všem za spolupráci v letošním roce
Libuše Rosová, starostka obce

Vánoce jsou druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. K Vánocům
se pojí množství lidových zvyků jako koleda, vánoční stromek, betlém,
vánoční dárky, které podle české tradice nosí Ježíšek, také cukroví. Vanoce
se chápou především jako svátky pokoje, rodiny a lásky. Proto se uvolněte a
užívejte si nyní všechny okamžiky spojené s Vánoci a rodinou. Není nic
důležitějšího, než to, že vy a vaši blízcí jste pořád tady a můžete Vánoce
trávit všichni společně a dohromady. Dopřejte si co nejvíce péče a lásky,
poděkujte si za vše dobré, co jste nechali za sebou v tomto roce. Odpouštějte
a radujte se z toho, že odpouštět můžete. Přejeme Vám ze srdce hezké
šťastné Vánoce, užijte si dárky, projevujte více lásky, radosti a jemnosti, i
sami sobě. Život je a bude o lásce. Moje přání Ježíškovi
Ježíšku, prosím tě, mám k tobě jen jedno přání:
"Ať jsou všichni v novém roce takoví, jak na Vánoce.
Ať jsou milí, míň se mračí.…
Lenka Therová, místostarostka

INFORMACE pro naše občany:
V příloze máte připravený svoz komunálního odpadu na rok 2022. Na plast a
papír ještě svoz není od firmy připravený, tak až budou další informace,
budeme připravení Vám je sdělit.
Další informace pro Vás je, že zastupitelstvo obce na svém jednání
7.prosince schválilo „Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství“, kde poplatek na občana je v
částce 700,- Kč za rok.
Za splaškovou vodu – kanalizace je platba od 1. ledna 2022 v částce 38,- Kč
za m3.
Informace z Královéhradeckého kraje pro naše občany:
Nepojistná dávková pomoc státu v případě problémů s úhradou
dodávek energií
Aktuálně je možné v situaci náhlých problémů s úhradou nedoplatků za
dané období v režimu DPI využít pomoc formou jednorázové dávky
pomoci v hmotné nouzi, tzv. mimořádné okamžité pomoci, konkrétně tzv.
MOP – Vyúčtování DPI.
Základním předpokladem využití této dávkové pomoci je skutečnost, že:
 žadatel do konce roku 2021 požádá o uzavření standardní smlouvy u
některého z dodavatelů energií jako nový zákazník mimo režim DPI.
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Dále se na základě žádosti podané na předepsaném formuláři posuzuje:
 stav hmotné nouze žadatele a osob, které se s ním posuzují společně
(posuzují se příjmy
a majetek, zohledňují se náklady na bydlení)
 je možné nepřihlížet k našetřeným penězům až do výše dvojnásobku
životního minima a dvojnásobku nákladů na bydlení
Dávku je možné poskytnout pouze jednu do rodiny.
Úřad práce ČR o dávce rozhoduje v rámci správního řízení. Zákonnou
lhůtou pro vyřízení žádosti je 30 dnů, pokud má Úřad práce ČR potřebné
podklady, rozhoduje a dávku vyplácí v zásadě neprodleně.
Podrobnější informace k této dávce jsou k dispozici na webových stránkách
MPSV: www.mpsv.cz/web/cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii.
Pomoc s úhradou nákladů na bydlení, zahrnujících náklady na energie, je
možné realizovat také prostřednictvím opakujících se nepojistných
sociálních dávek, kterými jsou příspěvek na bydlení
a doplatek na bydlení.
Příspěvek na bydlení je dávka státní sociální podpory, přičemž nárok se
hodnotí v závislosti na příjmech rodiny a nákladech této rodiny na bydlení.
Zjednodušeně je možné říct, že pro nárok na příspěvek na bydlení je třeba
splnit tři zásadní podmínky:
1. osoba či rodina bydlí v bytě na základě nájemní smlouvy, či je
vlastníkem obývané nemovitosti, popř. je členem bytového družstva
2. 30 % příjmů (v Praze 35 %) osoby či rodiny nestačí na úhradu nákladů
na bydlení a
3. 30 % příjmů (v Praze 35 %) je nižších než tzv. normativní náklady na
bydlení
Normativní náklady na bydlení jsou zákonem definovány a reprezentují ty
výše nákladů, které stát pro výpočet příspěvku na bydlení považuje za
relevantní. Jedná se o průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti
obce a počtu členů domácnosti https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni
Výše příspěvku na bydlení činí za kalendářní měsíc rozdíl mezi tzv.
normativními náklady na bydlení
a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30, a na území
hlavního města Prahy koeficientem 0,35.
Pokud ani s příspěvkem na bydlení po zaplacení nákladů na bydlení zbude
osobě/rodině málo peněz (okolo životního minima), nebo pokud
osoba/rodina bydlí v některém z nestandardních smluvních vztahů k bydlení
(podnájem, ubytovna), je možné Úřad práce ČR požádat o doplatek na
bydlení https://www.uradprace.cz/web/cz/doplatek-na-bydleni
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Pro nárok na tuto dávku se posuzuje stav tzv. hmotné nouze osoby, týká se
tedy především lidí bez příjmů nebo s nízkými příjmy.
Podrobnosti k možnému nároku na všechny shora uvedené dávky dle
konkrétní situace sdělí zaměstnanci Úřadu práce ČR, resp. pobočky, která je
místně příslušná. Tedy ta dle místa bydliště žadatele.
Seznam poboček Úřadu práce ČR, včetně kontaktních údajů je k dispozici
na portále Ministerstva práce a sociálních věcí, www.mpsv.cz, či Úřadu
práce ČR, www.uradprace.cz.

VÁNOČNÍ PRODEJ
RYB
BROUMOV ,ZAHRADNÍ 214

(naproti Hotelu Veba)

19.12.2021 – 23.12.2021
9:00 – 16:00 hodin a
24.12.2021
9:00 – 11:00 hodin
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