ZPRAVODAJ
obce Kameničná

..Velký pátek
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8.3.2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:
1.

Návrh rozpočtu obce Kameničná na rok 2010, včetně rozpočtu MŠ na rok 2010.

2.

Změnu katastrální hranice mezi obcí Kameničná a obcí Helvíkovice, která je
součástí KPÚ Helvíkovice, ve prospěch KÚ Kameničná o 140 m2, část p.č. 296/1.
3. Navýšení kapacity školní jídelny MŚ Kameničná ze 45 na 65 stravovaných dětí.
4. Doplnění programu o bod 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 4.5., .
4.1.Žádost pana Jaroslava Tomana , Kameničná 14 o povolení kácení stromů na
parcele 119/1.
4.2.Žádost pana Luboše Cimra, Kameničná 109, o povolení kácení stromů na parcele č.
29 a 121.
4.3.Dočasné vynětí pozemků z půdního fondu pro stavbu a provoz fotovoltaické
elektrárny na 30 let v KÚ Kameničná v souladu se změnou ÚP obce Kameničná:
p.č. 1475 – 29 807 m2
p.č. 1531 – 39 546 m2
p.č. 1532 – 3 992 m2
p.č. 1534 884 m2
p.č. 1359 - 33 360 m2
4.4.Návrh stanovení ceny za použití sněžné frézy s obsluhou 350 Kč. za 1 hodinu.
4.5.Návrh na zhotovení krytého zázemí na pořádání různých akcí na hřišti obce.
4.6.Ošetření památných stromů v kú Kameničná.
Zastupitelstvo obce Kameničná bere na vědomí:
1.
2.
3.

Výsledek hospodaření obce Kameničná za rok 2009.
Žádost pana Luboše Cimra o pronájem volejbalového hřiště za účelem jeho
provozování a údržby.
Zápis ze setkání starostů měst a obcí na kterém se projednávalo zrušení LSPP
(lékařské služby první pomoci) v Žamberku, stanovisko k plánované koncepci
zdravotnictví.
č.43
8.3.2010
Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje:

Doplnění programu o bod 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6., 4.7.,4.8.
1. Zastupitelstvo obce Kameničná schvaluje Rozpočet obce Kameničná na rok 2010.
2. Pasport místních komunikací obce Kameničná
4. Zastupitelstvo obce Kameničná příslušné podle § 6 odst. 5, písm. c) zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),za použití
§ 43 odst.4 stavebního zákona, § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o
územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti, § 171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává Změnu č.1 Územního plánu
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Kameničná pro k.ú.Kameničná formou Opatření obecné povahy , které je přílohou
usnesení č.43/2010 .
5. Různé.
4.1.Žádost pana Jiřího Grundy o skácení lípy rostoucí mimo les, na parcele č.46
v k.ú. Kameničná.
4.2. Žádost pana Luboše Cimra a pana Martina Cimra o pronájem volejbalového
hřiště s uvedením podrobných podmínek pronájmu a provozování v nájemní
smlouvě na dobu určitou.
4.3. Žádost o osvobození od poplatků za komunální odpad paní Kateřiny Beranové a
Aruna Miroslava Bhopalsingha z důvodu celoročního pobytu v zahraničí.
4.4. Stavební akci krytého zázemí na hřišti za Veverkovými na pozemku 1844 v
majetku obce a na pozemku 1845 v majetku p. Jiřího Veverky st. a ml. +
pokácení 6 ks topolů.
4.5. Zahájení těžby v obecním lese na vybudování krytého zázemí na hřišti.
4.6. Projednání odprodeje nebo směny části pozemku cca. 700m2 č.p. 1845 v majetku
pana Jiřího Veverky st. a ml. za účelem stavby krytého zázemí. Odkoupení části
pozemku 1837 manželů Lenky a Milana Skalických cca. 320 m2.
4.7. Zastupitelstvo schvaluje převod zlepšeného hospodářského výsledku MŠ
Kameničná za rok 2009 v částce 480,09 Kč. do rezervního fondu.
4.8. Zastupitelstvo schvaluje výsledky inventur obecního majetku za rok 2009,
celkový stav majetku k 31.12.2009 činí 36.440.889,50 Kč.
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Ing.Milan Sklenář
Starosta obce Kamenničná
Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků
v obci Kameničná
pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konané ve dnech 28. a 29. května 2010
V souladu s ustanovením § 14c písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších
předpisů,
informuji volební strany,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR proběhnou ve dnech 28. a 29. května
2010 v obci Kameničná v následujících volebních okrscích, jejichž sídly jsou:
volební okrsek č. 1:
zasedací místnost budovy Obecního úřadu Kameničná, čp. 33
V Kameničné dne 8.4.2010

Ing. Milan Sklenář
starosta
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Upozornění !
Obecní úřad nabízí pro občany obce Kameničná možnost samovýroby
palivového dřeva v obecním lese s protislužbou úklidu úseku lesa po
provedené samovýrobě.
Zájemci se mohou přihlásit u pana Tomáše Aulicha, který jim označí část
lesa kde budou samovýrobu a úklid provádět.
Ing. Milan Sklenář
____________________________________________________
Svoz komunálního odpadu – popelnice (duben – prosinec 2010)

měsíc
Duben
květen
Červen
Červenec
Srpen
září

datum
13.4.
11.5.
8.6.
6.7.
3.8.
14.9.

datum
27.4.
25.5.
22.6.
20.7.
17.8.
28.9.

datum

31.3.

a dále každý týden
Upozorňujeme občany, že poplatky za svoz komunálního odpadu a
poplatek ze psa musí být uhrazeny do30.6.2010.




26. 2. 2010


se narodila

Eliška Veverková

jako 340. občánek obce Kameničná

Gratulujeme a přejeme hodně zdraví!
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Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu v Kameničné a
především panu Tomáši
Aulichovi
za udržování
sjízdnosti cesty
v zimním období . Každý týden k nám jezdila sanita se zdravotní setrou a
nikdy nebyl problém se do Obory dostat.
Ještě jednou moc děkují
manželé Talafantovi

Co se událo:
5.3. 2010 Výroční schůze členů výboru při Konzumu v Kameničné
V Za nepřízně počasí (značné sněžení) se sešlo 42 účastníků z řad členů družstva i
ostatních občanů obce Kameničná. Oceňujeme velmi pozitivně účast členů za Slatiny nad
Zdobnicí a Pěčína, kteří jsou přičleněni k členům družstva do Kameničné. Toto přičlenění
vzniklo vybudováním prodejny Konzumu ve Slatině nad Zdobnicí. Ve zprávě předsedy
zaznělo zhodnocení práce výboru na společných akcích v obci, ale i finanční podpory např.
povodeň na Moravě a na akce s dětmi. Občané byli informováni o možnostech služeb
v prodejně jako např. dobití mobilů, nebo placení kartou. Letáky pro členy družstva jsou
vždy po prvním dnu v měsíci v prodejně u košíčků k vyzvednutí. Byla rozebrána i možnost
čerpání finančních prostředků z fondu výboru pro členy, jako kulaté narozeniny a vánoce. Po
uplynutí 4 letého období došlo k volbě výboru opět na 4 leté období. Přes výzvu pro členy
družstva , zda chce ze zúčastněných někdo pracovat ve výboru, ticho v kulturní místnosti
dalo najevo, že bude zvolen navržený výbor. Tak se stalo a stanovený výbor je zvolen
jednohlasně.
Ve výboru byly funkce rozděleny:
Předseda : Grundová Alena
Místopředseda: Čadová Ludmila
Pokladník: Štantejská Miluše
Revizní komise: Černá Yvona , Veverková Jaromíra
V diskusi vystoupila paní Kacálková Jitka a fundovaně přiblížila dění Konzumu, klady i
problematiku vzniklou krizí, což byl pestrý bod výroční schůze. Paní Iva Černá předvedla
výstavku výrobků ALOE VERA s podrobným výkladem, což bylo opět zpestření schůze.
Závěrem považujeme
za velmi důležité poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí
důstojného prostředí v bývalé škole, a odsupujícímu výboru za práci v uplynulých letech,
paní Jitce Kacálkové za profesionální informaci z dění Konzumu, paní Martě Hovadové,
vedoucí prodejny za přípravu příjemného občerstvení. Konečně děkujeme členům družstva
za hojnou účast i hostům naší obce za účast, čímž projevili zájem i přes tlak supermarketů
o dění Konzumu u nás.
Za výbor Konzumu v Kameničné :
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Čadová Ludmila

Dětský karneval 13.03.2010
Před nedávnem se u nás jako každý rok konal dětský karneval. Na tomto odpoledni
se sešlo nejen spousta dětí , ale i rodičů a prarodičů. Přibližný počet dětí 106 a 104
dospělých jsme tu ještě opravdu neměli. Karnevalu se zúčastnili nejen místní, ale i z okolí
přijeli rodiny z Pěčína, Slatiny,Líšnice a Žamberka.
Je mou velkou radostí Vám všem sdělit, že karneval se stal opravdovým karnevalem se
vším všudy.Ten letošní měl rekordních 81masek. Masky byly různé, od roztomilých po
strašidelné, nápadité a kulišácké. Porota o 5 nezávislých dospělých neměla věru jednoduchý
úkol. Letos bylo navrhnuto, že se masky rozčlení do dvou skupin, na ty doma vyrobené a
zakoupené.
K údivu všech převládaly masky doma vyrobené, a proto se porota
usnesla, že víc cen udělí v kategorii masek domácí výroby a menší počet oceněných vybere
z masek koupených. Bylo vyhodnoceno 26 masek, ale ani ostatní masky neodešly
s prázdnou a dostaly odměnu v soutěžích i za účast, protože se cení i to, že měli snahu něco
vymyslet a přijít! Jmenujme alespoň část těch nejúspěšnějších,
dvě první místa KRAVIČKA BLAŽENA – Kacálkovi Lenka a Ládik s Krčmářovou Marikou
PEŘINKA KANAFÁSEK –Mrklovská Majda
druhé místo GEPARDI – Dvořákovi Martin a Terezka
třetí místo PRASÁTKO – Čermák Martin
Během tohoto odpoledne vystoupila děvčátka ze Sokola pod vedením Jitky Rolečkové hned
dvakrát se skladbami Když nemám co na práci a Zlatovláska. I má děvčata ze Safiry
zatančila skladbu Španělíno.
Odpoledne uteklo jako voda a kdo chtěl, zůstal i déle na diskotéku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Svazu žen. Bez jejich podpory by se karneval prostě
nekonal. A spoustě dalších dárců a obětavců, co byly po ruce a nablízku. Poděkování patří
nejen porotě - Sklenářová V., Kratochvílová J., Štěpánková J., Sklenář M., Bednářová
S.,Václavková B., ale i Matyášové Š., Martincové Š.,Mrklovské J. a v kuchyňce - Kotyzové
L.,Hovadové M.,Štantejské M.,a Čáslavkové M.
Ještě jednou moc děkuji všem!!!!!!!!!!

Kacálková Iveta

14.3.2010 - Šestnáct dobrovolníků dostalo v divadle během „Dne D“
sošku anděla
Do Východočeského divadla v Pardubicích bylo pozváno v neděli 14.03. na galavečer „Dne
D“ 52 nominovaných dobrovolníků z Pardubického a Královéhradeckého kraje. Šestnáct
z nich získalo originální keramickou sošku anděla za nezištnou práci pro druhé.
„Den D“ je poděkováním všem dobrovolníkům, kteří věnují svůj čas práci pro své okolí.
Navrhovateli mohly být fyzické osoby a organizace, které dobrovolníka osobně znají.
Letos poprvé byl využit on-line systém pro hlasování o cenu veřejnosti, které jste se mohli
účastnit i vy na www.den-d.eu .
V naší obci byli nominováni tři kandidáti : za organizaci TJ Sokol Jana Kratochvílová, za
hasiče Tomáš Aulich a fyzickou osobou Jaroslavou Tomanovou z Kunvaldu byla nominovaná
Iveta Kacálková za práci s dětmi. Všichni tři děkují za Vámi zaslané hlasy.
Každý za zúčastněných obdržel list s poděkováním a drobnou cenu.
Cenu nejcennější, sošku anděla a cenu Českého rozhlasu Pardubice, si byla převzít i Iveta
Kacálková. Jak uvedla paní Jaroslava Tomanová ve svém návrhu, Iveta si ocenění zaslouží,
za aktivní práci s dětmi v obci trvající již více než 10 let, kde vede taneční kroužek a účastní
se i jiných aktivit, jako je Běh Terryho Foxe, a spolupráce s Ligou proti ostoroporóze.
Napomáhá nejen ve své obci, ale i ve svém okolí .
Poděkování patřilo nejen mě, ale i všem dobrovolníkům a obětavcům, kteří si najdou chvilku
pro ostatní a přiloží ruku k dílu. Není nic cennějšího, než přátelský úsměv a dobrá nálada od
zúčastněných, která nic nestojí, jen trochu chtít.
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Zážitek z tohoto galavečera byl neobyčejný jak pro mě, tak i pro Janu a Tomáše. Jeho
součástí bylo vystoupení písničkáře Pavla Dobeše a Miloše Dvořáčka. Všichni tři jsme měli
dobrý pocit z naší vykonané práce, která nepřichází nazmar a je doceněna jinými.
Velmi si vážím tohoto ocenění, ale myslím si, že sošku anděla, co jsem přivezla sebou, si
zaslouží i Jana s Tomášem. Působíme všichni tři ve stejných složkách a navzájem si
pomáháme, proč bychom tedy nesdíleli společnou radost z anděla všichni tři. Soška bude
umístěna v bývalé škole v obecní místnosti.
Za nominované Kacálková Iveta



Co se událo:
10.2. - zájezd do plaveckého bazénu v České Třebové - účast 44 lidí
13.2. - turnaj ve stolním tenisu od 9 hod. . Dostavilo se 17 dospělých, z toho 4 ženy, a
2 děti. Hrálo se systémem každý s každým až do 16 hod., takže domů jsme se rozcházeli
dostatečně rozpohybovaní. Rozhodně nikdo si nemohl stěžovat, že si zahrál málo. Na
každého vyšlo 16 zápasů.
Umístění v mužské kategorii:
1. Karel Uhlíř
2. Vladimír Huška
3. Martin Cvik
v ženské kategorii:
1. Jana Kratochvílová st.
2. Naďa Adamcová
3. Aneta Doskočilová
v žákovské kateg.:
1. Lukáš Stehlík
2. Kamila Trejtnarová
Pár cen jsme koupili, nějaké získali od sponzorů, takže s prázdnou neodešel nikdo.
10.3. - zopakovali jsme zájezd na plavání do České Třebové, opět s účastí 45 lidí
13.3. a 19.3. odvezl Tomáš Aulich Ávií dvě várky po 20-ti lidech na bowling, tentokrát
jsme testovali nově postavené dráhy v Rychnově nad Kněžnou /GAPA/ . Jak jsme řešili, že
v Dlouhé Vsi mají křivé dráhy a že nám to kvůli tomu nejde, žlábky nám padaly i tady. Asi
bude chyba někde jinde.
27.3. - tradiční Country bál se skupinou Wejvrat. Sešlo se 101 platících a bohatá
tombola. Za příspěvky od občanů i od ostatních sponzorů za TJ moc děkuji, ráda bych je
vyjmenovala, ale protože bych na někoho určitě zapomněla, tak se do toho pouštět nebudu.
Naše děvčata /Martincová Š.,Matyášová Št.,Kacálková I., Brokešová B., Kacálková
D., Leitnerová T., Kalusová J./ pod vedením Jitky Rolečkové a dva hoši /M. Kacálek a
K.Weigl (Karlos) předvedli zajímavé a moc pěkné předtančení za bouřlivého potlesku a
následného obdivu. Díky za něj a hodně elánu a dobrých nápadů do další činnosti! Panovala
dobrá nálada, muzika příjemně hrála, na parketu bylo dostatek místa na tanec a v kioscích
se usmívala příjemná obsluha. Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravách, na úklidu, ale
hlavně těm, kteří nás celý večer obsluhovali.
za TJ Sokol Jana Kratochvílová
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Za Country energies děkuji:
Šárce Martincové za pomoc s choreografií, ale především patří díky jménem všech Barboře
Brokešové za ušití krásných country kostýmů.
Jitka Rolečková

Co nás čeká?
- 30.4. - pálení čarodějnic a stavění máje
- pomoc hasičům s organizací závodů, které se letos konají
15.května v Kameničné

- atletické závody v Ústí nad Orlicí

Z ATLETIKY:
Netradiční šestiboj Jablonné nad Orlicí 2010
Družstva ve složení: Katka Aulichová, Pája Štěpánková, Erika Beranová
Honza Kalous, Vojta Kalous, Kuba Hlávka
Anetka Kalousová, Danča Mrklovská, Klárka Kheilová

- 2.místo
- 1.místo
- 1.místo

Čtyřboj jednotlivců Letohrad 2010
Letos odjelo Kameničnou reprezentovat 10 dětí. Byli to: Erika Beranová, Pája Štěpánková,
Danča Mrklovská, Anetka, Vojta a Honza Kalousovi, Katka Aulichová, Katka Hlávková,
Kuba Hlávka a Klárka Kheilová . Z nich se 8 probojovalo do Krajského kola v Pardubicích
A i tam uspěli velice dobře. Všichni si dovezli nějaké to ocenění.

9.2.2010

proběhlo v České Třebové vyhlášení
Sportovce roku 2009
okresu Ústí nad Orlicí ,
za účasti olympijské vítězky a světové rekordmanky
Báry Špotákové.
Cenu v kategorii „Rozhodčí-trenér“ převzala Zuzana Aulichová,
nominovaná Okresním
sportovním sdružením Ústí nad Orlicí.
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Co nás čeká:
- Jarní úklid veřejných prostranství a hřiště
- 30.4.2010 pálení čarodějnic
- 15.5.2010 hasičské závody tentokrát u nás v Kameničné




Objevy, nápady a postřehy strýčka Šikuly 

Strýček Šikula se pomalu chystá do penze a
tak začal hledat odborníka na tuto závažnou
problematiku. Nemusel chodit daleko.

Změny v důchodovém systému jsou tady!
S neustále se zvyšujícím deficitem státního rozpočtu přicházejí
někdy postupné, jindy radikální změny. Co se plánované důchodové reformy týče, mohu
bohužel (hlavně pro nás mladší ročníky) říci jedině to, že kdo se dnes ještě stále spoléhá na
to, že člověk, který poctivě pracuje a platí daně i sociální pojištění, se v důchodu dočká
toho, že se o něj stát postará, je na velkém omylu. Na vyplácení důchodů nejsou peníze už
teď, pro současné důchodce, natož pak za pár let! Vytváření vlastní rezervy na důchod je už
skutečně nutností. A kdo si na důstojný důchod nespoří, ten ho důstojný mít nebude.
Přináším vám dneska proto pár důležitých informací, které cituji přímo z webových stránek
zabývajících se touto problematikou (převážně pak z příspěvků Petra Goly).
Tereza Leitnerová

Podmínky přiznání důchodu:
V Česku má občan nárok na klasický starobní důchod, jestliže získá potřebnou dobu
pojištění a dosáhne důchodového věku. Když jsou tyto dvě podmínky splněny, může si
občan požádat na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení o důchod.
Pro dnešní čtyřicátníky však bude mnohem těžší splnit nároky na starobní penzi. Do
důchodu půjdou později a dobu pojištění musí mít o 10 let delší než v letošním roce. Kdo
nesplní uvedené dvě zákonné podmínky, nemá nárok na klasický starobní důchod. Pokud
nejsou splněny ani podmínky pro přiznání „poměrného“ starobního důchodu ani invalidního
důchodu, bude občan odkázán pouze na sociální dávky.
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Důchodový věk se v Česku za poslední roky výrazně zvýšil. Zatímco např. ještě v roce 1995
odešla žena vychovávající dvě děti do důchodu v 55 letech, tak v roce 2012 odejde žena
vychovávající dvě děti do důchodu až v 61 letech a ženy narozené po roce 1968, které
vychovají rovněž dvě děti, půjdou dle současné platné legislativy do důchodu až v 64 letech!
V roce 2012 bude důchodový věk dosahovat 63 let pro muže a 59 až 63 let pro ženy (v
závislosti na počtu vychovaných dětí). Od roku 2012 bude potom opět docházet k jeho
postupnému zvyšování tak, aby v roce 2030 byl:

•
•
•
•
•

65
65
64
63
62

let
let
let
let
let

pro
pro
pro
pro
pro

muže,
bezdětné ženy a ženy, pokud vychovaly jedno dítě,
ženy, pokud vychovaly dvě děti,
ženy, pokud vychovaly 3 děti,
ženy, pokud vychovaly alespoň 4 děti.

Důchodový věk v 65 letech však nemusí být v Česku konečnou hranicí. Již nyní je
v několika vyspělých zemích důchodový věk vyšší. Na Islandu, v Norsku, v Dánsku, v USA a
v Německu je důchodový věk 67 let, v Irsku 66 let. Prozatím nejvyšší důchodový věk je ve
Velké Británii, kde dochází rovněž k postupnému zvyšování důchodového věku tak, aby
dnešní třicátníci šli do penze až v 68 letech.
Jak vysokou dobu pojištění (při splnění podmínky důchodového věku) je potřeba
v jednotlivých letech získat?

•
•
•
•

v roce 2010 je potřeba získat 26 let pojištění
každý další rok přináší prodloužení povinné doby pojištění vždy o 1 rok
v roce 2018 je tedy potřeba získat 34 let pojištění
po roce 2018 bude potřeba získat 35 let pojištění

Změny v penzijním připojištění
Zákon o penzijním spoření změní výši státního příspěvku na penzijní připojištění. Dosud se
státní příspěvek vyplácel od 100korunového měsíčního vkladu, po změně bude činit
minimální hranice 300 Kč. Na dosažení maximálního státního příspěvku ve výši 150 Kč musí
dosud účastník penzijního připojištění platit měsíčně 500 Kč, od novely se vklad pro
dosažení maximální podpory zvýší na 700 Kč.
Jak vysoký budete mít státní důchod?
Podmínky pro výpočet státního starobního důchodu se každý rok mění. Jak vysoký důchod
budou mít žadatelé o důchod v letošním roce? O kolik klesne životní úroveň občanovi s
podprůměrnou, průměrnou a nadprůměrnou mzdou? Proč se na státní důchod nespoléhat?
Proč se zvyšuje úloha vlastního spoření?
Při výpočtu státního důchodu v Česku platí několik pravidel:
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•
•

Čím vyšší máte příjem, tím nižší je poměr výsledného důchodu k vaší čisté mzdě
dosahované před odchodem do důchodu. Občanům s průměrnou a nadprůměrnou
mzdou tak odchodem do důchodu značně klesá jejich životní standard.
Počet let pojištění hraje při výpočtu důchodu velkou váhu. Nižší počet let pojištění
značně snižuje výslednou penzi.

Být důchodcem a žít pouze za státní penzi bude v budoucnu výrazně těžší než dnes. Zajistit
si finanční zabezpečení na penzi by měl v Česku každý třicátník. Tak je to alespoň běžné ve
vyspělých zemích světa.
Proč myslet na penzi již ve třiceti?

•

•

•

Státní penze bude neustále klesat. Současný stav je finančně neudržitelný. Žadatel
o důchod v letošním roce s příjmem např. 28 tisíc Kč měsíčně (21.350 čistého) a
38 roky pojištění bude mít důchod přibl. ve výši 11.033 Kč. Životní úroveň tak
klesá o polovinu! V budoucnu bude tento rozdíl ještě větší. Jedním z důvodů pro
zvětšování rozdílu je i :
nezapočítání doby studia jako náhradní doby pojištění. Např. letošní 18letý
středoškolák, který ukončí studium na vysoké škole ve 24 letech, bude mít dobu
pojištění nižší o 6 let než jeho o šest let starší bratr, kterému se studium ještě
započítávalo. V budoucnu se okruh náhradních dob pojištění ještě sníží (např.
nebude se pravděpodobně započítávat doba v evidenci na úřadu práce).
Dostatečné finanční zabezpečení nám umožní nesnižovat příliš svůj životní
standard. Tj. nemuset se např. stěhovat do menšího bytu s nižšími náklady na
bydlení, prodat auto… Ale naopak moci v prvních letech důchodu cestovat a
věnovat se koníčkům, na které jsme neměli dříve čas.
Pokud byste měli dotazy, nebojte se mě kontaktovat.
T. Leitnerová

Ještě pro zajímavost jedna webová anketa:
Spoříte si na důchod? (hlasovalo celkem 183 čtenářů)
Ano, dostatečně – 30%
Ano, ale málo
- 54%
Ne, ale začnu
- 8%
Ne, ani to neplánuji-8%
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Anketní lístek
Blíží se Komunální volby 2010 do zastupitelstev obcí, a proto,
prosím, navrhněte svých 7 kandidátů . Kandidáti s největším
počtem hlasů budou osloveni pro kandidaturu do nového
zastupitelstva obce Kameničná.

Příjmení jméno

Vhoďte do schránky obecního úřadu!
Uzávěrka příštího čísla bude 31.5.2010
Náměty a připomínky zasílejte na
knihovnakamenicna@seznam.cz
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