Vážení občané,
jak to příjemně rychle utíká. Mám na mysli krásné letní počasí, hezky prožitou dovolenou, prázdniny a kvetoucí přírodu. Máme však stoprocentní jistotu, že po podzimu přijde zima a po ní opět hezké jarní počasí. Nastávající doba má však i své kouzlo. Nejen žloutnoucí listí, ale i více času na odpočinek a dobrý pocit ze sklizené úrody.
Léto je tedy definitivně za námi. Chtěl bych poděkovat všem, kteří pečují nejen o
své pozemky, ale najdou čas i ošetřit porosty obecní. Klukům děkuji za letní brigádu
a lisařům plastů za trpělivost s odděláváním zátek s PET lahví.
Všem občanům přeji příjemné nastávající období bez chřipek a dobrou rodinnou
pohodu. Pokusme se všichni povznést nad problémy, které nás denně obklopují, protože pořád platí, že veselá mysl a spokojenost je půl zdraví.
Starosta

Školní rok 2004/2005
Školní rok 2004/2005 byl slavnostně zahájen ve středu 1. září v počtu 21 žáků.
Na naší škole jsme přivítali šest prvňáčků – Pavlínku Dusilovou, Sváťu Janskou, Káťu Novotnou, Barborku Volfovou, Danečka Mňuka a úplně nového žáčka Toníka Suchardu, který se přistěhoval na Spáleniště. Velmi rádi jsme také přivítali žákyni 2.
ročníku Báru Kleinerovou z Dobrého.
Pro tento školní rok se o Vaše děti bude starat pedagogický sbor a pracovníci
školy v této sestavě:
Třídní učitelka v I. třídě (1., 2. a 4. ročník) – p.uč. Jana Dusilová
Třídní učitelka v II. třídě (3. a 5. ročník) – Mgr. Dana Krejčíková
Školní družina – sl. Tereza Sedláčková
Školnice – p. Hana Cvejnová
Zájmové kroužky povedou:
Angličtina pro nejmenší – p. Šárka Králíčková
Angličtina hrou – Mgr. Dana Krejčíková
Hra na flétnu – p. Kafuňková
Nepovinný předmět: Náboženství – p.Peter Obšitník
Ve školní družině budou mít žáci možnost sportovního vyžití, práce s počítači, výtvarné i kuchařské činnosti.
Přeji všem žákům, rodičům, zaměstnancům školy i Vám všem dobré vkročení do
nového školního roku a hodně úspěchů ve Vaší práci.
Na spolupráci s Vámi všemi se těší
Dana Krejčíková, ředitelka školy

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2004-2005
Podzimní prázdniny
Vánoční prázdniny
Pololetní prázdniny
Jarní prázdniny
Velikonoční prázdniny
Hlavní prázdniny

středa 27. října 2004
pátek 29. října 2004
čtvrtek 23. prosince 2004 – neděle 3. ledna 2005
pátek 4. února 2005
28. února – 6. března 2005
čtvrtek 24. března a pátek 25. března 2005
pátek 1. července – středa 31. srpna 2005
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Ze života obce
Obec Podbřezí obsadila 3. místo v soutěži „Vesnice roku 2004“ Královéhradeckého
kraje. Tuto soutěž vyhlašuje spolek pro obnovu venkova Svaz měst a obcí ČR spolu
s Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.
Diplom a pohár převzal starosta na slavnostním vyhlášení 3. září 2004 v obci Vrbice,
která získala v této soutěži první místo.

Usnesení Zastupitelstva obce Podbřezí ze dne 25. 8. 2004
Zastupitelstvo obce Podbřezí bere na vědomí:
1. Kontrolu plnění dříve přijatých usnesení:
- Kontrolní výbor bude pracovat ve složení: předseda – ing. Josef Novotný,
členové Pavel Mervart a Luboš Pohl
- Projekt přeložky NN na „hadím konci“ je zhotoven
- 4. srpna 2004 byla na odbor životního prostředí MěÚ v Dobrušce podána žádost
na vydání stavebního povolení vodovod Podbřezí – Lhota u Dobrušky
- Zhotovení přepážky do hostince Skalka bylo zadáno truhláři Václavu Novotnému
- Oprava dveří skládku u ZŠ v Podbřezí byla zadána truhláři Václavu Novotnému
- Zhotovena ohrádka na PET lahve u obecního úřadu v Podbřezí
- Na 3. stavební parcele na „hadím konci“ byl osazen plastový pilíř a jednoduchý stavební rozvaděč.
2. Informace starosty:
- Za 3. místo v soutěži Vesnice roku 2004 obec obdržela od krajského úřadu odměnu ve výši 25 000,- Kč
- Byly osazeny pilířky pod plot nad Volfovými, p. Cvejn vyrábí dubové zábradlí, dotace z krajského úřadu 77 000,- Kč již byla poukázána na účet obce
- U lavic a stolů byl připevněn dřevěný hranolek pro lepší skládání při přepravě
- V naší škole je 21 dětí, přes prázdniny přihlásili rodiče Barboru Kleinerovou
z Dobrého a Antonína Suchardu od Petrů ze Spáleniště
- Obec získala během měsíce září certifikát na elektronický podpis.
3. Záměry akcí na rok 2005 a další roky:
- Vodovod Lhota, realizace 2005 – 2006, celkové náklady 9,5 mil.Kč, podíl obce max.
1 500 000,- Kč, nutná je dotace ve výši 85 % nákladů
- Nové kabelové vedení „hadí konec“ až po Veverkovi včetně kabelů a svítidel veřejného osvětlení, projekt je vypracován, náklady cca 500 000,- Kč dle projektové dokumentace, realizace v roce 2005, předpokl. podíl obce na nákladech 50% s VČE
- Veřejné osvětlení na konci ulice „hadí konec“ – předběžná cena 70 000,- Kč, realizace v roce 2005 – 2006
- Zhotovení přístřešku u stodoly hostince, předpokládaná realizace v roce 2005
- Sraz rodáků, výročí 120 let SDH ve dnech 20. – 21. května 2005
- Nové lavice a židličky pro děti ZŠ Podbřezí, nákup v roce 2004 -2005
- Plastová okna, dveře a zateplení stropu v základní škole - cca 800 000,- Kč, realizace dle finančních prostředků
- Oprava Obecního úřadu a hasičské zbrojnice v Podbřezí – 500 -1 000 tis. Kč dle
rozsahu požadovaných prací, realizace dle finančních prostředků
- Byty v budově bývalého obecního úřadu ve Lhotě, zpracovat projektovou dokumentaci, realizace dle finančních prostředků
- Drobné opravy místních komunikací, rok 2005
- Chábory - mostky na komunikaci k Ehlovým, nebude realizováno, protože se počítá
s výstavbou mělčanské nádrže.
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4. Nově jmenovanou školskou komisi:
Antonín Novotný, starosta Obce Podbřezí
Mgr. Dana Krejčíková, ředitelka ZŠ Podbřezí
Jana Volfová, Podbřezí 12
Martina Říhová, Podbřezí 97
Renata Novotná, Podbřezí 79
Zastupitelstvo obce Podbřezí schvaluje:
1. Kompletní usnesení na schválení Změny č.2 ÚPSÚ Podbřezí.
2. Záměr obce informovat občany v případě naléhavých případů, jako je výpadek dodávky elektrického proudu, pitné vody nebo při živelných pohromách přes jejich
mobilní telefony.
3. Úpravy Stanov zájmového sdružení právnických osob „Orlické hory“ a odsouhlasení příspěvku ve výši 1,- Kč na občana.
4. Finanční prostředky na úpravy v hostinci „SKALKA“ ve výši cca 60 000 Kč.
5. Navýšení členského příspěvku v DSO „Region Orlické hory“ na 15,- Kč.
6. Rozpočtové opatření č. 4/2004.
7. Instalaci zrcadla na křižovatce Hadí konec – bytovky na pozemku Jiřího Novotného v ceně do 9 000,- Kč. (Konečná faktura - 8398,- Kč).
Zastupitelstvo obce Podbřezí ukládá:
1. Místostarostovi Janu Tomášovi, aby zabezpečil ukončení elektrorevizí obecních
objektů.
2. Starostovi obce Antonínu Novotnému:
- požádat o vypracování nabídky fy SENTA Hradec Králové na kopírku,
- požádat o vypracování nabídky na dodávku školních lavic a židliček pro ZŠ Podbřezí,
- vyhotovit soupis majetku obecního vodovodu pro AQUA Servis Rychnov n. Kn.,
- zadat zpracování lesních osnov,
- dokončit realizaci účetnictví s PVT,
- napsat žádost Čs. spořitelně o vyjádření ke vkladu majetku obce,
- získat certifikát na elektronický podpis,
- zajistit bezúplatný účet u Katastrálního pracoviště v Rychnově nad Kněžnou,
- vypracovat žádost na dotaci vodovod Podbřezí Lhota u Ministerstva životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu infrastruktura,
- požádat o vyjádření dopravní policii o instalaci doplňkové tabulky u dopravní
značky označující křižovatku státní silnice I/14 u odbočky na „hadí konec“.

Jak se dařilo
Z činnosti SDH
V měsíci srpnu pořádal SDH svoji největší kulturní akci a to velkou letní diskotéku
a již podesáté koncert dechové hudby Opočenka. Počasí na obě akce se vydařilo a
tak i účast byla dobrá. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem organizátorům, kteří
se aktivně podíleli na pořadatelské činnosti. Z části výdělku jsme pro členy a jejich
rodinné příslušníky uspořádali 11. 9. 2004 na hřišti opékání selete. Doufám, že všem
chutnalo a poděkování patří opékačům z Běstvin. Zároveň bych také chtěl všechny
pozvat na tradiční posvícení v měsíci listopadu. Dále žádám členy i nečleny sboru o
příspěvky a fotografie do připravovaných novin vydaných u příležitosti 120 let SDH a
setkání rodáků, které se bude konat v květnu 2005.
Za výbor SDH starosta Pavel Mervart
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Zpráva o činnosti Mysliveckého sdružení Podbřezí
Myslivecké sdružení až do uznání registrace Honebního společenstva Podbřezí a
tímto i samotné honitby pronajaté MS Podbřezí dne 16.7.2004 Krajským úřadem Královehradeckého kraje se zaměřilo pouze na nejnutnější úkony nezbytné pro vlastní
chod. V jarních měsících se jako každý rok vypustila do honitby část chovného hejna
bažantí zvěře, ukončilo se přikrmování zvěře v době nouze a strádání, provedla se
asanace krmných zařízení a voliér. Koncem května se nakoupilo 350 ks 3-denních
bažantích kuřat z Kutné Hory a dalších 300 kuřat líhnul pan Havránek ze Lhoty ve
své líhni z vajec našeho chovného hejna bažantů, o které se celoročně pečlivě stará
přítel Jaroslav Svědík ve voliérách na Cháborách. Od konce července se opět začal
provádět průběrný odstřel srnčí zvěře, která se po skoro 1,5 roce nelovení stala početnější než předepisují normované stavy a co určitě pocítili i mnozí vlastníci lesů a
polností. Před námi jsou společné hony na drobnou zvěř v měsících říjen 2004 až leden 2005, tradiční Myslivecký ples dne 29.1.2005 v hostinci na Skalce a výstava loveckých trofejí dne 21.5.2005 v zámecké kapli uspořádaná k výročí 120 let SDH
Podbřezí a srazu rodáků.
Doubravský Zdeněk, předseda MS Podbřezí

Připravované akce
Tradiční posvícení ve dnech 20. a 22. 11. 2004
Den seniorů v prosinci 2004

OČKOVÁNÍ PSŮ
Ve středu 6. října 2004 proběhne očkování psů proti vzteklině před obecním úřadem
v Podbřezí
od 16 -16.20 hod
ve Lhotě před prodejnou
od 16.30 – 16.45 hod.
Očkování se týká psů starších 3 měsíců, s sebou vezměte očkovací průkaz psa a finanční částku 80 Kč.

ODPADY
V pondělí 4. října 2004 bude opět přistaven velký kontejner na komunální odpad u
Obecního úřadu v Podbřezí. Bude možné přivést i pneumatiky, které se budou opět
skládat do přední části kontejneru.
Připomínáme, že splatnost odpadů za 2. pol. 2004 je do 30. 11. 2004.
HODINY PRO VEŘEJNOST
NA OBECNÍM ÚŘADU:

pondělí
13 - 18 hod.
středa
13 - 17 hod.
úterý a čtvrtek 7.30 -12 hod.

PODĚKOVÁNÍ
patří všem, kteří nehází papírový odpad do kontejneru s komunálním odpadem a
vzorně jej předávávají školnici p. Cvejnové. Pokud se chcete zbavit papírového odpadu, stále je možnost svázaný jej ponechat u bočního vchodu nebo vzadu u vchodu
do sklepa naší základní školy.
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Kulturní akce v Dobrušce v říjnu 2004
01.10.2004

LAPIDÁRIUM městského úřadu

V měsíci říjnu můžete navštívit výstavu výtvarných prací motivovaných dílem Františka Kupky. Obrazy namalovaly děti z loňské 5.C ZŠ Fr. Kupky pod vedením p. uč
Hainišové.
03.10.2004

VARHANNÍ KONCERT

Kulturní dům Města Dobrušky pořádá Varhanní koncert (R. a P. Zdvihalovi) v rámci 8.
Orlicko-kladského varhanního festivalu v kostele sv. Václava v 19 hodin.
06.10.2004

ČTENÍ MIROSLAVA MORAVCE

Městská knihovna Dobruška uvádí čtení Miroslava Moravce TO NEJLEPŠÍ Z
FULGHUMA. Akce se koná dne 6.10.2004 v 19 hodin v sále Základní umělecké
školy v Dobrušce.
14.10.2004
LUCERNA anebo Boj o lípu
V nastudování Divadelní společnosti Josefa Dvořáka se odehrává po skončení slavné
pohádkové hry na zvláštní žádost a riziko diváků.
Vstupné 200, 190 a 180,-- Kč.
Představení se koná v 19,30 v Kulturním domě v Dobrušce.
19.10.2004
Přednáška DRUHÁ TVÁŘ IZRAELE
Městská knihovna Dobruška připravuje na úterý 19. října od 19 hodin přednášku ornitoložky a potápěčky Terezy Kunstátové nazvanou DRUHÁ TVÁŔ IZRAELE. Přednáška
se uskuteční ve vestibulu knihovny.
22.10.2004
NA TÝ LOUCE ZELENÝ
Repríza známé operety v nastudování Divadelního souboru "Čáp Dobruška" a režii
Václava Čápa.
Hrají: Jan Macháček, Jarmila Hronová, Zdeněk Svědík, Jiří Holý, Blanka Asterová,
Marcela Hrnčířová, Jiří Honěk, Lenka Dvorská, František Veverka a další.
Vstupné 70, 60 a 50,-- Kč.
Představení začíná v 19,30 hodin v Kulturním domě v Dobrušce.
26.10.2004
VLADIMÍR HRON – Abeceda hvězd
V Kulturním domě v Dobrušce v 19,30 hodin se uskuteční zábavné vystoupení oblíbené televizní hvězdy "s hosty".
Vstupné 160, 150 a 140 Kč.

TELEFONY
prostředek informovanosti obyvatel v případě nouze
Zastupitelé obce hledají vhodnou formu, jak rychle a účinně informovat občany
v případě krizových situací jako je výpadek pitné vody, elektřiny apod. Protože obec
nemá veřejný rozhlas, na svém posledním zasedání zastupitelé schválili v současné
době jako nejvýhodnější využití mobilních telefonů jednotlivých občanů. V případě
potřeby by na jejich čísla byla vyslána e-mailová zpráva s výstižným textem. Občané
s tím, že nahlásí na obecní úřad čísla svých mobilních telefonů, dávají zároveň souhlas k elektronické komunikaci.
Schválení tohoto návrhu otevírá cestu rychlým informacím směrem k občanům.
Pokud tedy chcete být informováni co nejrychleji, žádáme vás o vyplnění Přihlášky
na poslední straně Zpravodaje a její doručení buď osobně na obecní úřad nebo do
schránky na hlavním vchodu obecního úřadu.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Významná výročí
Říjen

Listopad

Prosinec

60 let
65 let
70 let
75 let
94 let
65 let
70 let
83 let
87 let
60 let
65 let
65 let
82 let

VOJNAROVÁ Věra, Podbřezí 13
KUPKA Václav, Podbřezí Chábory 10
NOVOTNÁ Miloslava, Lhota Netřeba 58
KLIMEŠOVÁ Ludmila, Lhota Netřeba 97
NOVOTNÁ Božena, Podbřezí 17
ENDLEROVÁ Anna, Podbřezí 79
ČÁPOVÁ Marie, Podbřezí Chábory 1
POHLOVÁ Marie, Lhota Netřeba 38
NETÍKOVÁ Anežka, Lhota Netřeba 25
NOVOTNÁ Libuše, Podbřezí 78
KOVÁŘ Josef, Podbřezí 23
MACH Václav, Lhota Netřeba 25
KŘEPELOVÁ Danuška, Podbřezí 70

Všem oslavencům přejeme pevné zdraví.
Za třetí čtvrtletí roku 2004:
se narodili:
ČTVRTEČKA Václav, Podbřezí 40
SOVÁK Ondřej, Podbřezí 97
se přihlásili:
VRÁNOVÁ Eliška, Lhota Netřeba 81
HOUŠTĚK Pavel ing., Podbřezí 45
zemřeli:
ŠOLÍNOVÁ Anežka, Podbřezí 2
se odhlásili:
JAVŮREK Jiří, Podbřezí 28
sňatek uzavřeli:
JAVŮREK Jiří, Podbřezí 28
ŠTĚPÁNOVÁ Źaneta
JABLONSKÁ Petra, Podbřezí 45
HOUŠTĚK Pavel, Solnice 534
NOVOTNÝ Jaroslav, Podbřezí 17
VITÁKOVÁ Martina

16.7.2004
19.8.2004

4. 8. 2004
7. 8. 2004
11.9.2004
11.9.2004

Novomanželům přejeme hodně lásky a tolerance.
E-mailová adresa Obecního úřadu v Podbřezí je obecpodbrezi@iol.cz
Webové stránky Obce Podbřezí http://web.telecom.cz/obecpodbrezi
Ti, kdo mají zájem zveřejnit své řádky, příspěvky či připomínky ve zpravodaji
(jak jednotlivci, tak organizace), je doručí buď elektronicky nebo i osobně na
obecní úřad nejpozději do 20. dne měsíce března, června, září a prosince.

KONEC LETNÍHO ČASU
Ze soboty 30. října na neděli 31. října 2004 si nezapomeňte posunout ručičky hodinek o jednu hodinu nazpátek na středoevropský čas.
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OZNÁMENÍ
Dne 21. září 2004 podala paní Paštová Irena výpověď z nájmu prodejny ve Lhotě
Netřebě ke dni 31. 12. 2004 a tím ukončení činnosti prodeje potravin.
K tomuto oznámení malá připomínka ze Zpravodaje – podzim 2000, kdy starosta
apeloval na občany:
...“Výše uvedený příspěvek nás nutí se zamyslet nad dalším vývojem malých
obcí. Pokud nebudeme všichni využívat místní nabídku služeb a obchodů, pak
tyto zákonitě zaniknou a z obcí se stanou pouhé kolonie bydlení a pro každou
maličkost budeme nuceni zajíždět do větších měst. Uvědomme si, že nebudeme pořád mladí a dostupnost cestování bude omezena třeba nemocí“.

OBNOVENÁ TRADICE DOŽÍNEK
Třicet tisíc lidí si v sobotu 18. září 2004 nenechalo ujít oslavu letošních žní Hradeckého kraje v Šimkových sadech. Tradici dožínek obnovil krajský úřad, který na
akci uvolnil milion korun. Akce začala průvodem kočárů s koňmi. K nim se připojily
mažoretky, které se návštěvníkům předvedly na nesoutěžní přehlídce. K vidění byly i
ukázky řemesel, výcviku koní a psů městské policie. Součástí byla také výstava zemědělské techniky, ocenění nejlepších pěstitelů a chovatelů. Cenu Farma roku 2004
získali Jan Moravec ze Lhoty Netřeby, Pavel Holeček z Chlístova u Dobrušky a Václav Dašek ze Slavětína na Náchodsku. Akce vyvrcholila koncertem kapely Katapult.
Čerpáno z Novin Rychnovska

REGISTR OSOB
nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů
V červenci 2004 vyšla ve Sbírkách zákonů Vyhláška o podrobnostech rozsahu a
obsahu povinně uváděných dat do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.
Podle této vyhlášky nesouhlasící osoba s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů
zašle vyslovení nesouhlasu s úředně ověřeným podpisem Koordinačnímu středisku
pro resortní zdravotnické informační systémy – v zásilce s doručenkou. Tento nesouhlas může být vysloven i ve zdravotnickém zařízení. Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy zašle bez zbytečného odkladu oznámení nesouhlasící osobě o zařazení jejího nesouhlasu s posmrtným odběrem tkání nebo orgánů do Národního registru osob nesouhlasících s posmrtným odběrem tkání a orgánů.
Výčet tkání – srdeční, cévní, kostní, kožní, oční, vazy, šlachy, facie a jiné.
Výčet orgánů – srdce, plíce, játra, ledviny, slinivka břišní a tenké střevo.
Čerpáno ze Sbírek zákonů

PENZIJNÍ PŘIPOJIŠTĚNÍ – jistota na stáří
Penzijní reforma je nutná, shodují se politici i ekonomové napříč společností. Nijak se však do ní nehrnou. A i když politici slibují penzistům, že nenechají klesnout
důchody tak, aby se dále zhoršila jejich životní úroveň, už stávající stav není žádná
sláva. Vyplácená penze je na úrovni čtyřiceti procent předchozího hrubého výdělku a
to znamená jediné: spolehnout se jen na důchod od státu je hazard. Populace navíc
stárne a odborníci spočítali, že bez reforem by dnešní čtyřicátníci museli pracovat do
sedmdesátky, aby mohli počítat s nynější úrovní penzí.
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Proč zvolit penzijní připojištění
Pro sepsání smlouvy s penzijním fondem mluví vedle nutnosti myslet na zadní kolečka jeho další nesporné výhody: státní příspěvek, který se pohybuje od 50 do 150
korun měsíčně podle výše vkladu účastníka. Nejvyšší částku přispívá stát každému,
kdo ze svého dává 500 a více korun měsíčně.
Další výhodou je možnost daňového odpočtu až do výše 12 000 korun ročně
v případě, že klient poukazuje fondu 1500 korun měsíčně. Fondy nabízejí také docela dobré zhodnocení peněz. Za loňský rok se průměrné zhodnocení vkladů účastníků
pohybovalo mezi 2,30 až 4,63 procenta, tedy vysoko nad možnostmi, které nabízejí
banky na termínovaných vkladech či běžných účtech. Lépe než v penzijních fondech
se peníze mohou mít například jen ve vybraných podílových fondech. Ale každé pro
má své proti. U penzijního připojištění je to dlouhá doba, nejméně 5 let, po kterou
musí peníze ve fondu ležet a skutečnost, že vklady nejsou pojištěny. Navíc může být
smlouva ukončena až po dosažení věku 60-ti let.
Na výběr je několik druhů penzí
Komu penzijní připojištění již končí, má možnost vyinkasovat všechny peníze najednou nebo zvolit některou z nabízených penzí. Pokud si člověk myslí a vsadí na to,
že bude žít déle, než je průměrná odhadovaná délka dožití pro jeho kategorii, měl by
si nechat vyplácet doživotní penzi. V opačném případě je lepší využít jednorázového
vyrovnání a peníze užít v době, kdy je schopný je smysluplně využít. U jednorázové
výplaty je potřeba počítat s patnáctiprocentním zdaněním prostředků. Pokud si klient
fondu zvolí vyplácení doživotní penze, může vybírat z několika možností.
Prostudujte si podmínky fondů
Na trhu působí už jen dvanáct fondů z původních čtyřiačtyřiceti. Došlo k fúzím
fondů, poslední bude dovršena v nejbližších dnech, kdy splyne Nový ČP PR, dříve
ABN AMRO Penzijní fond a Penzijní fond České pojišťovny. Nástupnický fond zaujme se 720 000 klienty a aktivy ve výši 20 miliard korun první místo na trhu penzijních
fondů. Zájemci o připojištění by se neměli rozhodovat jen podle reklamních sloganů
fondů. Důležité je porovnat nejen jejich výkonnost v delším období, ale všímat si
struktury investic, konkrétních podmínek penzijního plánu, zejména v oblasti nároků
na vznik a výplatu dávek.
Zajímavá je výše nákladů na jednoho účastníka penzijního připojištění. Rozdíly
mezi fondy jsou podle údajů za rok 2003 hodně výrazné. Nejméně rozhazovačný je
Allianz penzijní fond, který vykazuje náklady 400 korun na jednoho účastníka připojištění, na druhém pólu je Hornický penzijní fond, který utratil 868 korun na jednoho.
Výhodou je, že zájemce, který už má uzavřenou smlouvu, může bez finanční újmy
přestoupit k jinému fondu. Podrobné penzijní plány jsou k dispozici na internetových
stránkách fondů, dalším vodítkem pro rozhodnutí je informační otevřenost fondů.
Pro koho se hodí penzijní připojištění
Investice do penzijních fondů je dlouhodobá, peníze v nich musí ležet nejméně
pět let, podmínkou proplacení naspořených a o státní příspěvek a hospodaření fondu
rozmnožených peněz je dosažení věku šedesáti let. Úplně nejvýhodnější je tedy
penzijní připojištění pro lidi, kteří nemají daleko do penze a mohou zároveň využít
daňových odpočtů.
Čerpáno z MF DNES

ZUBNÍ POHOTOVOST
27. července 2004 nám přišla e-mailová zpráva o zubní pohotovosti na 2. pololetí
letošního roku. Protože letní zpravodaj byl již vydán, připojujeme na poslední stránku
aspoň aktuální část rozpisu služeb pro zbytek tohoto roku.
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----------------------------------------------zde odstřihnout --------------------------------------------

Přihláška
občana k elektronické komunikaci s Obecním úřadem Podbřezí
Jméno a příjmení, datum narození:
Bydliště:
Číslo mobilního telefonu:
……………………………………
podpis
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