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Ukončení pracovních poměrů

Nástupy do pracovních poměrů

Březen

Březen

Bouchnerová Miluše- ošetřovatelka, pav. C
Bártová Stanislava – sestra, pav. K
Nechvílová Jaroslava – sestra, pav. A

Duben

Vyčítalová Helena – sanitářka, pav. G (zástup za PN)

Šmoková Ivana, ing. – personalista
Mára Jiří – truhlář (zástup za PN)
Nechvílová Jaroslava – sestra, pav. E (zástup za PN)

Duben
Holubářová Emilie – sanitářka, pav. G
Štěpánová Monika – sestra, pav. E
Michálek Miroslav – pradlák, provozní odbor

Květen
Bártová Stanislava – sestra, pav. M (zástup za PN)
Břeňová Erika – sestra, pav. A
Sommer Jiří – mistr údržby parku
Ing. Koblížková P.
ved. PER, PAM

Nejvýznamnější změny v důchodovém pojištění od 1.1.2010
(3. část)

Zvyšování procentní výměry starobního důchodu za
dobu výdělečné činnosti po vzniku nároku na starobní
důchod při souběžném pobírání tohoto důchodu v
plné výši, a to o 0,4 % výpočtového základu za
každých 360 kalendářních dnů nebo při pobírání
tohoto důchodu v poloviční výši, a to o 1,5 %
výpočtového základu za každých 180 kalendářních
dnů.
Podle současné právní úpravy může pojištěnec po vzniku
nároku na starobní důchod buď požádat o výplatu
důchodu, nebo být výdělečně činný bez pobírání důchodu
a zvyšovat si jeho procentní výměru za každých 90
kalendářních dnů o 1,5 % výpočtového základu.
Schváleným opatřením se zavádí možnost zvyšování
procentní výměry starobního důchodu za dobu výdělečné
činnosti vykonávané po vzniku nároku na důchod i při
současném jeho pobírání.
Prodloužení období pro předčasný odchod do
starobního důchodu a stanovení výše procentní
výměry předčasného starobního důchodu, a to od
třetího roku.
Zůstává zachována dosavadní možnost odchodu do
předčasného starobního důchodu až o tři roky dříve před
dosažením důchodového věku, a to při důchodovém věku
63 let a nižším.
Při důchodovém věku vyšším než 63 let se délka období
pro možnost předčasného odchodu do důchodu postupně
prodlužuje, a to až na 5 roků v případě pojištěnců, jejichž
důchodový věk bude činit 65 let. Rovněž v případě
předčasného starobního důchodu se postupně prodlužuje
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délka potřebné doby pojištění pro nárok na tento důchod,
a to obdobně jako v případě řádného starobního
důchodu.
V souvislosti s postupným prodlužováním období pro
předčasný odchod do starobního důchodu (viz shora) se
mění i procentní sazba snížení procentní výměry
předčasného starobního důchodu v případech, kdy
období od přiznání důchodu do dosažení důchodového
věku je delší než 720 kalendářních dnů. Pokud ode dne
přiznání předčasného starobního důchodu chybí do
dosažení důchodového věku nejvýše 720 kalendářních
dnů, snižuje se procentní výměra důchodu za každých i
započatých 90 kalendářních dnů stejně jako dosud o 0,9
% výpočtového základu. Pokud je období od přiznání
důchodu do dosažení důchodového věku delší, snižuje
se procentní výměra důchodu od 721. kalendářního dne
za každých i započatých 90 kalendářních dnů o 1,5 %
výpočtového základu (dosud o 0,9 % výpočtového
základu).
Zrušení podmínky pro nárok na výplatu starobního
důchodu vedle příjmu z výdělečné činnosti, která
spočívá ve sjednání pracovněprávního vztahu
nejdéle na dobu jednoho roku.
Podle v roce 2009 právní úpravy je jednou z podmínek
pro nárok na výplatu starobního důchodu vedle příjmu z
výdělečné činnosti sjednání pracovněprávního vztahu na
dobu určitou, a to nejdéle jednoho roku. Tato podmínka
se zrušuje.
Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí
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Otevírání Hamzova parku a arboreta
V prosluněném Dni Země se uskutečnilo již 5.
tradiční jarní otevírání Hamzova parku a arboreta.
V léčebně jsme uvítali náměstka hejtmana
Pardubického kraje Ing. Romana Línka a vedoucího
odboru zdravotnictví RNDr. Jaroslava Forejta, CSc.
To však byla jenom část milých hostů, kteří se
zúčastnili povídání Václava Větvičky o stoletých
bucích a také vycházky za buky jarního arboreta.
Ale nepředbíhejme a vraťmě se trochu podrobněji
k programu otvírání parku.
Buky lesní (Fagus sylvatica) patří ke skutečným
dendrologickým perlám Hamzova arboreta, a to jak
v původní podobě, tak v podobě různých přírodních
i selektovaných odrůd a forem. Např. forma
purpurea, tzv. měděný buk, spontánně vzniklý na
jižních svazích Alp nebo jeho hybrid, kultivar
Rohanii, červenolistý, střihanolistý buk, případně
kultivar asplenifolia, jeden z nejkrásnějších.
Rohanův buk, vzniklý péčí sychrovského
zámeckého zahradníka Maška a na trh uvedeného v
roce 1894. Od té doby se stal častou součástí
estetických parkových výsadeb. Jeho rodiči byl
červenolistý buk Fagus sylvatica, forma purpurea
(oba rodičovské stromy rostou dodnes nedaleko
zámecké budovy na Sychrově). O střihanolisté
odrůdě Fagus sylvatica, kultivar Quercifolia,
odborný garant parku pan Větvička říká: „ Je to můj
nejmilejší buk v Hamzově arboretu a možná i na
celé Zemi! Pozorně se mu podívejte do tváře.
Možná do tváří! Jak ten se chechtá! Jako by říkal:
„Přijďte nebo přijeďte ke mně, pohlaďte si mne
(je mi to taky příjemné!) a věřte, že se vám bude
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odcházet nebo odjíždět s pocitem, že už vás čekají
jen dobré dny, že se den za dnem budete líp
pohybovat, chodit, jezdit, pracovat – i se jen tak
líně protahovat a smát do sluníčka. V létě jako
v zimě.“
Za to, že buky v arboretu dobře prosperují, vděčí
zdejším klimatickým podmínkám. Na procházku
s Václavem Větvičkou se vydaly desítky lidí.
Bylo zajímavé slyšet z úst takového odborníka
vyprávění o dalších stromech a dozvědět se i
některé dendrologické zajímavosti, napsala o akci
šéfredatorka Deníku Chrudimska paní Romana
Netolická. Že je Hamzův park a arboretum
opravdu hezké a zajímavé místo a dnes i domov
cizokrajných dřevin, vědí nejen pacienti léčení v
HL, ale i četní turisté, kteří park navštěvují v
souvislosti s prohlídkou hradu Košumberk, který

se nad ním rozkládá.

Zavřelová J., referent propagace a správy parku
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