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Společenská rubrika
Životní jubileum oslaví
Hermína Kühnelová

85 let

Jan Keiling

79 let

Jaroslav Lesonický

73 let

Julie Šimková

70 let

Bruno Sedlák

68 let

Přejeme všechno nejlepší do dalších let…..

Odvoz odpadu
Papír

Plast

Směsný odpad

pondělí

úterý

úterý
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8. březen

10. týden

22. březen

12. týden

9. březen

10. týden

23. březen

12. týden

2. březen

9. týden

16. březen

11. týden

30. březen

13. týden
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Městský úřad Andělská Hora informuje
Právní služby
Právní služby jsou určeny občanům Andělské Hory a Pusté Rudné.
Právní služby jsou poskytovány na MěÚ Andělská Hora v zasedací
místnosti vždy od 15.00 do 17.00 v těchto dnech:
11. ledna 2021

10. května 2021

13. září 2021

8. února 2021

14. června 2021

11. října 2021

8. března 2021

19. července 2021

8. listopadu 2021

19. dubna 2021

9. srpna 2021

13. prosince 2021
Miroslav Novotný, starosta

Okénko do knihovny
Vážení čtenáři. Z důvodu nařízení vlády, byla knihovna uzavřena do
konce ledna 2021. Naše knihovna má 2 746 ks knih. Z toho - Beletrie pro
mládež a dospělé 2 117 ks knih, naučná literatura pro mládež a dospělé 629
ks knih, z Regio. knihovnické centrum Bruntál byly zapůjčeny 3 soubory,
to je 215 ks knih.
Knihovnu navštívilo za rok 2020 93 dospělých čtenářů a 3 děti. Bylo
zakoupeno 11ks knih v hodnotě 2000kč.
Knihovna má otevřeno každé pondělí od 13h -17h
ČERVENEC A SRPEN JE KNIHOVNA UZAVŘENA
Roční poplatek činí dospělí -40kč
děti -20kč
Novinky které jsme zakoupili - Milárepa – T..Eduard, Diagnoza
žena, Když se dáma rozběhne .Z. Součková. A jiné.
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Přeji Vám, aby rok 2021 nám všem přinesl hlavně zdraví, které je v
dnešní době tolik zapotřebí, mnoho lásky, pozitivní myšlení a víru, že zase
bude líp.
A ještě pár citátu :
Rozum je jako květ, moudrým prokvétá, hloupým vadne. - Kureková
Život je škola, v níž nezdar jest lepším učitelem, nežli zdar.Sulejman
Mám dvě ruce : jednu, abych stiskl dlaň těch, s kterými kráčím a
druhou, abych zvedl ty, kteří padají – Guyau
Janka Dlabačová, knihovnice

Produkce a nakládání s odpady za rok 2020
Město Andělská Hora
Vážení občané, přináším přehled o množství vyprodukovaných
odpadů občany, živnostníky, chataři, chalupáři, zahrádkáři a ostatními
našeho města za minulý rok. Je potřeba, abychom se všichni nad těmito
čísly zamysleli. Rok od roku se nejenom náklady města za likvidaci odpadů
zvyšují, ale také dochází k navyšování množství vyprodukovaného odpadu.
Název
odpadu
Pneumatiky

Barvy,
tiskařské
barvy,
lepidla aj.

Upřesnění
Mobilní
svoz

Množství v
[t]
1,500000

0,060000
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Náklady v Kč

Poznámka

9.002,40
Náklady jsou
sečteny celkem
i za barvy a
lepidla

TS
Bruntál,s.r.o.,
- mobilní
zařízení
TS
Bruntál,s.r.o.,
- mobilní
zařízení
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Papír a
lepenka

Občané,
chataři,
zahrádkáři

7,594000

89.663,-

Plasty

Občané,
chataři,
zahrádkáři
Sklo
barevné
Občané,
chataři,
zahrádkaři
Živnostníci
a ostatní
pod obcí

10,553000

160 855,00

5,269000

8.389,00

0,233000

5.573,77

Občané,
chataři,
zahrádkáři

88,586000

Mobilní
svoz v obci

Sklo
Kovy
Směsný
komunální
odpad

TS
Bruntál,s.r.o.,
- mobilní
zařízení
–“–
–“–
–“–

361 465,Náklady jsou
sečteny za
živnostníky,
ostatní a
občany celkem

–“–

24,280000

105 769,29

–“–

17,480000

16.081,60

Požitý jedlý
olej a tuk

0,077

Oděvy

1,337

566,28
Poplatek za
sběrnou
nádobu
Bez nákladů

Směsný
komunální
odpad
občané
Objemný
odpad
Biologický
rozložitelný
odpad

6,555000
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–“–

TS Bruntál,
s.r.o
Kompostárna
Moravskoslezs
ký Kočov
TRAFIN
OIL,a.s.,Ostra
va
TextilEco, a.s.
Boskovice
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Železo a
ocel

Vlastní
sběr úřadu

2,89

Bez nákladů

Náklady
celkem

RITSCHNY
Kovošrot a
sběrné
suroviny,Opav
a-Vávrovice

757 365,34 Kč

Příjmy města za rok 2020 – zpětný odběr a vlastní sběr
Firma

Příjem v Kč

Upřesnění

EKO-KOM,a.s., Praha

86 642,44

Odměna za zajištění
zpětného odběru
a využití odpadů z obalů

RITSCHNY-Kovošrot
a sběrné suroviny,
Opava-Vávrovice

Součet:

10 982,00

Vlastní sběr úřadu

97 624,44

Náklady celkem: 757 365,34Kč
Odměny celkem: 97 624,44 Kč
Rozdíl:
659 740,90Kč
Počet obyvatel s trvalým pobytem dle ČSÚ k 1. 1. 2020: 371
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů a RD, ve kterých není
přihlášena žádná fyzická osoba: 87

5

BŘEZEN 2021
Výpočet: 659 740, 90 Kč : 458 = 1 440, 48 Kč skutečné náklady, které
vychází na jednoho poplatníka.
Současná sazba poplatku: občané, chataři, zahrádkáři: 550,-Kč
živnostníci a ostatní pod obcí: 1 452,-Kč

Informace o platbách občanů za rok 2020 z poplatků za
odvoz komunálního odpadu
Místní poplatek
za odpady – 2020
Fyzické osoby

PŘEDPIS

ÚHRADA

181 758,-Kč

NEUHRAZEN
O

166 037,-Kč

15 721,-Kč

Chataři, zahrádkáři 49 520,-Kč

46 750,-Kč

2 770,-Kč

Právnické osoby

24 684,-Kč

22 869,-Kč

1 815,-Kč

Součet:

255 962,-Kč

235 656,-Kč

20 306,-Kč

Za MěÚ Andělská Hora zpracovala Ing. Eichlerová Jitka

Zveřejňování článků
Vážení občané a dopisovatelé, články do Anděláku můžete zasílat na
adresu podatelna@andelskahora.eu nebo Pavla.Keilingova@seznam.cz.
Pokud máte nějaké návrhy, připomínky či stížnosti, můžete psát na e-mail
starosta@andelskahora.eu. Děkujeme a těšíme se na vaše články.
Kateřina Bujnochová, člen redakční rady
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Příspěvky občanů
Zahradnické okénko aneb co nás čeká v březnu
Také se vám již stýská po zahrádce? V tom případě je březen nejlepší
měsíc, kdy se můžeme pustit do díla.
Březnový úklid a příprava
• Zryjte záhony. Pokud jste nestihli rytí na podzim, zryjte v březnu,
hned jak půda změkne, aby stihla včas slehnout. Pokud jste měli zryto, stačí
urovnat povrch.
• Vytrhejte plevel, dokud je mladý a nerozmnožený.
• Mírně půdu přihnojte, ideálně organickým hnojivem nebo mrvou,
abyste jí po zimě dodali potřebné živiny.
• Vyčistěte a dezinfikujte květináče a nádoby na předpěstování za
použití roztoku Sava a vody v poměru 1:10 s následným oplachem.
Ošetření stromů a rostlin
• Prořezejte stromy, dokud pupeny neraší do květů, později už byste
strom zbytečně zatížili.
• Uvolněte úvazy mladých ovocných stromků, aby se nezařezávaly
do kůry, a zkontrolujte sloupky a opěrné kolíky.
• Zkypřete a urovnejte půdu kolem kmenů, aby z půdy neunikala
jarní vláha.
• Ostříhejte a přihnojte růže, abyste podpořili růst a obnovu.
• Ošetřete jahodníky. Vyhrabejte staré listí, přidejte minerální hnojivo
a případné mladé rostliny, které z půdy vytáhl mráz, schovejte zpět pod
vrstvičku zeminy.
• Ošetřete maliníky. Odstraňte suché, poškozené a tenké výhony a
odplozené dvouleté výhony, přihnojte maliníky minerálním hnojivem.
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• Zkontrolujte angreštové keře, zda nejsou napadené americkým
padlím a případné napadené části odstraňte, spalte a keř ošetřete postřikem,
např. Discus.
• Broskvoně postříkejte měďnatým přípravkem proti kadeřavosti a
jiným houbovým chorobám, pokud venkovní teplota dosáhla alespoň 7°C
po dobu pár dní. Pozdější postřik už bude neúčinný.
• Prosvětlete jabloně a hrušně udržovacím řezem, aby měly
dostatečně otevřenou korunu. Zajistíte tak bohatou úrodu.
• Zkontrolujte rybízové keře, zda nenesou známky napadení
roztočem vlnovníkem rybízovým (deformované pupeny), napadené
větvičky odstraňte a proveďte postřik přípravkem Omite 30W.
Březnové výsevy a rozmnožování
• Začněte s domácím nebo skleníkovým výsevem rajčat, okrasných
balkónovek a celeru, bylinek. Dále ředkvičky, saláty a první sazeničky
kedlubů.
• Ve druhé polovině března začněte s výsadbou jarního česneku a
šalotky.
• Otužujte sazenice, které jste vyseli v únoru: ve skleníku nebo
pařeništi přiměřeně větrejte a snižujte celkovou teplotu. Ubírejte i na
závlaze.
• Rozdělte trvalky, než začnou růst, aby se omladily a rozmnožily.
• Přesaďte stromy a keře, hned jak je půda měkká, ale dokud nemají
listy.
• Roubujte a přeroubovávejte starší stromy (pouze jádroviny
roubujeme až tehdy, jakmile mají dostatek mízy). Ovšem roubování
předpokládá, že jste si předem, nejlépe již v prosinci, připravili rouby
vhodných odrůd.
Tip: Pokud máte na zahradě zlatý déšť (zlatici), ustřihněte si pár
větví a doneste si jaro domů.
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Tip: Nebuďte nedočkaví. Příliš brzké vysazení rostlin by je mohlo
zničit. Zemina musí být vlhká, ale ne mokrá a lepivá. Když naberete hlínu
rukou a stisknete, měla by se po otevření volně vysypat.
Alena Jáklová a Pavla Keilingová, občanky Andělské Hory

Jaro.
Louky a pole svůj kabátek bílý už svlékly
a mrazivé hory, před mladým jarem poklekly.
Slunce svým teplem všem tělíčka znovu prohřeje
a s každým dnem se na nás krásně usměje.
Sněženky, bledule… vše se má hravě k životu,
i petrklíč moc spěchá a chce jím být po boku.
Začne to krásné a tolik toužebné namlouvání,
vždyť mláďata se rodí a k tomu ptačí štěbetání.
Tu zázračnou přírodu každým rokem obdivujeme,
a vždy nás překvapí a vždy se s ní tolik radujeme.
Marta Lazarová, občan Andělské Hory

Přání
Všem přeji, aby „Corona“ bylo opět jen pivo. Aby slovo „pozitivní“
znamenalo něco skvělého. Aby se „testy“ dělaly zase jenom ve škole. Aby
se „izolace“ dělala jen na domech. Aby se „maska“ nosila jen na karneval.
Abychom si „odstup“ udržovali jen od všeho zlého a ne od sebe.
Převzato z internetu
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Základní škola v Andělské Hoře informuje

Po jarních prázdninách jsme vstoupili do 2. pololetí školního roku
2020/2021. Bohužel s výjimkou prvňáků a druháků opět distanční výukou,
která probíhá dle nastavených pravidel. Ty jsou zveřejněny na webových
stránkách školy. Opět je potřeba zdůraznit, že distanční výuka je pro žáky
ze zákona povinná. Nepřítomnost svého dítěte v online výuce je zákonný
zástupce povinen omluvit písemně či telefonicky do 3 pracovních dní
třídnímu učiteli. Pravidla pro omlouvání žáků jsou rovněž zveřejněna na
školním webu.
Pevně věřím, že se v nejbližších týdnech situace zlepší a všichni žáci
budou moci zasednout do školních lavic.
Nové informace a případné změny ve výuce budeme zveřejňovat na
webových stránkách školy.
Ing. Radek Peňáz, ředitel školy

Informace ze školní jídelny
Platby stravného na duben 2021 můžete uhradit v pondělí 29. 03.
2021 v kanceláři školní jídelny při ZŠ a MŠ Andělská Hora a to v době od
7,15 do 11,00 hod a od 14,00 do 15,00 hod.
Bohdana Vikartovská, vedoucí ŠJ
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Mateřská škola ve Světlé Hoře informuje
Měsíc únor si pro nás přichystal pár překvapení. K těm příjemným
bezpochyby patřila sněhová nadílka, kterou s radostí přivítaly hlavně děti.
Mohly dovádět ve sněhu, sáňkovat, stavět sněhuláky, koulovat se nebo
pozorovat ve sněhu různé stopy ptáků a živočichů.
Tento měsíc měl pro nás i svou stinnou stránku. Vzhledem k výskytu
Covid-19 v naší MŠ, musela KHS Ostrava uzavřít školku téměř na 14 dní.
I přesto, že se nám tím únor zkrátil, užily si děti spoustu aktivit, které
jsme si společně připravili. Tématem tohoto měsíce byla zima a její
proměny, zimní sporty, oblékání a ochrana zdraví a péče o něj.
Poslední týden jsme uspořádali pro děti karneval na pohádkové téma
„Ledové království“
V měsíci březnu nás s dětmi čeká „Pohádková zeměkoule“ a již
tradiční tvoření a příprava na Velikonoce.
Žádáme rodiče, aby dodržovali hygienická opatření v prostorách MŠ.
Michaela Horáková, zástupce ředitele pro MŠ

Ohlédnutí za historií
Okrsek Andělská Hora
Pro měsíc duben nemáme žádné informace o narozeninách našich
čtenářů z Andělské Hory.
Drazí čtenáři z Andělské Hory,
dovedete si představit, že jsem čas od času zmatený, když se
připravuji na psaní článků pro další číslo Bruntálského okrsku? Nyní opět
přišel čas: otázka pro měsíc březen se blíží, jsou tu týdny půstu, po kterých
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se budou konat Velikonoce – a právě to je místo, kde je třeba přijmout
správné rozhodnutí. Velikonoce připadají letos právě na 4. dubna, takže
vlastně...
... Skutečně, téma "Velikonoce" by
proto samozřejmě mělo patřit do
dubnového vydání – rozhodnutí nám
rozhodně neulehčují, a proto téma již
dáváme do brožury. Také z toho důvodu,
protože mnozí z vás pravděpodobně nové
číslo, stejně jako my, nedostanete hned na
začátku měsíce. Ale abyste si mohli
opravdu přečíst článek o Velikonocích,
tentokrát je k přečtení v březnovém čísle ...
nicméně, aby Velikonoce pro vás
neskončily již v době 40denního půstu
(alespoň ze čtení), ne úplně!
Dárky z minulosti, jsou mnoho knih o naší vlasti, Sudetech, které
moje zesnulá matka shromáždila, uchovala jako poklad a já je potom zdědil
po ní. Existuje tolik věcí: historie, regionální studia, romány, legendy a
příběhy ... jeden z nich, napsaný před 125 lety autorem Hugo Scholzem, na
památku jeho dětství, jsme vybrali pro nadcházející vydání jako
velikonoční příběh.
V této domácí místnosti, velikonoční hodina
Velikonoce byly "týdnem martýrií", které předcházely festivalu, který
vlastně přinesl velký velikonoční zážitek.
"Dnes večer se modlíme růženec," prohlásila matka u oběda, který
byl během svatého týdne velmi chudý. Půst se konal i jinde, ale obzvláště
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přísný byl v týdnu před Velikonocemi. A teď, kromě půstu, jsme se ještě
hodně modlili.
V místnosti byla stolička odtažena od stolu a zajištěna tak, aby před
ním všichni mohli klečet, nikdo nesměl zůstat hladový. Matka poklekla
vpředu v Pánově rohu, kde předříkávala růženec. Byla jako jeptiška a její
hlas zněl slavnostně: "Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého."
Salón, kam se přemístily hrnce na vaření, služky přinesly horkou
vodu do stodoly, železné pánve na vodu byly naplněny, kádě chřestily,
Maidl vložil palivové dříví do otvoru v troubě, služebnictvo přineslo mokré
boty, aby je usušily na troubě, a neustále někdo přicházel a odcházel, nyní
byly zahaleny mystickou temnotou při svíčkách. Přes kamna pronikla
poslední záře hořícího uhlí, která se nakrátko znovu rozzářila, pronikla a
vrhla na místnost chvějící se světelné skvrny, které pokrčily rameny jako
vzdálené záblesky. V Pánově rohu, jako kapka krve, visela v červené
sklenici semaforu bederní zástěra olejového světla. Hodiny na zdi, jejichž
tikot jindy ani nebyl slyšet, najednou hlasitě tikaly.
"Svatá Marie, Matko Boží, prosím pro nás ubohé hříšníky!" zvětšila
matka znovu a znovu hlas k obrazu v Pánově rohu, přes který padal záblesk
semaforů. Socha Panny Marie vyšla z temnoty a přišla ke dvorní rodině,
jako by byla tělesná. Kristovo tělo se také třpytilo bledě a jeho sedm ran
silně krvácelo. Ti, kteří klečeli před ním, byli svíráni ukrutnou bolestí. Nebo
to bylo jen proto, že Matka při modlitbě jednotlivých desátků růžence
horlivě vyvolala příběh o Ježíšově utrpení: "... který jsi pro nás vypil pohár
utrpení, byl trním korunován a byl za nás ukřižován."
Dokonce i hlasy služebníků, kteří vždy zněli tak drsně a byli zvyklí
během tvrdé práce trochu nadávat, protože pro ně to bylo prostě
jednodušší, pak rázem změkly. Někdy se to však stalo, protože ve sboru
modlitby byl hlas, kterého si matka okamžitě všimla. Otočila se – a jeden ze
služebníků přikyvoval před stolicí. Místo toho, aby složil ruce, použil je
jako oporu unavené hlavy. Protože ho matčin ostrý pohled v mírném
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spánku neuhodil, druhý sluha, klečící vedle něj, mu dal facku loktem.
Hubertus ztratil rovnováhu a převrátil se i se stolicí, na níž seděl. Tímto
náhlým pádem vytrhl celou dvorní komunitu z oddanosti modlitbě a vzbudil
smích. V jednu chvíli byla celá sváteční atmosféra pryč. Matka zůstala
vážná a zvýšila hlas hlasitěji a důrazněji: "... odpusť nám naši vinu, stejně
jako my odpouštíme...". Umlčela smích, služebník Hubertus mezi tím rychle
vstal a znovu poklekl na stoličku a modlil se s ní.
Po dobrou hodinu, když hodiny třikrát udeřily, matka hladila perly
růžence a některé oči se nenápadně dívaly na její ruce a počítali, kolik
zrníček růžence ještě mělo být pohlazeno jejíma rukama.
Svíčka shořela, poslední uhlíky v troubě zhasly. Sírové dřevo, které
otec roztrhl, chvíli trvalo, než shořelo, a knot lampy se nechtěl okamžitě
rozhořet. Nakonec temnota zmizela, napětí se rozpustilo v hořícím světle.
"Teď přímo do Betléma," řekla matka a všechny odvezla do postele.
Hned druhý den ráno se vše uvolnilo. Semínko mělo být ještě přineseno a
celý dům bude vyčištěn včetně stájí, protože se blíží Velikonoce.
Ale přišel až Zelený čtvrtek, na kterém se objevilo mnoho mladíků,
kteří přišli v houfech a zpívali "Chvála Kristu, už se zelenají tyčinky, věděli
jsme, že máme všeho více!" Matka rozdá celé košíky plné sladkostí. Když už
byl koš prázdný, vběhla do kurník, rozdala každému po několika vejcích –
nikdo nesměl odejít bez povšimnutí.
Ale Otec naplnil několik starých kazetových rukávů prachem a
připravil je na Velikonoce, kdy zvony prohlásí Vzkříšení Páně.
... "
Pramen:
"V tomto domácím salóně odbíjí velikonoční hodina" od Huga
Scholze (1896–1987)
Z knihy od autora Hugo Scholze „Jak byl kdysi doma s námi", strana
19–24; vydání Helmuta Preußlera Norimberk; 2. Vydání z roku 1977

14

BŘEZEN 2021
Vážený čtenáři,
velikonoce před rokem – to bylo něco velmi zvláštního pro nás
všechny; byl to tichý svátek Vzkříšení, který jsme si nedokázali představit.
Jak to bude letos, nikdo bohužel neví, žádný vědec, žádný politik, žádný
samozvaný „moudrý muž“
Nemáme jinou možnost než naslouchat radám těch, kterým se
podařilo alespoň z části pochopit způsob účinku viru Korona, který nám
pomůže pomoci, jak můžeme sami využít své chování k tomu, abychom
této otřesné nemoci co nejvíce zabránili. Ale neupadejme smutku,
zůstávejme naopak v radosti, protože Velikonoce jsou hostinou, ve které
oslavujeme vítězství života nad smrtí!
Oslava života
Pojďme
oslavte život!
Protože:
Světlo
překonalo temnotu.
Radost
odehnal smutek.
Láska
byla silnější než nenávist.
Život
porazil smrt.
Gisela Baltes (*1944), teolog
Být schopen oslavovat život – znovu a znovu, ve všech výškách, které nám
dává, navzdory všem hloubkám, do kterých nás vede – být schopen oslavit
život vděčně, to je to, co si vy a my přejeme, již dnes s velikonočním
pozdravem.
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Coronavirus
Stejná zpráva každý den,
počet nakažených lidí neustále stoupá a stoupá.
Když vyndám ústa z roušky, přenáší se virus kapičkami.
Takže: ochrana úst a nosu, pro mě i pro ostatní.
Udržujte vzdálenost, důkladně si umyjte ruce, pravidelně dezinfikujte,
větráte místnosti.
S trochou štěstí a opatrnosti předejdeme pandemii.
A když máme vakcínu,
Trpělivost, trpělivost, trpělivost, ...
Budeme muset žít s virem ještě dlouho.
SETRVÁVEJTE VE ZDRAVÍ!!!!!
Vaši věrní krajané Brunhilda a Gerd Rothovi
(z němčiny přeložil Mgr. Michal Půda)

Informace z okolí

Policie v okrese Bruntále přijímá nové policisty
Nabízí kromě jistoty příjmu a místa státního zaměstnance také velmi
zajímavou, aktivní a perspektivní pozici u bezpečnostních složek. Zcela
mimořádně, v souvislosti se zvýšením počtu služebních míst, se u
územního odboru Bruntál nabízejí volné pozice pro nové policisty.
Nabídka benefitů není rozhodně nezajímavá. Základním požadavkem
je pochopitelně věk zletilosti, středoškolské vzdělání s maturitou, fyzická,
psychická a zdravotní způsobilost.
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Služba u policie nabízí šest týdnů dovolené, možnost rychlého
kariérního růstu, plat již v době kdy se policista pouze připravuje na výkon,
a co tři roky pravidelné navyšování služebního příjmu. Zaměstnavatel
rovněž přispívá na dovolenou, tábory pro děti, penzijní a životní pojištění.
V případě nemoci či péče o dítě je pobírán příjem v plné výši.
Také oddanost službě se u PČR vyplácí.
Po 15ti letech služby získává každý příslušník nárok na ozdravný
pobyt v délce 14ti dnů ročně. Ten lze strávit sportovními aktivitami doma či
pobytem v lázních. Po této době také policista získává výsluhový
příspěvek neboli „rentu“.
Práce u policie je atraktivní, různorodá a smysluplná. Pokud máte
zájem, kontaktujte nás na tel. 974 731 299, nebo přímo na e-mail
personalisty: jaromir.tuhy@pcr.cz.
Mgr. Natálie Pastuchová Orlová, ředitel územního odboru Bruntál
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Kompletní seznam je na stránkách obce a ve vývěskách.
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