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INFORMACE STAROSTY
Začátek školního roku
V pondělí 4. 9. 2017 byl v tělocvičně základní školy
zahájen nový školní rok 2017/2018. Pro naše nové
prvňáčky, ale i jejich rodiče, to byl velice významný
den. Proto jim přeji, aby pro ně byl ten první školní rok
co nejúspěšnější, prostě na samou jedničku .

Informace k nejdůležitějším investičním akcím
V průběhu prázdnin byla na základě výběrového řízení
uzavřena s firmou Energy Solutions and Savings s.r.o.
z Olomouce smlouva na akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení Dvorce“, která bude částkou 954.904 Kč
spolufinancována z dotačního programu EFEKT 2017.
V současné době již finišuje výroba nových LED svítidel
a jejich výměna by měla započít koncem tohoto
měsíce. Ukončení celé této rekonstrukce je plánováno
do konce roku 2017.
V poslední srpnový den proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavebních prací na akci „Polyfunkční dům
Dvorce, Olomoucká č.p. 50“ (bývalé zdravotní
středisko). Po uplynutí potřebných lhůt by mělo dojít
k podpisu smlouvy o dílo s vítěznou firmou MILIMEX
z Ostravy a následné realizaci díla s plánovaným
ukončením celé akce do konce března příštího roku.
Další projekty
V současné době finišuje zpracování projektu na
rekonstrukci ulice Na Aleji.
Na stejné ulici se řeší
příprava projektu na realizaci energetických úspor na
bytovém domě č. p. 302. Již máme zakreslen stávající
stav a do konce října by měl být vyhotoven projekt,
který bude počítat se zateplením domu, výměnou

oken, sanací vlhkého zdiva a vybudováním centrálního
vytápění tepelnými čerpadly. Do konce listopadu
bychom chtěli podat žádost o dotaci na tuto akci,
která by se mohla realizovat na jaře 2018.
Také
byly zahájeny projekční práce na rekonstrukci ulice
Lípová, kde bychom chtěli vyměnit stávající panely za
asfaltobetonový povrch. Také na tuto akci bychom
chtěli požádat o dotaci.
Dále se připravuje projekt
na rekonstrukci chodníku u domů č. p. 28 a 29 na ulici
Komenského, a chystáme i projekt na kompletní
rekonstrukci stávajícího chodníku a jeho dostavbu na
Komenského ulici.
Rádi bychom požádali o dotaci
na demolici domu č. p. 204 na ulici Úzká, proto se
připravuje projekt i na tuto akci.
Minulý týden
jsem také obdržel návrh projektu na opravu sjezdu
z Olomoucké ulice na Nemocniční u Minimarketu.
Zbývá projednat svedení odpadních vod z komunikace, a snad to ještě letos stihneme realizovat.
Havarijní stav chodníku před družinou, vlhké zdivo ve
sklepení i již rozpadající se zídka plotu, to je výzva,
kterou bude řešit projekt na tuto rekonstrukci.
V našem zadání je přemístění chodníku na úroveň
vozovky, aby jej již nemusely maminky s kočárky
objíždět po silnici, vznik minimálně tří parkovacích
míst před družinou a celková sanace přední části
budovy.
Dračí lodě 2017

Slezská Harta v posledním srpnovém víkendu ožila
letošní největší akcí - závody dračích lodí. Na start se
postavilo neskutečných 52 posádek. Téměř všechny
obce z širokého okolí postavily na start své posádky.
Naši obec již třetím rokem reprezentoval tým
„Dvoreckých bohů“, které v tomto nápadu inspiroval
Neptun na naší kašně. V letošním roce jsme vylepšili
zázemí týmu, které sloužilo také návštěvníkům akce
z naší obce. Dvorecký tým posílil také starosta naší
partnerské obce Strzeleczki pan Marek Pietruszka.
A jak to všechno dopadlo? Náš božský tým v sobotu v
závodě na 200 metrů obsadil ve své skupině 26. místo
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ze 42 posádek. V neděli jsme si polepšili, jelikož jsme v
závodě na 1000 metrů obsadili 25. místo z celkem 46
posádek. Děkuji celému týmu za skvělé nasazení,
a také Vám všem, kteří jste nás přišli podpořit.
Jan Božovský, starosta

5. kolo sobota 23.9.2017 16:00
Baník Horní Město - Spartak Dvorce
6. kolo sobota 30.9.2017 15:30
Spartak Dvorce - SK Zátor
7. kolo sobota 7.10.2017 15:00
FC Kovárna Malá Morávka - Spartak Dvorce
8. kolo sobota 14.10.2017 15:00
Spartak Dvorce - TJ Moravskoslezský Kočov
sobota 21. 10. 2017
Spartak Dvorce - volno
9. kolo sobota 28.10.2017 14:00
Sokol Lomnice - Spartak Dvorce
10. kolo sobota 4.11.2017 14:00
Spartak Dvorce - Dynamo Ryžoviště






MÍSTNÍ POPLATEK „ZA ODPADY“
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2017 činí 500,- Kč za osobu a rok. Poplatek
je splatný jednorázově nejpozději do 30. září 2017.

v hotovosti na obecním úřadě v kanceláři č. 7 u paní
Kamily Balajové

Prosíme občany, aby pokud možno k placení využívali tyto
dny:
PONDĚLÍ a STŘEDU od 7,00 do 11,30 hod. a od 12,00 do
16,30 hod.
-

VŠICHNI JSTE CO NEJSRDEČNĚJI ZVÁNI KE SPOLEČNÝM
SPORTOVNĚ-SPOLEČENSKO-KULTURNÍM ZÁŽITKŮM


Způsob placení poplatku:
-



Domácí utkání odehraje TJ Spartak Dvorce ve svém
nově zrekonstruovaném fotbalovém areálu na Opavské
ulici.
Zájemci o působení v týmu jako aktivní hráči se mohou
hlásit každý pátek v podvečer na tréninku tamtéž.
Během domácích utkání je k dispozici bufet bohatě
zásobený teplou i studenou kuchyní, alko i nealko
nápoji a s pohodlným zázemím oddílové klubovny legendární Haxny.
Vstupné na domácí utkání je symbolických 10,- Kč.

bezhotovostním převodem na účet obce Dvorce číslo
1847652359/0800, variabilní symbol - 1340, specifický
symbol - rodné číslo poplatníka

V případě, že bude poplatek bezhotovostním způsobem
hrazen za více poplatníků, je potřeba do zprávy při
zadávání příkazu k úhradě uvést, za které osoby je
poplatek placen, aby byla platba zapsána na správný osobní
daňový účet poplatníka.
Jiřina Božovská, oddělení veřejnosprávních činností


SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
NAROZENÍ
Vítáme do naší obce narozené děti
Rozálii Hložkovou a Jaroslava Šimona.
Přejeme dětem radostné a spokojené dětství.

ŽIVOTNÍ JUBILEA
Životní jubileum v měsíci září oslaví
paní Ludmila Brettschneiderová, paní Marie Galčanová,
paní Libuše Halgošová a pan Miloslav Masný.
Životní jubileum v měsíci říjnu oslaví
pan Pavel Kocfelda, paní Greta Kopřivová
a paní Anna Korytarová.
Jubilantům přejeme do dalších let hodně zdraví a štěstí.

Rozpis III. třída skupina B MUŽI - podzim 2017
1. kolo sobota 26.8.2017 17:00
TJ Dětřichov nad Bystřicí - Spartak Dvorce
2. kolo sobota 2.9.2017 16:30
Spartak Dvorce - SK Leskovec
3. kolo sobota 9.9.2017 16:00
FC Milotice nad Opavou - Spartak Dvorce
4. kolo sobota 16.9.2017 16:00
Spartak Dvorce - Sokol Razová

ÚMRTÍ
Naši obec navždy opustili
paní Otilie Kocfeldová a pan Antonín Herold.
Pozůstalým vyslovujeme upřímnou soustrast.
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ZÁJEZD PRO SENIORY
Dne 17. července 2017 uspořádala Komise pro občanské a
sociální záležitosti Obce Dvorce zájezd pro seniory naší obce
na zámek Kunín, na Žerotínský zámek a do Štramberku.

v odpoledních hodinách za naší zbrojnicí a za vůně
chutného grilovaného masa a lahodného moku a pěkného
počasí družně diskutovali o všem možném i nemožném a
dalších plánech našeho SDH. Ani jsme nepostřehli, jak utíká
čas a tak jsme se rozcházeli spokojeni domů v pozdních
nočních hodinách.
Děkuji všem aktivním členům za odvedenou práci ve sboru.
Hartaman 2017
8. 7. 2017 jsme pořádali již celkově 12. ročník silové soutěže
hasičů TFA „Hartaman" pod hrází přehrady Slezská Harta. A
opět se nám vydařilo krásné slunečné počasí. Organizace
soutěže i celého zázemí klapla na jedničku díky všem
zúčastněným závodníkům, pořadatelům a také sponzorům.
Musím poděkovat všem našim členům, kteří se na
organizaci podíleli společně s kamarády hasiči z SDH
Roudno, panu Božovskému za moderování celé soutěže,
HZS Bruntál za technickou pomoc, Povodí Odry, bez jejichž
pochopení a pomoci bychom tuto soutěž nemohli pořádat a
v neposlední řadě Sportovnímu klubu HZS SMK Ostrava za
financování cen pro vítěze. Velký dík patří dodavatelům
občerstvení Ondrášovka a.s. Mor. Beroun, restauraci
Faraon Bruntál a přímo na místě pojízdný bufet pana
Niesnera z Moravskoslezského Kočova. Dík také patří KVS
Dvorce a obci Dvorce za finanční dotaci.
Soutěž proběhla v poklidu a bez stresů a to díky ruční
časomíře, ke které jsme se po loňských zkušenostech
s elektronickou časomírou opět vrátili.


OKÉNKO ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Z činnosti sboru


Dne 18. 8. 2017 jako již tradičně byli dva naši členové
darovat krev na TS v Bruntále. Děkujeme panu
Lubomíru Veselému a Miroslavu Venerovi za jejich
odpovědný občanský postoj.



V červenci oslavil své kulatiny pan Josef Mrvec,
narozeniny měl také Jan Kolín.



V srpnu oslavovali Antonín Kučera, Zdeněk Masný,
Lubomír Veselý a Tomáš Horák. V září bude mít
narozeniny pan Miroslav Vaclach. Přejeme všem
pohodu a pevné zdraví.

První tři vítězové v každé kategorii dostali poháry, medaile,
diplomy a dárkové koše. A kteří to byli?



Výjezdová jednotka měla za měsíce červenec a srpen
13 výjezdů, většinou k padlým stromům.



4. 8. 2017 se členové našeho JPO II zúčastnili cvičení
záchrany na vodě, které vedli instruktoři z HZS ÚO
Bruntál.

Kategorie „A“muži do 35 let:
1. Pašek David, SDH Bohuslavice, časem 4min.55:81 s
2. Boček Petr, HZS SMK Opava, časem 5min.26:25 s
3. Koterec Václav,SDH Darkovice, časem 5min.47:78 s



Školení nových vedoucích a instruktorů Mladých hasičů
proběhne 27. + 28. 10. 2017 v hotelu Paramon v Suché
Rudné. Od nás by se měli účastnit minimálně dva
členové.

Již čtvrtým rokem si za práci ve Sboru dobrovolných hasičů
sami udělujeme odměnu, na kterou se skládáme a to je
„Grilování s Kozlem“. Sešli jsme se 29. 7. 2017

Kategorie „B“muži nad 35 let:
1. Hanel Miroslav,SDH Darkovice, časem 5min.06:69 s
2. Šejbl Zdeněk, SDH Horní Sloupnic, časem 5min.23:22 s
3. Hejneš Leopold, HZS SMK Ostrava-jih, časem 5min.30:75
s
Kategorie „C“ ženy:
1. Fraisová Natálie,SDH Horní Benešov, časem 8min.19:85 s
2. Endlicherová Nikol, SDH Kostelany, časem 9min.36:06 s
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Očekávali jsme favorita naší soutěže polského závodníka
Marcina Zdiebla, který Hartamana vyhrál do loňska čtyřikrát
po sobě, bohužel náš termín kolidoval s jinými závody. Jeho
čas (4min.36 s) ještě nikdo nepřekonal.
Těšíme se a zveme všechny zájemce o tento sport na příští
rok“ Hartaman 2018“.

Letní tábor mladých hasičů v Polsku
Na základě partnerské smlouvy mezi Gminou Strzeleczki a
naší obcí uspořádali naši polští přátelé za přispění dotací
z EU týdenní letní tábor zdarma, pro děti z kroužku Mladých
hasičů našeho SDH v Polsku v obci Dobra. Požadavek
organizátorů byl 13 dětí a tři vedoucí. Po různých
problémech jsme dali horko těžko dohromady 7 dětí a dva
vedoucí. Problém byly pasy nebo občanky.
Dětí se nakonec ujali jako vedoucí pan Josef Gajdoš a paní
Anna Hebdová.
Ve středu 19. 7. 2017 jsme odjeli v 8.00 do místa určení
obec Dobra asi 20 km za Prudnikem. Okolo 10.00 jsme byli
na místě, kde nás přivítali naši polští přátelé. Po ubytování
v sympatických zděných domcích jsme šli na první společný
oběd, který opravdu všem chutnal. Po odpolední siestě byla
pod velkou pergolou seznamovací akce. Seděli jsme tak,
abychom na sebe všichni viděli.

vytvořena tři družstva a v každém byli naši zástupci. Sami si
vymysleli jména svých týmů. Tučňáci, Šmoulové a
Jednorožci. Z jednotlivých soutěží se zapisovaly body.
Odpoledne jsme odjeli do Jura parku v Krasiejówě, kde byly
nalezeny kosti „dinosaurů“ a na základě toho tam byla
vybudována asi 1,5 km dlouhá naučná stezka s maketami
všech vývojových druhů dinosaurů apod. Bylo úžasné vidět
tyto makety prehistorických zvířat v životní velikosti. Na
konci stezky je kino a tzv. vodní svět a hlavně perfektní
zázemí. Je to zajímavé, poučné a doporučuji pro školní výlet
nebo rodiny s dětmi. Po návratu jsme ještě s dětmi soutěžili
ve hře na pantomimu.
Sobota 22. 7. 2017 byla ve znamení soutěží a ukázky
hasičského zásahového vozidla včetně jeho vybavení. Děti si
vyzkoušeli, jak se pomůcky používají při zásazích a první
pomoci.
Po obědě nás čekal táborový křest, protože jsme tam byli
poprvé. Nejdříve nás rozcuchali a pomalovali tvář. Pak jsme
museli proběhnout uličkou, kde nás šlehali kopřivami po
nohách, přeskočit překážku a další pak podlézt. Na další
metě jsme ústy museli z kádě s vodou vytáhnout tři golfové
míčky. Nato zase pomocí jazyka z talíře plného mouky
vytáhnout a sníst želé bonbón, ještě nás přitom posypali
moukou a následně umyli šamponem. Byla to sranda.
V neděli 23. 7. 2017 jsme pozvali polské přátele k nám.
První zastávka byla na hrázi přehrady Slezská Harta, kde nás
hrázný s odborným výkladem provázel útrobami hráze. Asi
po hodině, když jsme prošli celou šachtou, jsme odjeli do
Dvorců. Po prohlídce naší zbrojnice a techniky nás čekal
oběd v TCD. Po obědě dostali všichni zúčastnění od obce
malý dárek na památku. Před nástupem do autobusu jsme
udělali společné foto u pomníku krále Jana III. Sobieského,
který je u dvorecké fary. Než jsme odjeli na další štaci do
Bruntálu, zůstala jedna naše dívenka doma.
V Bruntále jsme si nejdříve prohlédli zámek, o jehož historii
nám pověděla průvodkyně hodně zajímavých informací.
Poté jsme si za laskavého souhlasu HZS Bruntál prohlédli
celou zbrojnici profesionálních hasičů. Nejen polští přátelé,
ale i my jsme uznale zírali, jak v perfektním stavu udržují
hasičskou techniku a také zbrojnici, klobouk dolů….

Začalo velmi zajímavé a humorné představování a to tak, že
se představil první, druhý zopakoval jeho jméno a pak se
představil, třetí zopakoval jména předešlých a představil
sebe a tak to pokračovalo dál až k poslednímu. Hodně jsme
se u toho zasmáli, protože už asi od desátého docházela
paměť a zkomoleniny jmen. Hlavně měli co dělat ti poslední
i s nápovědou.
Ve čtvrtek 20. 7. 2017 byl naplánován výlet autobusem do
Myslowic, kde je největší hasičské museum ve střední
Evropě a poté do krásného historického města Polských
králů Krakova. Bohužel ráno jsme zjistili, že jedna naše
dívenka je tak poštípaná komáry, že musela vyhledat
lékařské ošetření, proto s ní zůstala paní Hebdová a my
jsme odjeli bez nich. Výlet se vydařil a na obou zastávkách
jsme si to užili. Bylo to velmi zajímavé a poučné.
V pátek 21. 7. 2017 po snídani nám naši přátelé připravili ve
sportovní hale místní školy různé zábavné soutěže. Byla

Také se nám pochlubili svým simulačním centrem, které si
sami vybudovali v podkroví zbrojnice a kde trénují různé
zásahy v těžkých podmínkách (tma, kouř, překážky).
Děkujeme tímto vedení HZS. Po návratu do tábora si děti
ještě povídali o zážitcích u nás.
Pondělí 24. 7. 2017. Budíček v 5.45 a rozcvička a po
rozcvičce byl ještě odpočinek na lůžku. Po snídani až do
oběda probíhala soutěž družstev o stavbu nejlepšího
Domina. Byl to přehršel nápadů. Ale jako nejlepší nápad a
funkčnost domina měl tým Šmoulů.
Večerní program na rozloučenou nám narušil déšť, proto
nebyl táborák, ale i tak jsme dostali grilovanou klobásu,
kterou nám připravili v místní restauraci. Vše probíhalo pod
velkou pergolou. Po dobrém jídle přišlo očekávané
vyhodnocení soutěží. Zvítězili Šmoulové, druzí byli
Jednorožci a třetí Tučňáci. V podstatě zvítězili všichni a poté
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každý dostal na památku diplom za to, čím se po celou
dobu tábora vyznačoval nebo co udělal. Například Karolínka
popíchaná komáry dostala Diplom „Za najlepszy botox
komarowy“. Na závěr proběhla diskotéka, focení, výměna
adres apod.

vojákovi ani v matrikách ve Dvorcích a Bruntále, ani
v archivu v Krnově, Ostravě a také ani na Ministerstvu
obrany – centrální evidenci v Praze. Obrátil jsem se na
Polskou ambasádu v Praze dne 2. 2. 2017, ale ani odtud
ještě zpráva nepřišla.

Úterý 25. 7. 2017 den „D“. Snídaně, balení, loučení i se
slzičkami a odjezd domů. Mnohým se nechtělo, ale slíbili si,
že příště přijedou zas.

Další pomník zahynulého Československého vojáka se
nachází na okraji Čabovského lesa při silnici I/46 vpravo ve
směru na Moravský Beroun.

Chci poděkovat všem našim hostitelům, vedení gminy,
vedoucímu tábora a jeho týmu. Děkujeme za příjemný
pobyt, hezké prostředí, přátelskou atmosféru, která nás
všude provázela a výbornou organizaci celého týdne.
Myslím, že tímto počinem nám Poláci postavili pomyslnou
laťku dost vysoko, pokud jim to budeme chtít oplatit.

Údajně při sabotáži zde
havarovalo
vojenské
nákladní auto a vojín
Rudolf Chalaš, nar.
1929, přitom přišel 2. 9.
1953 o život. Bohužel
matriky nemají ani o
tomto žádný záznam.
Protože
byl
tento
pomník velice zanedbán
a zarostlý náletovými
dřevinami,
provedla
parta hasičů částečný
úklid a vyřezání keřů
okolo pomníku. Je ale zapotřebí, aby se obec ujala oprav a
úprav pomníku.

Na závěr děkuji našim vedoucím a dětem za slušné chování
a reprezentaci mladých hasičů a obce.
Za výbor SDH Bc. Josef Gajdoš


POMNÍKY PADLÝCH VOJÁKŮ NA ÚZEMÍ OBCE
Podle zákona 122/2004 Sb. O válečných hrobech a pietních
místech a o změnách zák. 256/2001 Sb. V pohřebnictví je
dle těchto zákonů povinností vlastníka se starat o tyto
hroby, ale pokud vlastník není znám, tak dle dostupných
informací je vlastníkem obec, která by měla péči o tyto
hroby zabezpečovat.
V katastru obce
Dvorce
se
nachází těchto
pomníků
(pietních míst)
celkem pět. Z
první svět. války
–
pomník
padlých občanů
Dvorců
na
Olomoucké ulici,
kousek dál pod
ZŠ
pomník
osvobození
Dvorců 5. 5.
1945, na hřbitově je
pomník
zastřelených
sovětských zajatců a u
lesa u Guntramovic je
pomníček, kde byli tito
zajatci postříleni (k této
události mám také
materiály od přímého
účastníka).
Letos v lednu jsem
objevil
ještě
jeden
válečný
hrob
na
hřbitově a to polského
vojáka W. Palki (viz.
snímek). Bohužel, nezjistil jsem žádné informace o tomto

Hasiči jsme ochotni při těchto pracích přiložit ruku k dílu.
Máme představu, jak toto místo zvelebit a udržovat.
Ještě k hrobu polského vojáka. Tady by bylo vhodné po
opravě a úpravách hrobu položit u něj věnec společně
s polskými přáteli ze Strzeleczek při nějaké příležitosti
(výročí osvobození Dvorců, výročí konce války apod.).
Zpracoval Bc. Josef Gajdoš


NEVÍTE, KAM S NÍ? POMŮŽE VÁM NOVÁ APLIKACE
V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných
zdrojů. Jsou mezi nimi jak klasické a halogenové žárovky,
tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi,
když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do
běžného odpadu. Úsporky je však, vzhledem k malému
obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc se díky
recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou
vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy
přemýšlíte, kde je ve vašem okolí nejbližší sběrné místo,
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využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr,
obchod s elektrem, supermarket, obecní úřad, nebo další
místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby.
Aplikaci si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu
nebo tabletu s operačním systémem Android nebo iOS.
Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje
přehledný popis jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz
na procvičení znalostí.
QR kód iOS
QR kód Android

Ze zahraničí
Klientům volajícím ze zahraničí je k dispozici telefonní
číslo +420 257 066 077.
Hovor z pevné nebo mobilní sítě na uvedené telefonní
číslo je volajícímu účtován podle tarifu a platného
ceníku jeho operátora.
Call centrum důchodového pojištění
Call centrum důchodového pojištění vyřizuje dotazy
veřejnosti a informace o důchodech.
Důchodová kalkulačka ČSSZ je k dispozici v sekci
důchodové pojištění, kde zájemci o orientační výpočet
starobního či předčasného starobního důchodu najdou
také návod k informativnímu výpočtu důchodu a
vysvětlení základních pojmů.
Call centrum nemocenského pojištění

V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve
sběrném dvoře na ulici Partyzánská čp. 168, 793 68 Dvorce,
(každou středu od 15.00 do 16.00 hod.) nebo zanést do
malé sběrné nádoby, která je umístěna v chodbě na
obecním úřadě.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný
odběr světelných zdrojů pro naši obec zajišťuje kolektivní
systém EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí přepravu
sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetří obec Dvorce finanční prostředky,
které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami
dočtete na www.ekolamp.cz.



Call centra ČSSZ

Call centrum nemocenského pojištění vyřizuje dotazy
veřejnosti a poskytuje informace o dávkách
nemocenského pojištění (nemocenské, peněžitá pomoc
v mateřství,
ošetřovné,
vyrovnávací
příspěvek
v těhotenství a mateřství).
Pomocí kalkulaček pro výpočet dávek nemocenského
pojištění umístěných na webových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí - viz
http://www.mpsv.cz/cs/7 - lze stanovit, za podmínek
tam uvedených, výši dávek nemocenského pojištění –
výpočet ošetřovného, výpočet peněžité pomoci
v mateřství, výpočet výše nemocenského.
Call centrum technické podpory eSlužeb ČSSZ
Call centrum technické podpory poskytuje klientům
ČSSZ informace ryze technického rázu a to zejména:
 ke službě e-podání ČSSZ, která Vám umožňuje
elektronická podání doručovat jako datové věty v
xml formátu a
 ePortálu ČSSZ, který slouží k prohlížení údajů
evidovaných v ČSSZ a poskytuje vybrané online
služby ČSSZ,
 Portálu otevřených dat ČSSZ, který slouží k publikaci
a vizualizaci otevřených dat ČSSZ.
 Call centrum technické podpory neodpovídá na
dotazy týkající se důchodového a nemocenského
pojištění či jiné odborné agendy v působnosti ČSSZ.

Call
Centrum


Důchodové
pojištění

Nemocenské
pojištění

Technická
podpora

Pondělí

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Úterý

8:00 - 15:30

8:00 - 14:30

8:00 - 15:00

Středa

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

8:00 - 17:00

Čtvrtek

8:00 - 15:30

8:00 - 14:30

8:00 - 15:00

Pátek

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

8:00 - 14:00

VÝUKA ANGLIČTINY PŘES SKYPE
pro dospělé a žáky základních i středních škol.
Můžete se učit v pohodlí domova a lekce se
přizpůsobí přesně pro Vás. V případě zájmu
volejte 739 187 774, Mgr. Irena Collinsová.
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