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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
máme tady apríl, jaký několik let nepamatujeme. Nejen podle počasí, které se nechce pustit studených pranostik, ale také podle situace, kterou už
druhým rokem prožíváme s pandemií
COVID-19.
Aprílové počasí neovlivníme a musíme
je přijmout takové, jaké je. Daleko nepříjemnější je aprílová situace s nařízeními,
která jsou na nás kladena a jejich plnění
či odpírání některými jedinci. Radujeme
se s většinou dětí, že mohou opět do školy. Nadáváme na každotýdenní testování
i nošení respirátorů. A zase se radujeme,
že jsme negativní. Posloucháme stále
dokola varování, co bychom měli a co
nesmíme. Do toho čteme reakce různých
odborníků, právníků a svobodomyslných
lidí, abychom nic neprováděli, protože
nařízení odporují různým listinám, které
jsme v minulosti přijali jako svou normu
života a chování. Jsem přesvědčen, že
většina z nás je tím znechucena a snaží se
v rámci „zdravého rozumu“ přežít. Běžný
občan ani netuší, jak nařízení ovlivňují
a zatěžují navíc práci všech vedoucích
pracovníků na různých úsecích života.
Často až v nočních hodinách dojde elektronickou poštou nařízení či metodika
dalšího nutného postupu a nařízení, co
je třeba zajistit pro nejbližší dny. A tak se
apaticky testujeme, testujeme děti, čteme nařízení a reagujeme na různé výpady, polemiky a vyhrůžky a čekáme, co nás
může ještě potkat. Nejen v naší vlasti, ale

i v širokém okolí se s COVID-19 pohybujeme v bludném kruhu, na sinusoidách –
jednou je lépe a jindy zase hůře. Přátelé,
bez vlastního přičinění a vlastního zdravého rozumu se z toho nedostaneme.
Zdravý rozum na vesnici vždy říkal, že se
musíme postarat o sebe a svou rodinu
a pokusit se zachránit úrodu, i když nám
ubývá sil, nepřeje počasí a různí chytráci
radí, co říkají předpisy. Každá matka ví, že
musí dítěti utřít svíčku pod nosem a nezkoumat, zda ji někdo zažaluje, že dítěti
stiskla nos. Vážení, nezlehčuji, jen mi některé diskuze připadají tak hloupé, jako
se Vám může zdát hloupé toto přirovnání.
Ano, dochází nám trpělivost, stáváme se
stále více apatičtí. Takřka denně posloucháme se skřípěním zubů zprávy, které
nás netěší. Ale za nás to nikdo nevyhraje! Pojďme tedy dělat to, co má nějakou
naději na zlepšení a uzdravení – testujme
se i s dětmi, očkujme se a nespoléhejme
na právní výklad zpochybňující každé
nařízení. Copak jsme se nepřesvědčili, že
nošením roušek a respirátorů jsme nějak
„zázračně“ přešli období viróz a posmrkaných kapesníků? Velice Vám děkuji za pochopení zodpovědnosti za sebe i za své
blízké. Děkuji za děti, že se mohou ve škole smát. Děkuji za trpělivost a pomoc
každému, kdo občas klesá na mysli. Neklesejme na mysli a braňme se. Po aprílu
bude máj, lásky čas – krásný čas. Pojďme
mu s úsměvem naproti. Děkuji.
Jaroslav Vaněk
starosta obce

! OZNÁMENÍ REDAKCE !
Své příspěvky nám můžete zasílat na e-mailovou adresu: dz.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 10. června 2021
Za redakci Kateřina Výmolová
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OZNÁMENÍ OBČANŮM
PŘÍRODU JE TŘEBA CHRÁNIT!

Na stěně v kanceláři mi visí obraz svatého
Huberta. Všem jistě známý výjev klečícího
muže, před kterým se z hloubi lesa vynoří
jelen s křížem mezi parožím. Občas si říkám, co to bylo asi za zvláštní setkání? Co
mi má říct a jak může oslovit racionálně
uvažujícího Středoevropana?
Zcela odlišný obraz a téměř fenomén
dnešní doby můžeme pozorovat v našich lesích. Rád bych upozornil na ilegální
motorizmus, který výrazně narušuje lesní
ekosystém. Bohužel není zdaleka výjimečné setkání se skupinkou motorkářů či čtyřkolkářů, kteří se prohání z jednoho konce
lesa na druhý. Rozumný člověk jistě chápe,
že motorová vozidla do lesa nepatří. Ruší
klid a ticho, narušují často nezpevněné
lesní cesty, ruší zvěř, která má v důsledku

větší aktivity až sedmkrát vyšší potravní
nároky (to může mít v zimním období fatální následky), znemožňují výkon práva
myslivosti, atd.
Je mojí stavovskou povinností poukázat
na to, že les a příroda obecně není ani hřištěm, na kterém se odehrávají naše ekonomické aktivity, není to ani věc, se kterou
bychom mohli libovolně nakládat a ničit
ji anebo ji zneužívat pro naše obveselení.
Z mého pohledu je les chrámem. Stávající
poznatky moderní biologie vedou k poznání, že přírodu je třeba chránit především proto, že jsme její součástí, že její
stav je náš stav a že je-li ona devastována,
pak my též. Nepřežije-li ona, pak nemáme
šanci přežít ani my.
Staří lesníci chodili po lese v obleku a vázance a říkali nám, že v lese se máme
chovat jako v kostele. Určitě na tom něco
bude! Mnozí jsme jistě již mnohokrát byli
zasaženi krásou tiché lesní samoty, zpěvem rozmanitého lesního ptactva, zurčením lesní bystřiny a našli jsme občerstvení
a odpočinek ve své samotě a mlčení. Nenechme si to vzít a nenechme si les zničit!
Až budete příště kráčet lesem a budete
žasnout nad krásou přírody, myslete prosím na to, že les je chrám. Věřím, že prožijete věci, které slovy nelze popsat. Tak jako
svatý Hubert na obraze.
VÁCHA, Marek. Tváří v tvář Zemi. Brno: Cesta, 2016. ISBN 978-80-7295-212-0.
Ondřej A. Mareš
revírník

NELENÍME ANI V PANDEMII
Při procházkách obcí jste si jistě všimli, že se na obecních stavbách nelení ani
v pandemii. Administrativní budova JZD
již není, zbývá dokončit terénní úpravy
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a oplocení. V mateřské škole vzniká nové
schodiště k hlavnímu vchodu. Děkuji všem
rodičům za pochopení a používání provizorního dřevěného schodiště ze severní

strany budovy. V březnu jsme obdrželi dotaci z programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje
2021“ na projekt „Úprava vstupu a příjezdové cesty k Mateřské škole Dolní Životice“. V rámci tohoto projektu bude zřízen
přístupový chodník do mateřské školy s
novou vstupní bránou a brankou. V rámci
přípravy došlo k vykácení thují a borovic.

Tímto řešením se odstraní nebezpečí pro
vycházející děti z areálu školky na komunikaci Mlýnská, na které se mnozí řidiči
a cyklisté nechovají právě ohleduplně.
Připravujeme další akce, takže si jen přejeme aby COVID-19 neměnil naše úmysly
a na stavbách měl kdo pracovat.
Jaroslav Vaněk
starosta

PODĚKOVÁNÍ
Velice děkuji některým (zatím nezjištěným a nejmenovaným) občanům naší
obce, kteří své kartičky s QR kódem s radostí půjčují kamarádům z jiných obcí
(Slavkova, Bohdanovic a dalších), aby si mohli svůj odpad odvézt na sběrný
dvůr v Litultovicích. Správce sběrného dvora si mne ruce, neboť se ukazuje,
jak je dvůr výhodný. Podle zaevidovaného množství a druhu odpadu na kartě
z Dolních Životic nám s radostí přeúčtuje veškeré náklady na manipulaci a odvoz odpadů. Naše zastupitelstvo na základě součtu dodaných čísel za letošní
rok umí propočíst výši poplatku za odpad pro rok příští. Věřím, že opět mnozí
budou uspokojivě obdivovat vysokou životní úroveň v naší obci podle výše poplatku za odpad.
Jaroslav Vaněk
starosta

DĚNÍ V OBCI
#UKLIĎME ČESKO
27. 3. 2021 probíhala celonárodní akce
#Ukliďme Česko. Protože nám stav okolí
není lhostejný, zapojili jsme se také. Zaměřili jsme se na Ladnerovu cestu a lesní
jezírko. Viktorka Vaňková byla velmi mrštná při výlovu nepořádku z potoka. Zatímco Míša Vaňková svým ostřížím zrakem
zdatně vyhledávala odpadky na poli. Celkem jsme nasbírali 4 tašky a jeden kyblík
a vše potom pečlivě roztřídili. Doufáme,
že se zapojí více občanů Životic i Hertic,
a to nejen při speciálních akcích, ale i při
běžné procházce. Není nic jednoduššího
než si do kapsy přibalit plastovou tašku
a během chůze udělat i pár shybů. Příroda i tělo to určitě ocení!
Blanka Vaňková
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OFFLINE ŠIPKOVANÁ V ON-LINE DOBĚ
Jediné, co k této šipkované potřebujete, je
chytrý mobil, stažené offline mapy.cz a čtečku QR kódů.
Pak stačí jen načíst QR kód, který obsahuje
souřadnice dalšího QR kódu.
Dokážete najít všechny QR kódy?
Okruh je dlouhý celkem 14 km, je možné ujít
ho na více etap. První polovina je po vesnici,
druhá polovina je po lese.
Budeme rádi, když nám pošlete fotky z Vašeho hledání.
Kontakt, také pro případ problémů s QR kódy:
losertovasandra@gmail.com
tel.: +420 776 464 836

POZVÁNKY
VIRTUÁLNÍ EXKURZE V ELEKTRÁRNÁCH
Díky obřímu zájmu připravil ČEZ
nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy do nejstřeženějších
prostor Česka doslova hitem, energetici
je proto ještě vylepšili a nabízejí show,
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny Skupiny
ČEZ mohou nyní zájemci navštívit ze
speciálního interaktivního TV studia.
Během virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo k zeleným obnovitelným zdrojům čekají účastníky
unikátní pokusy, praktické ukázky a soutěže o ceny. Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“ absolvovalo z pohodlí domova už přes 31 tisíc školáků i dospělých zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je list
větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení
elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné dny bez zábavy.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu www.
virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do konce
školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí – dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS Teams.
Všechny exkurze jsou zdarma.
Vladislav Sobol
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DOTAZNÍK PRO OBČANY V OBCI DOLNÍ ŽIVOTICE
Vážení spoluobčané, v tomto zpravodaji najdete vložený dotazník.
Rada obce před několika týdny zadala prostřednictvím Místní akční skupiny Opavsko
(MAS) zpracování prognózy vývoje obyvatel v naší obci s věkovým odstupňováním
do 14 let, do 65 let a nad 65 let na období
50 let dopředu. Mnozí si jistě s opovržením
vzpomenete na „socialistické plánování“.
Chápu. Chtěli jsme však vědět, co naši obec
čeká. Naše obec stárne! Průměrný věk obyvatel v polovině 90. let byl 36 let. Průměrný
věk v tomto roce je 43 let. Není to jen klienty zámku, polovina z nich je pod 60 let.
Při organizaci setkání důchodců v 90. letech jsme připravovali setkání pro 90 osob
a z toho Vás přišlo 50 – 60. Dnes je počet
lidí nad 65 let 180 osob (a mnozí penzisté
jsou mladší). S tím vším souvisí úvahy, co
bude naše obec pro své občany potřebovat za 20 let, 30 let atd. Již dnes se v naší
obci mladí penzisté obětavě starají o své
rodiče. A občas se bezradně ptají, jak dál.
Pracovníci MAS ve spolupráci se sociální
komisi obce připravili dotazník, který Vám
posíláme a prosíme o vyplnění. Dotazníkem se na Vás, osoby od 50 let, obracíme
s otázkami, jak si představujete v obci své
„stáří“. Kde byste chtěli prožít léta po odchodu do důchodu, jak si představujete
péči o sebe v době, kdy Vám síly nebudou
stačit na péči o sebe. Dotazník je anonymní, chceme znát jen Váš věk a budoucí potřeby. Vyplněný dotazník můžete vhodit

do schránky ve vestibulu za hlavním vchodem na obecním úřadě, nebo do schránky
ve vestibulu samoobsluhy. Dotazník můžete také vyplnit elektronicky v počítači
(je umístěn na webových stránkách obce)
nebo skrze QR kód a odkaz na webu obce
a poté jej přímo po vyplnění odeslat. Odkaz na elektronické vyplnění https://forms.
gle/dHLhd4QqhMCrfUvi8. Dotazník bude
odborně pracovníky MAS vyhodnocen
a výsledky budou předloženy zastupitelstvu obce spolu s možnostmi nabídky a realizace možných sociálních služeb a jejich
dostupností v okolí naší obce. Zastupitelé
tak připraví materiál pro své nástupce k realizaci potřebných zařízení v obci, které
nám pomohou žít tady, kde jsme doma.

Všem Vám velice děkuji za upřímné vyplnění dotazníku a odevzdání jej do termínu 21. 5. 2021!!!!!
Jaroslav Vaněk
starosta obce
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DOTAZNÍK PRO OBČANY DOLNÍCH ŽIVOTIC
Dotazník je určen všem občanům obce Dolní Životice ve věkové skupině 50 a více let.
Slouží ke zjištění potřeb, které aktuálně řešíte v sociální oblasti, a pomůže naší obci lépe
reagovat na Vaše potřeby.
Prosíme o jeho vyplnění a odevzdání nejpozději do 21. 5. 2021. Odevzdat jej můžete
do urny ve vestibulu samoobsluhy nebo do schránky na obecním úřadě. Dotazník je
možno také vyplnit online skrze odkaz na webu obce nebo skrze QR kód níže.
DOTAZNÍK JE ZCELA ANONYMNÍ! Vyplnění dotazníku by mělo zabrat maximálně 15 minut.
Velice si vážíme Vaší spolupráce a děkujeme za vyplnění dotazníku.

ZÁKLADNÍ DEMOGRAFICKÉ ÚDAJE
Pohlaví:

Váš věk:

muž

žena

51–55

66–70

81–85

56–60

71–75

86–90

61–65

76–80

91+

HLAVNÍ OTÁZKY
Obáváte se něčeho vzhledem k blížícímu se stáří? Z čeho konkrétně máte obavy?

Jak si Vy sami představujete Vaše stárnutí? (zaškrtněte)
Plánuji zůstat doma.
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Chci jít do zařízení (uveďte prosím, kde by mělo být umístěno).

Jiná možnost,
popište jaká.

Uvítali byste tyto služby a aktivity pro seniory přímo v Dolních Životicích a blízkém okolí?
(je možno zaškrtnout více odpovědí)
Domov pro seniory (Pobytové zařízení pro osoby v seniorském věku se sníženou
soběstačností)
Denní nebo týdenní stacionář (Služba, kam lidé docházejí na určitou část dne nebo
dnů, aby bylo odlehčeno pečujícím osobám.)
Domov se zvláštním režimem (Zařízení pro klienty s nízkou mírou soběstačnosti,
s pokročilou ztrátou paměťových a orientačních schopností a pro osoby s chronickým onemocněním)
Pečovatelská služba (Sociální služba poskytovaná lidem, kteří se sami o sebe nedokáží dobře postarat, přímo v domácnosti. Nabízí například podporu při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu.)
Odlehčovací služba (Přechodný pobyt, kdy pečující osoba potřebuje řešit např. své
zdravotní problémy, návštěva lázní, dovolená, nezbytný odpočinek, apod. Sociální
služba pomáhající lidem dlouhodobě pečujícím. Může být pobytová i terénní.)
Osobní asistence (Sociální služba zaměřená na pomoc s úkony péče v domácím
prostředí (úklid, péče a osobní hygiena, vycházky, nákupy, atd.)
Půjčovna kompenzačních pomůcek (WC křesla, invalidní křesla, polohovací lůžka,
chodítka, berle, hole, zvedáky, apod.)
Dobrovolnické centrum (Lidé z okolí realizující aktivity pro starší lidi (trávení času se
seniory, čtení pro seniory), možnost pro seniory pomáhat mladým lidem (doučování, apod.) nebo pomoc s hlídáním dětí)
Homesharing (Sdílená péče, moderní a přirozený způsob péče formou vyškolených
osob z jiných rodin z Dolních Životic nebo z okolí)
Jiné (uveďte jaké?)
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Co Vám ještě v obci chybí? (Lékař, úřady, sociální služby, nákupy, apod.?)

Máte dostatek možností potkávat se s přáteli, rodinou a ostatními obyvateli?
Ano

Ne

Co by se mělo v obci změnit, aby se Vám lépe žilo?

Je obec dostatečně bezbariérová? Je možné se všude pohodlně dostat s vozíčkem, chodítkem nebo berlemi? Která místa v obci je nutné upravit, aby pro Vás byla lépe dostupná?
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJÍ
Vážení rodiče, přátelé školy,
do konce školního roku nám zbývají
pouhé dva měsíce. Je skutečností, že
poměr dnů, kdy naši žáci byli ve škole,
je mnohem menší než počet dnů při distanční výuce.
Jsme nesmírně rádi, že i přes veškerá
možná opatření a nařízení, jsme mohli
všechny žáky naší školy a předškoláky
12. dubna opět přivítat ve škole. Prostřednictvím distanční výuky se všichni učitelé
naší školy snažili žákům předat při pravidelné každodenní výuce nové poznatky,
hledali řešení při případných potížích
a žákům se maximálně věnovali. Poprvé
jsme si vyzkoušeli v distanční podobě besedy s knihovnicí, recitační soutěž a žáci
to brali velmi vážně, což dosvědčují fotografie na našich webových stránkách.

Recitační soutěž
Paní vychovatelky také nezahálely a pro
děti, které jsou přihlášeny ve školní družině, připravovaly pracovní listy a nechyběl
ani karneval. Distanční podoba karnevalu
měla alespoň jednu výhodu, že si všichni
přítomní mohli zatancovat i zazpívat, což
je v současné době ve školách zakázáno.
Úkoly školní družiny pro děti byly dobrovolné, přesto je mnohé děti vypracovaly
a některé i odevzdaly, což nám udělalo
radost. Pro všechny děti mateřské školy bylo nařízeno uzavření nové, přesto
paní učitelky distanční vzdělávání zvlád-

ly a mnohé děti úkoly potěšily. Správní
zaměstnanci se starali nejenom o čistotu ve všech prostorách škol, ale také
předvedli svou kreativitu i tvořivost,
stejně jako všechny asistentky. Všem děkuji za odvedenou práci. Přestože svá
slova opakuji, tak si pochvalu všichni
jmenováni zaslouží. Pochvala a poděkování patří také dětem, žákům i rodičům
za spolupráci a výdrž při distančním vyučování. Děkujeme zřizovateli a pracovníkům obce za pomoc a součinnost.
Ale jak jsem se již zmínila, jsme rádi, že
žáky a alespoň předškoláky máme ve škole a na naše nejmenší se moc těšíme. Ti
zatím ještě musí pracovat distančně. Přes
drobné úpravy, které jsme museli udělat
ohledně dodržování homogenity skupin, se v naší škole opět rozsvítilo slunce
ve všech třídách, kde je slyšet nejenom
výklad učiva, ale také dětský smích a radost. V rámci výuky jsme podpořili Slezské divadlo v Opavě, které školám nabídlo divadelní představení Broučci v on-line
podobě zdarma a my za to velmi děkujeme. Škola začala znovu žít a všichni žáci
i děti vše skvěle zvládají. Od povinného
testování, které mimochodem děti přijaly
jako badatelskou činnost, až po dodržování homogenity a všech nastavených
pravidel.
V průběhu měsíce dubna se uskutečnil
na naší škole zápis do 1. třídy, a to stejně jako v minulém školním roce bez
možnosti přítomností dětí. Od nového
školního roku nastoupí do 1. třídy 7 prvňáčků, na které se těšíme. Případné další
zájemce o naši školu velmi rádi přivítáme.
Ve dnech 13. a 14. května proběhne zápis
do mateřské školy. Rodiče si vyzvednou
dokumentaci v MŠ, eventuálně si ji mohou stáhnout na webových stránkách
školy www.zsdolnizivotice.cz.
Přestože v tomto školním roce nemůžeme uskutečnit školu v přírodě a všichni
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žáci byli o mnohé aktivity v rámci školy
ochuzeni, budeme si přát, ať se alespoň
něco málo podaří uskutečnit. Přeji nám
všem především plné školy dětí, které
září úsměvem, radostí a těší se do školy,
mezi školou a rodinou ať panuje vzájem-

ná spolupráce, ať není vítězů ani poražených, ale nalezení společné cesty, která
vede k řešení a společnému cíli. Přeji
všem pevné zdraví a radost ze života.
Lenka Smetanová
ředitelka školy

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Paní zima dokralovala a my se již nemůžeme dočkat teplých jarních dnů
a trávit co nejvíce času venku.
I když stále pokračují mimořádná opatření a my se v družině místo v odděleních
setkáváme v homogenních skupinách,
tak i přesto jsme po novém roce stihli
spoustu aktivit a činností. Zapojili jsme se
do jarního sběru papíru, do sběru pomerančové i citronové kůry. Do přistaveného kontejneru děti s pomocí rodičů nanosily celkem 2340 kg papíru. Za finanční
obnos budou zakoupeny hračky a školní
potřeby pro výtvarnou a pracovní činnost ve školní družině. Jako každoročně
budou všichni sběrači za své úsilí na konci školního roku odměněni pěknými cenami. Po úspěšném lednovém putování
za indiány v rámci Cestománie byl dalším
tématem Masopust, kdy jsme zkoumali
zvyky tohoto období a vyrobili si pořádné jitrnice, pekli jsme koláče a vyprávěli
si o významu různých maškar typických
pro toto období. Na masopustní výrobky
se můžete podívat ve fotogalerii školy.
V březnu, během distanční výuky, jsme
se věnovali tématu POVOLÁNÍ a ŘEMESLA a zpracovali téma BŘEZEN – MĚSÍC
KNIHY. Vyrobili jsme si jarní věneček a napsali velikonoční pohlednici. V dubnu, při
návratu dětí ke každodenní docházce,
se v rámci činností a aktivit věnujeme
dopravní výchově. Děti rády hrají stolní
a deskové hry, z různých stavebnic vznikají velmi kreativní a zajímavé stavby. Při
pěkném počasí nezapomínáme na každodenní pobyt venku, který slouží k obnovení duševních a fyzických sil. V prů10

běhu všech činností se snažíme vést žáky
k neagresivnímu chování, ke vzájemné
spolupráci a komunikaci při společných
činnostech, k zodpovědnosti, a především k samostatnému řešení problémů,
k získávání různých znalostí a dovedností. Směřujeme děti k poznání sebe sama,
druhého i poznání se navzájem, k pěstování sebedůvěry, ale i uznání práce kamaráda v kolektivu. Máme zájem, aby se ze
školní družiny stalo místo plné pohody
a relaxace, kde děti chtějí trávit svůj volný čas. Poděkování patří všem, kteří nám
jakýmkoli způsobem pomáhají, byť třeba
pěkným slovem. Do posledního čtvrtletí
všem přeji spoustu sil, optimismu, energie a hlavně zdraví, ať zbývající měsíce
zvládneme v klidu a trpělivosti.
Jana Šustrová
vedoucí vychovatelka ŠD

Nově
u nás
odi 3.
5. 2021 najdete!
Z-BOX
nově
u nás!
Samoobslužné výdejní místo Zásilkovny

Rozšířili jsme služby v naší obci! Nově u nás najdete bezkontaktní výdejní místo, na které si
můžete nechat doručit své zásilky. Výdejní místo, které má podobu samoobslužného boxu,
jsme pro vás zřídili ve spolupráci s českou logistickou společností Zásilkovna.

Nonstop provoz
Z-BOX je vám k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu.

Snadná a rychlá obsluha
Stačí vám pouze mobilní aplikace
Zásilkovna.

Myslíme ekologicky
Z-BOX je napájen solárním panelem
a vyžaduje jen minimum elektřiny.

Jak na to?
1) Nakupte v e-shopu, který doručuje zboží přes Zásilkovnu.
2) V košíku zvolte doručení na výdejní místo.
3) V nabídce výdejních míst vyhledejte název naší obce a vyberte Z-BOX.
4) Jakmile vám přijde výzva od Zásilkovny o vyzvednutí zásilky, můžete vyrazit k Z-BOXu!
5) U Z-BOXu zapněte na svém mobilním telefonu bluetooth a otevřete aplikaci Zásilkovna
Zásilkovna.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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