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Vážení spoluobčané,
léto už je již v plném proudu, postupně jsou uvolňována protiepidemická opatření a život se
pomalu vrací do normálu. Nemalou zásluhu na poklesu počtu osob infikovaných koronavirem,
má stále se zvyšující počet očkovaných. I u nás v obci se snažíme vyjít vstříc všem seniorům
v zajištění registrace a odvozu do očkovacího centra Fakultní nemocnice Olomouc. Tuto
bezplatnou možnost využilo již téměř 40 seniorů. I přesto, prosím, nadále dodržujme pravidlo
3R (ruce, roušky, rozestupy), abychom předešli dalšímu šíření této zákeřné nemoci.
Začátkem letošního roku vstoupil v platnost nový dlouho připravovaný zákon o odpadech,
s cílem snížení množství komunálního odpadu. Tento zákon má hlavní dopad na cenu za
likvidaci komunálního odpadu. Jednu třetinu nákladů na likvidaci odpadů z domácností tvoří
poplatek obci za uložení odpadu na skládce, na jejímž území se skládka nachází. Nově se
budou obce, které jsou příjemci poplatku, dělit se Státním fondem životního prostředí ČR (SFŽP).
To má za následek významné snížení příjmu do rozpočtu obce. Poměr rozdělení poplatku
mezi obcí a SFŽP se bude po dobu 10 let každoročně měnit v neprospěch obce a zároveň
se bude navyšovat ze současných 500 Kč/tunu postupně do roku 2030 až na 1850 Kč/tunu.
Tuto částku budou muset uhradit ty obce, kterým se nepodaří dosáhnout požadovaného
poměru vytřídění využitelných odpadů. Minimální podíl vytříděné složky odpadů je pro letošní
rok stanoven na 40%, každoročně se má ale podíl vytříděných odpadů navýšit o dalších 5%,
což znamená, že podíl vytříděných odpadů v roce 2025 má být nejméně 60%, a poté se
bude dále navyšovat. Je velmi pravděpodobné, že obce budou muset přistoupit k jiným
způsobům likvidace odpadu, např. spalovny. Nově se začal v naší obci svážet také BIO odpad
z domácností, na který jsou určeny hnědé nádoby o objemu 240 litrů. Ty se budou vyvážet
každých 14 dní. Prvním svozovým dnem bylo pondělí 14. června a nádoby se budou svážet
pravidelně až do konce listopadu. Stávající velkoobjemové kontejnery, které jsou rozmístěné
po obci, budou také nadále zachovány. Je možné, že v závislosti na jejich využívání dojde
k drobným změnám v přemisťování a jejich odvozu na kompostárnu v Olomouci - Holici tak,
aby byl objem kontejneru co nejvíce využit.
V některém z předchozích Zpravodajů jsem informoval o zhotovení FIT hřiště nad sportovním
areálem. Vzhledem k deštivému počasí, které mělo za následek neustálé odkládání realizace,
bude stavba dokončena až nyní před prázdninami (na rozdíl od předpokladu realizace
v loňském roce). Hlavním prvkem hřiště je lanovka o délce 40 metrů, dále lezecká souprava se
čtyřbokou věží a houpačka „ptačí hnízdo“. Pro děti od 12 let je k dispozici hrazda a ručkovadlo.
V další etapě budou doplněny 3 fitness stroje za účelem zvyšování fyzické kondice: elipsovité
zařízení (pro zvýšení pohyblivosti horních i dolních končetin a ohebnosti kloubů), jezdecké
zařízení (pro posílení svalů horních a dolních končetin, a kompletní protažení celého těla)
a protahovací zařízení (pro posilování a rozvoj svalů horních končetin a zad a zvyšování fyzické
kondice).
Po 7 letech byl skupinou několika dobrovolníků obnoven nátěr skatebordových ramp ve
sportovním areálu. Práce byly provedeny bez náhrady mzdy, uhrazeny byly pouze náklady
na materiál, které přesáhly 25 tisíc korun. Snad si uživatelé tohoto sportovního zařízení budou
vážit práce a snahy těchto dobrovolníků.
Doufám, že děti i dospělí najdou ve sportovním areálu vyžití, které jim bude vyhovovat
a ubyde těch, kteří tam chodí pouze dělat binec.
Přeji vám všem hezké a klidné letní dny, prožité hlavně ve zdraví.
        Petr Stratil - starosta
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INFORMACE Z OBCE
PLATBA STOČNÉHO
Připomínáme občanům, že v termínu 1. července – 31. října 2021 bude vybírat Obecní úřad
Mrsklesy stočné za období červenec 2020 - červen 2021. Cena stočného je stejná jako v
minulé období 22,50 Kč/m3  bez DPH, cena s DPH činí 24,75 Kč/m3. Celková suma za stočné
bude vypočtena podle skutečného odběru pitné vody dodávané vodohospodářskou
společností. Kdo používá vodu i z jiného zdroje, nebo má studnu, bude platit dle směrného
čísla tj. 35 m3 na osobu a rok. Prosím předložte obecnímu úřadu fakturu od vodárny (osobně
či elektronicky), jako doklad k výpočtu stočného za účtované období.

Společenská kronika
Opustili nás ...
Dobroslava Šebestová, Miroslav Buriánek, Petr Mader
Narodili se …
Sebastian Horák, Milan Jaroslav Fiedor, Richard Novák

Ať se Ti mezi námi líbí a máš spokojený život.

Z HISTORIE NAŠÍ OBCE
ZANIKLÁ SOUSEDNÍ OBEC VARHOŠŤ (HASLICHT)
Dnešní článek bude volným pokračováním minulého, navazující na téma zaniklých obcí
v blízkém sousedství Mrskles, které měly s naší obcí mnoho společného. Dnes budu psát o
vesnici Varhošť, německy Haslicht, což lze volně přeložit jako Zaječí nebo Lískové. Vesnice byla
vzdálena asi 7 – 8 km od Mrskles, směrem na Bílý kámen, současně situovaná ve vojenském
prostoru Libavá. Pro zajímavost, vzdušnou čarou byla Varhošť vzdálena jen necelý kilometr
od Jestřabí. Nachází se v nadmořské výšce cca 600 m.n.m. a teče přes ni Varhošťský potok.
Vesnice je sice vklíněna mezi několik kopců, avšak okolní široké louky a lány jí zemědělsky
pomohly. Každý dům měl svoji zahradu a přilehlé hospodářství. Obec disponovala krásnou
přírodou, dostatkem vody a možností zemědělské nebo lesnické obživy.
A stejně jako u minule zmiňované obce Jestřabí, i zde spatřujeme silné vazby na Mrsklesy.
Nechci předbíhat, proto tedy jen v rychlosti. Kolem roku 1520 byla Varhošť vedena dokonce
jako městečko s právem trhu – tedy možností obchodu i pro okolní obyvatele. Pro kvalitní
hrnkovou hlínu si do Varhošti jezdili zahradníci i z Mrskles.
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Naopak obyvatelé Varhoště používali břidlice z naší „Šifrovky“ na pokrytí svých střech. Dalším
úzkým spojení těchto dvou vesnic bylo autobusové spojení do Olomouce, které vedlo ve
třicátých letech 20. století právě přes Mrsklesy. Byla zde i silná politická provázanost německého
obyvatelstva, které tvořilo většinu obou obcí. Díky tomu byly pořádány společné oslavy
vánočních nebo velikonočních svátků nebo turistické akce k prameni Odry. Konec 2. světové
války však znamenal i společné vysídlování německého obyvatelstva nejen z těchto vesnic,
ale celé republiky.
Nyní se však vraťme k počátkům vzniku Varhošti. Podle dochovaných záznamů je Varhošť starší
než Mrsklesy, neboť existence obce „Vargosc“ je zmiňována již roku 1131. Jde tedy o nejstarší
obec na území vojenského prostoru Libavá. Letos by tedy obec mohla slavit 890 let existence.
Její minulost jistě sahá ještě dále, a dalo by se spekulovat, zda existovala téměř jedno tisíciletí.
V 70. – 80. letech 14. století vlastnil obec markrabě Jošt Moravský, též Lucemburský. Jeho otec
byl mladším bratrem českého císaře a krále Karla IV. To jistě mohlo klonit obec na českou
stranu, přestože v pozdější době byla obcí ryze německou. Zde musím zmínit i určitou vazbu
na hrad Hluboký, jehož zřícenina stojí nad Hrubou Vodou a od Varhošti je vzdálena 6 – 7 km.
To jistě ony objekty spojovalo, ovšem konkrétní informace nelze dohledat, pravděpodobně
proto, že hrad byl roku 1426 vypleněn. Kolem roku 1600 byla obec Varhošť v majetku církevního
kapitulního panství ve Velké Bystřici, stejně jako okolní obce, včetně Mrskles. Během třicetileté
války byla obec silně postižena a mnoho domů bylo zničeno. Takto obec ztratila i kostel
s farou. Ovšem díky usilovné snaze všech obyvatel i církve byla postavena nová kaple a další
objekty.
Postupně začali přicházet němečtí obyvatelé a v roce 1677 se poprvé objevil německý název
obce - Haslicht. Rozvoj obce i nadále pokračoval - přibyla fořtovna, obecná dvoutřídní škola,
mohutná rychta, hostinec „U pramene Odry“, záložna, hasičský spolek, vodní pila na Odře
a lom. Přibylo také několik vodních mlýnů, které díky bystrým potokům mohly skvěle fungovat.
Avšak například hřbitov obec neměla, a tak se pohřbívalo v Jestřabí. Podle informací z roku
1835 zde bylo 58 domů a 422 obyvatel, v roce 1930 pak 68 domů s 349 obyvateli, přičemž
pouze 10 jich mělo českou národnost. A jak již víme, konec 2. světové války ukončil i život ve
Varhošti. Stejně jako většina dalších obcí ve vojenském prostoru Libavá se i Varhošť musela
z rozhodnutí vlády smířit s vystěhováním a postupnou likvidací. V letech 1946 – 1947 vesnice
zanikla a armáda prostor využívala ke svému výcviku.
A nyní mi dovolte s Vámi sdílet moji vlastní zkušenost z průzkumu zaniklé obce Jestřabí a jejího
okolí. Rád bych poděkoval velení správy vojenského prostoru Libavá, která mi umožnila
s bezpečnostním doprovodem prohlédnout a dokumentovat zaniklou obec Varhošť. V říjnu
2020 jsme vyrazili na průzkum, počasí skvělé, svítilo slunce, krásný podzimní den. Zřejmě vás asi
tentokrát zklamu, nic extra adrenalinového se neudálo. I když vlastně ne!... Celkový dojem ze
zaniklé obce bych popsal jako laděný do krásného prostředí úžasné přírody. V Jestřabí člověk
nevěděl jestli je poblíž domu nebo v potoce - všechno bylo příšerně zarostlé. Naopak obec
Varhošť se ukazovala téměř celá. Byly zachovány cesty, k poznání byly i základy domů, a tak
člověk věděl, kdy stojí před stavením nebo je na návsi. Protože v té době hodně pršelo, voda
si našla i své původní cesty.
Vstup do Varhoště z cesty od Bílého Kamene vedl přes polní cestu, obklopenou loukami
v mírných kopcích, svažujících se do obce. Vzrostlé stromy signalizovaly, že se blíží stará
vesnice. Bylo to tak. První kamenné základy byly po obou stranách cesty, která se ostře stáčela
doprava. V tomto místě kdysi stával hostinec, a zřejmě zmiňovaný kostel s farou.
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Mohli jsme vyrazit po cestě, která byla stále znatelná, jen po ní tekla voda. Je úžasné, co
všechno se dochovalo až do současnosti. Cesta končila výstupem do polí, jako v minulosti.
Když byste obcházeli obec, našli byste kolem dokola staré, vysoké a divně zkroucené nebo
nepřiměřeně vyrostlé ovocné stromy, pozůstatky zahrad. Na louce, chcete-li poli, není nic
k vidění, a tak se vracíme zpět k zatáčce cesty a míjíme rybníček (zřejmě na středu obce), ve
kterém se čvachtají husy, kachny a jiná drůbež. Když jsme zpátky u ostré zatáčky, všímáme si
torza kříže, které leží na zemi v kopřivách. Zřejmě se jedná o křížek, který stával před kostelem
s farou. Jeho torzo je pokryto mechem. Pořizujeme fotografie a zvuk vody nás vede dál, až
ke starému mlýnu - vlastně jeho základům. Voda nám však ukazuje přesný směr do koryta
obestavěného kamennými základy, kde se kdysi točilo mlýnské kolo… Bingo! Je to tak, jeden
ze základních kamenů mlýna prozrazuje jeho věk – letopočet 1863! A zase ta voda, máme
na paměti varování o zarostlých studnách nebo žumpách. Při sestupu níže se nám u jednoho
základu domu něco nezdá. Pokračujeme tedy s větší opatrností a dobře jsme udělali. Brzy
nalézáme díru – ano, stará studna – a i dnes plná vody, jak lze vidět na jedné z fotografií.
I přes menší prvotní strach jsem vše v pořádku zvládli, nu nebylo to tak strašné. Při odchodu
z Varhoště jsem i s bezpečnostním doprovodem zabloudil na louky, kde jsme nasbírali kopec
krásných mladých bedlí. Opatrně jsme je naskládali do svlečených triček a já pochopil, proč
zde tato krásná ves, městečko, obec existovala tak dlouhé věky. Nacházela se totiž v tak
nádherném prostředí.
Roman Sedláček
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MATEŘSKÁ ŠKOLKA A JEJÍ DĚTI
„Žabička zelená ,
z jara celá blažená,
vypere si košiličku,
usuší ji na sluníčku,
kvaky, kvak, kvaky kvak,
je to žabka, je to tak!...“

Už v lednu jsme si na jarní měsíc naplánovali projektové učení s prožitkem mimo školu. Těšili jsme
se na krásné počasí, na krásný slunečný den v přírodě,.. A ono je všechno jinak… Sice není
chladno, ale počasí je nestálé - déšť se střídá se sluníčkem a větrem. Pojedeme? Necháme
naplánovanou akci zrušit? Nakonec jsme se rozhodli, že pojedeme. Všichni máme v batůžku
pláštěnku a nikdo není z cukru, nerozpustí se. A vlastně jsme na takovém speciálním výletě
ještě nebyli.
Ještě než nastal den odjezdu, tak jsme se ve školce připravovali. Pracovali jsme s různými
encyklopediemi, obrázky, naučili jsme se písničku, a zjistili jsme, že žabky kladou vajíčka, ze
kterých se nejdříve vylíhne pulec, který nemá nožičky, zato má ocásek. Pomohla nám v tom
i krátká pohádka „Jak štěňátko chtělo malé pejsky“.
Program byl vytvořen v souladu s RVP a ŠVP školského zařízení s důrazem na prožitkové učení.
Projektový den mimo školu s názvem „Žabí stezka“ byl naplánován jako výletní trasa o celkové
délce cca 4 km (trasa: obec Přestavlky, Tršice – rybník v lese – obec Přestavlky, Tršice) se
stanovišti. Námětem stanovišť byli naši obojživelníci. Děti se tak v přirozeném prostředí lesa, luk a
rybníka seznámily s životem obojživelníků bezocasých i ocasatých, prostřednictvím tematicky
zaměřených zastavení. Výletní trasa se překrývá s částí naučné stezky, která slouží jednak
jako zdroj informací o navštívených místech a současně také ve formě obrázků nabádá děti
k ohleduplnému chování v lesním prostředí a na břehu rybníka.
Ráno jsme všichni dobře posnídali, co nám paní kuchařky z jídelny připravily. Pořádně jsme se
oblékli a zkontrolovali, jestli máme všechno potřebné v batůžku a už jsme si vyšli před školičku.
Autobus nás již čekal, spořádaně jsme nastoupili, každý si našel místečko na sezení a hlavně
jsme si ještě před odjezdem zopakovali, jak se správně chovat v autobuse. Nabití zvědavostí
a všemi těmi znalostmi, jsme se nemohli dočkat cíle naší cesty.
Autobus zastavil a na parkovišti v Přestavkách u Zemědělského družstva už na nás čekala
paní Mgr. Pacovská, s sebou měla velký dvoukolák a na něm mnoho zajímavých věcí.
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Celý program byl rozdělen do tří částí
I. část (8:00 – 10:00) sestávala z uvítání a pochodu cca 2 km, v průběhu kterého absolvovaly
děti pět stanovišť. Každé stanoviště bylo zaměřeno na určité téma: 1. Co je to obojživelník?, 2.
Skokani, 3. Ropucha a rosnička, 4. Kuňka a mlok – výstražné zbarvení). Na základě komunikace
s lektorkou se děti pomocí obrázků, modelů, přírodnin a poslechu hlasových projevů seznámily
se životem našich obojživelníků. Součástí každého zastavení byly pohybové aktivity, hry a
plnění úkolů s námětem daného zastavení.
II. část (10:00 – 11:00) se odehrávala v lesním prostředí na břehu rybníka, kde děti absolvovali
páté zastavení s námětem ochrany našich obojživelníků, svačinku s odpočinkem a také
výtvarnou část programu. Výrobek výtvarné části sloužil jako součást názorné ukázky ochrany
obojživelníků.
III. část (11:00 – 12:00), tedy cesta do cíle výletu (obec Přestavlky, Tršice), byla zpestřena hrou
„Na čápa“, při které děti („žabky“) musejí dávat pozor na přelet čápa, který by je mohl ulovit.
Před nástupem do autobusu a rozloučením byly prostřednictvím povídání si s dětmi stručně
shrnuty zásadní informace, které si měly z programu odnést. Děti byly nabádány také k tomu,
aby se po návratu domů podělily o své zážitky s rodiči, sourozenci či prarodiči, a aby pomohly
naplánovat výlet k rybníku či jiné vodní ploše, kde by se mohly o své nově nabyté vědomosti
podělit se svou rodinou.
Běhen celé cesty se mohly děti, které měly zájem vézt dvoukolák, střídat. Měly z toho
opravdovou radost, protože takovou příležitost snad zatím neměly!
Celý projektový den jsme si náramně užili, i když jsme tak trochu zmokli. Hlavě jsme se dozvěděli
mnoho zajímavého a užili jsme si opravdu úžasnou přírodu – les, louky i rybník. Už víme, že
každá žába klade vajíčka jinak - jedna do kupičky, druhá do řádku a třetí každé vajíčko zvlášť!
A hlavně, vážení, žádná žába nedělá „KVAK“!!!
Na závěr trochu z jiného soudku.
Letos jsme v přijímacím řízení přijali 14 nových dětí z naší vesnice, ale i několik dětí z okolních
vesnic. Do první třídy ZŠ v září odejde 7 školáčků, se kterými se rozloučíme spolu s panem
starostou ke konci měsíce června. Jedno dítko přechází do jiné MŠ z důvodu přestěhování.
O prázdninách, v červenci, bude do naší MŠ zase chodit několik děti z Přáslavic, a v srpnu
budou některé naše děti chodit do MŠ Přáslavice.
Přejeme všem krásné teplé klidné léto, odpočinek, úžasnou dovolenou a po prázdninách
zase na shledanou v naší malé školičce.
        Všichni z Mateřské školy Mrsklesy
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CO SE UDÁLO
BRIGÁDA– JAK JSME UKLÍZELI OKOLÍ NAŠÍ OBCE
Tentokrát proběhla brigáda tak trochu netradičně. Jednotlivci nebo rodiny si vyzvedli
pytle, rukavice a malé občerstvení, a vydali se na svěřený úsek samostatně v čase, který
jim vyhovoval. Nikdo z organizátorů neočekával takový zájem individuálního úklidu okolí naší
obce od odpadků povalujících se hlavně podél příjezdových silnic a po lese na Kovákově i ve
Vrtově. Všem patří velký dík za to, že se svými rodinami dobrovolně uklízeli to, co jiní bezstarostně
pohazují po veřejném prostranství. Děkujeme, že vám není lhostejné, v jakém prostředí žijeme.
SBĚR KOVOVÉHO ODPADU
TJ Sokol Mrsklesy děkuje občanům za poskytnutý kovový odpad. Celkem bylo odvezeno 3900
kg železného šrotu. Finanční výtěžek bude použit na připravované akce pro děti.
STAVĚNÍ A KÁCENÍ MÁJKY
Tradice je tradice a májka na Kovákově i přes přísná protikoronavirová opatření zdobila
tuto část naší obce celý květen. Dobrovolníci z Kovákova, kteří ctí tuto dlouholetou tradici,
ji postavili bez veřejnosti, jinak to nebylo ani možné. Díky jim mohla být už za účasti široké
veřejnosti poslední květnovou sobotu svobodnými děvčaty ruční pilou podřezána. Kdyby
nebyly dešťové přeháňky, nebylo by co tomuto odpoledni vytknout. Ale i tak jsme byli všichni
spokojeni a rádi, že se už konečně můžeme účastnit podobných společenských akcí.
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ZVEME VÁS
HURÁ NA PRÁZDNINY
Srdečně všechny zveme v sobotu 26.června 2021 od 15:00 do sportovního areálu na akci
Hurá na prázdniny. Těšit se můžete na malování na obličej, jízdu zručnosti, soutěže, tombolu,
táborák a dobroty z udírny. Děti, které chtějí soutěžit, si s sebou vezmou kola, koloběžky nebo
tříkolky.
   TJ Sokol Mrsklesy
DEN MIKROREGIONU
V sobotu 21. srpna 2021 se koná poznávací cyklistická jízda mikroregionem Bystřička s cílovou
obcí Přáslavice – zahrada, kde bude připraven doprovodný program k této akci. Podrobné
informace budou poskytnuty formou plakátů a na webu každé obce. Cyklisté si vyzvednou
kartičky s vyznačenou trasou na obecním úřadě, v obchodě a v hostinci u zastávky.
ROUZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Srdečně zveme všechny děti a dospělé na společnou akci pořádanou s TJ Sokol Mrsklesy,
Rozloučení s prázdninami. Sejdeme se v sobotu 28. srpna v 15:00 ve sportovním areálu. Pro
děti bude připraven bohatý program, večer táborák s opékáním špekáčků a na závěr tradiční
diskotéka. Bohaté občerstvení bude zajištěno po celou dobu akce.

Po z v á n ka n a 7 . r o č n í k bě ž e c ké h o z á v odu

Terénní
Vrtovská
Jedenáctka
5. září 2021
Kde: Sportovní Areál Mrsklesy
Kdy: neděle,

Trasa:

11 km (kondiční běh 6 km)

Start:

11 hod.

lesní a kamenité cesty
v okolí potoka Vrtůvka

Registrace: před závodem - online na www.TV 11 .cz
startovné 120 Kč
(do 1.9. 2021)
v den závodu - Sportovní areál Mrsklesy
startovné 150 Kč, 9.00 - 10.30 hod.
Informace:

www.TV 11 .cz

fcb - Terénní Vrtovská Jedenáctka
e-mail: vrtovska 11 @seznam.cz
telefon: +420 605 966 433
sebou (z.s.)
Pořadatel:
Pod záštitou a za podpory:

TJ SOKOL MRSKLESY VÁS ZVE NA

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ
MRSKLESY 2021

Memoriál Františka Řezníčka
v sobotu 10. 7. 2021
startovné: 1000 KČ
zahrnuje:
2 hřiště s umělým povrchem
občerstvení
sprchy
šatnu
cenu pro každý tým

pravidla dle malé kopané
hráči v polu 4+1
hrací doba 2x10 minut

ROZLOSOVÁNÍ: 8:00 – 8:45 hodin
ZAHÁJENÍ TURNAJE: 9:15 hodin
potvrzení účasti a další info:
matejsmrcek@seznam.cz , tel: 737 888 861 do 5.
2020
8. 7. 2021
KAPACITA 10 TÝMŮ

záloha 500 Kč na startovné předem.
Zbytek na místě

Zpravodaj obce Mrsklesy                                                                                                                 12

Z-BOX nově i 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.
Telefon se pomocí bluetooth sám spáruje se Z-BOXem a otevře schránku s vaší zásilkou.
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