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Obecní úřad
Vážení občané,

letošní
rok
nám
přinesl
spoustu
nemilých
překvapení,
zasahujících do života každého
z nás. Samozřejmě je tím myšlena
stále trvající situace v souvislosti
s pandemií COVID 19, která o sobě
dala v tomto roce důrazně vědět
a to hned ve dvou vlnách. Těmi
nemilými překvapeními jsou různá
omezení a zákazy, na které jsme
si již zcela odvykly a byly spíše
spojeny s minulostí. Situace,
která útokem zákeřného viru
nastala je zcela odlišná a nikdo
neočekával, že udeří s takovouto
razancí, kdy budou umírat statisíce
lidí. Opatření musela přijít, museli
jsme je přijmout a bohužel i nadále
zde s námi budou až do té doby,
dokud společně tohoto prevíta
neporazíme. Jak jsem již několikrát
psal, věřím ve Vaši zodpovědnost
a toleranci vůči ostatním, lidskost
při řešení situací, svědomitost
a rozum každého jednotlivce.
Předpokládám však, že s určitými
omezeními budeme muset fungovat
ještě v následujících obdobích.

lépe. Věřím, že dojde k posunu
a vyřešení tohoto celosvětového
problému. To, že nelze prožívat
předvánoční nákupní horečku jako
každoroční kolorit není určitě tak
nepřekonatelným důvodem změnit
názor na celé vánoční období. Bude
takové, jaké si ho uděláme a jak si ho
sami prožijeme. Myslím si, že každý
má priority v této nepřející době již
dávno stanoveny.
Vážení, dovolte mi za celé
zastupitelstvo obce Radvanice Vám
poděkovat za spolupráci a podporu
našeho společného úsilí při rozvoji
obce. Zároveň Vám chci upřímně
poděkovat za pochopení vážnosti
situace, spolupráci při jejím řešení
a zodpovědnost vůči ostatním
v celém pandemickém období.
Přeji Vám všem příjemné, klidné
a spokojené prožití vánočních
svátků a v novém roce hlavně pevné
zdraví, štěstí, vzájemnou toleranci,
pochopení a mnoho osobních
a pracovních úspěchů.
VESELÉ VÁNOCE
A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK

Zároveň
je
však
potřeba
hledět do budoucna pozitivně
s vidinou světla na konci tunelu
a s přesvědčením, že bude

Tomáš Němec
starosta obce
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Informace z 20. zasedání
zastupitelstva obce
V

době pandemie se veškeré
•
činnosti řídí nařízeními vlády,
ze kterých vyplývají různá omezení
v rámci vyhlášeného nouzového
stavu. Některá omezení však mají
své výjimky. Proto bylo možno této
situace využít a za dodržení určitých
opatření zasedání zastupitelstva
obce uskutečnit v řádném termínu
•
dne 29.10.2020. K projednání
však byly pouze nejnutnější body
programu.

A

V úvodu byly starostou obce
předloženy výsledky hospodaření
za 1. – 9. měsíc roku 2020. Bylo
konstatováno, že obec hospodaří
•
v
souladu
se
schváleným
rozpočtem, jelikož příjmy jsou
18.939.309,75 Kč, výdaje jsou
14.315.257,32 Kč a financování je
4.624.052,43 Kč. Následné rozpočtové
opatření pouze reaguje na zvýšení
příjmů včetně financování a výdajů
o 30.000 Kč.
Vzhledem k důležitosti a termínům
jednotlivých podání bylo nutné
projednat
následující
body,
ve kterých zastupitelstvo obce
schválilo:
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podání žádosti o dotaci
na projekt „Oprava (zateplení)
stropu a rekonstrukce střechy
na č.p. 176“ z dotačního
programu Královéhradeckého
kraje – Program obnovy
venkova,
podání žádosti o dotaci
na projekt „Revitalizace
víceúčelového sportovního
hřiště u Základní školy
v Radvanicích“ z dotačního
programu MMR – Program
obnovy a rozvoje venkova,
podání žádosti o dotaci
na projekt „Rekonstrukce
a modernizace
veřejného osvětlení
v katastru obce Radvanice“
z dotačního programu MŽP
a MPO – NPŽP 4/2020 –
NPZP_5.3.A Rekonstrukce či
úprava veřejného osvětlení
na území národních parků
a CHKO.

Tradiční závěrečné slovo měl •
starosta obce, který přednesl svoji
zprávu o činnosti úřadu:
•

proběhla kontrola hospodaření
obce - audit, bez závad,

•

územní plán obce, předpoklad
zpracování 1. změny, probíhá
sběr žádostí,
pozemkové úpravy, i zde
mohou zájemci o pozemkové
úpravy podávat své žádosti,

•

D

•

posudek na mosty, špatný stav
mostu na hlavní příjezdové
komunikaci, řešení situace
sanací a následným plánem
celkové rekonstrukce
se zapojením případných
dotací,

•

ukončení nájmu kanceláře
REST-TU s.r.o. v č.p. 20
v souvislosti s přemístěním
firmy do vlastních prostor,

•

úprava kontejnerového stání
ve Slavětíně směřující k úpravě
vzhledu centra.

schůzka s ČEZ teplárenská,
budou osloveni jednotliví
odběratelé, jelikož je plán
na celkovou odstávku obce
mimo topnou sezónu,

Tomáš Němec
starosta obce

Označení popelnic známkou
- pokračování

Jak

jste již byli informováni,
důsledkem připravované změny
zákona o odpadech a následným
zdražováním
skládkování
komunálního odpadu, je vyvíjen
velký tlak na svozové firmy
k co nejpřesnější evidenci svezeného
odpadu. Z tohoto důvodu bude
smluvní svozovou firmou Transport
Trutnov s.r.o. zaveden nový systém,
jehož součástí bude označení všech
odpadových nádob tzv. chytrou

svozovou známkou, která bude
obsahovat potřebné informace
k přesnější evidenci odpadů.
Od prosince je možné si chytré
známky vyzvednou v úředních
hodinách na OÚ v kanceláři
referentky (L. Kavalíková) nebo
v kanceláři účetní (A. Mášová).
Nádoby bez známky nebudou dle
sdělení svozové firmy od 1. 1. 2021
sváženy!
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Slovo preventisty
Vážení

spoluobčané,
mi abych vám připomněl
o prevenci a připomněl
předpisy a opatření
se zimním obdobím.

dovolte
Dle vyhlášky ministerstva vnitra
pár slov
č.23/2008 Sb., o technických
některé
podmínkách
požární
ochrany
spojené
staveb, je v novostavbě kolaudované
od roku 2008 hasící přístroj a hlásič
povinností. Ale, není to na škodu
Ale
nejprve
mi
dovolte,
mít tyto náležitosti i u starších
připomenout, jak důležité je mít
budov, u kterých to není povinností.
doma hasící přístroj a kouřový
Ceny hasícího přístroje práškového
hlásič.
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6 kg se pohybuje těsně kolem +/- Vážení obyvatelé rodinných domů,
1 000 Kč a kouřového hlásiče bytů, apd.
se pohybují od 200 Kč až zhruba po 1
500 Kč, dle kvality a funkcí.
oslovujeme vás touto cestou
proto, že stále evidujeme v České
Zde lehce připomenu, co už byste republice vysoký počet požárů
měli mít hotové na začátku topné v domácnostech, které mají tragické
sezony, a to že je nutné dodržovat následky. Každý rok dochází k více
vyhlášku č. 34/2016 Sb. „O čištění, než tisícovce požárů v obytných
kontrole a revizi spalinové cesty“. domech, kde umírají desítky lidí
Dle této vyhlášky je povinnost a stovky jsou jich zraněny.
provádět
pravidelné
čištění
spalinové cesty a to nejméně 3x I když jsem to připomínal minulý
za rok pří celoročním provozu a 2x rok, přesto mi dovolte abych vám
za rok pří sezonním užívání, a to připomněl i letos tyto velmi důležité
buďto sám nebo kominíkem.
zásady!
1x za rok je povinnost provést
kontrolu spalinové cesty odborně „Bezpečnostní desatero“
způsobilou
osobou
v
oboru
kominictví a dobře schovat doklad 1. Čtěte návody - instalujte
o provedené kontrole.
a užívejte tepelné a jiné
I když jsem toto připomínal
spotřebiče v souladu s průvodní
v minulém článku, týká se to
dokumentací výrobce.
zejména domů ve kterých se topí
v topidlech na pevná paliva.
2. Hlídejte otevřený oheň –
nenechávejte bez dozoru
Jelikož máme přede dveřmi období
otevřený plamen svíček,
Vánoc, žádáme občany, aby v této
sporáku, krbu a zvyšte
době věnovali zvýšenou pozornost
opatrnost při vaření.
při zapálení adventních svíček
a svíček na vánočních stromcích.
3. Pozor na cigarety – Při kouření
Zásadou je, je nenechávat bez
a odhazování nedopalků
dozoru. Zároveň je nutné věnovat
do odpadkových košů,
pozor, na co pokládáte věnce, nejlépe
nedopalky vždy dokonale
by to mělo být na nehořlavé podložce
uhaste.
a musíme dbát na dostatečnou
vzdálenost od hořlavých předmětů. 4. Kontrola komínů – dodržujte
pravidla na údržbu a provoz
spalinových cest.

V
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5.

Topte jak se má – Nedávejte
do blízkosti topidel hořlavé
látky, popel ukládejte
do nehořlavé nádoby.

6.

Poučte své děti – dejte z dosahu
dětí zápalky, vysvětlete jim
Zde bychom rádi poděkovali všem
nebezpečí vzniku požáru
občanům a chalupářům naší obce
za
dodržování
protipožárních
Vybavte svou domácnost opatření v tomto roce.
instalujte hlásiče požárů,
vybavte domácnost hasícími
Kdyby někdo potřeboval naší
spreji a přenosnými hasícími
jakoukoliv radu v oboru požární
přístroji.
ochrany, tak není problém se na nás
obrátit, a my vám rádi poradíme.

7.

8.

Udržujte v pořádku uzávěry
inženýrských sítí – hlavní
vypínače elektrického proudu,
uzávěry vody a plynu musejí být
řádně onačeny a přístupné.

9.

Kontrolujte elektrická zařízení
– kontrolujte pravidelně stav
spotřebičů a šňůrových vedení.

10. Udržujte průchodné chodby
a schodiště – v případě požáru
oceníte, že budete moci
z hořícího domu rychle utéct
a zachránit členy rodiny.

Přejeme všem našim občanům
i chalupářům krásné a spokojené
Vánoce. A do Nového roku přejeme
hodně zdraví a spokojenosti,
a abyste nezavdali žádnou příčinu
k požáru a nepotřebovali v roce
2020 služeb hasičů.

Milan Dufka
preventista obce

Jubilea
Všem jubilantům srdečně gratulujeme
a přejeme hodně štěstí, zdraví a životní
pohody.

Listopad
Kasperová Gertruda
83 let

Mikysková Jaroslava
75 let

Všichni uvedení jsou zveřejněni po jejich písemném souhlasu.
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A

Zš a Mš Radvanice

Vážení rodiče, vážení radvaničtí občané
Všichni

nádhernou předvánoční atmosféru
užít a abychom si i vánoční svátky
mohli bez jakéhokoliv omezení
společně prožít se svými nejbližšími.

jsme si asi první čtyři
měsíce školního roku představovali
úplně jinak. Když jsme s kolegy
plánovali akce na školní rok 2020 –
2021, tak nás ani ve snu nenapadlo,
že by se do konce roku 2020
neuskutečnila ani jedna z akcí (pozn.
článek vzniká začátkem listopadu).
Měli jsme pro vás a vaše děti
hned několik novinek. Taky jsme
ve spolupráci s panem starostou
plánovali pro vás opravdové vánoční
překvapení... bohužel nezbývá, než
si toto vše nechat na další rok.

Druhé přání je, aby nás tato
divná doba nijak nepoznamenala.
Abyste vy, rodiče, co nejméně
slyšeli o tom, že máte zase nějaké
informace o vzdělávání vašich dětí
na EduPage a aby vaše děti svoje
dětství nestrávily jen za počítačem,
ale venku bez roušky a při vzdělávání
naslouchaly slovům z úst pedagogů
a ne slov z reproduktorů. Zkrátka,
aby byl svět zase normální.

Abych řekl pravdu, v tuto chvíli ani
nemám novoroční přání, ale jen
Za celý kolektiv zaměstnanců ZŠ
dvě malá přání. První je, abychom
a MŠ Radvanice
se mohli alespoň v nějakém
„režimu“ sejít u radvanického
Mgr. Robert Hager
vánočního stromu a společně si tuto
ředitel školy

SDH Radvanice
Hasiči

Bohužel

JSDH:
v důsledku všech
opatření a vzhledem k situaci
Jednotka
SDH
Radvanice
první a druhé vlny Covidu 19
pomáhala při rozvozu roušek
pro vás od března letošního roku
a dezinfekce našim seniorům
moc zpráv nemáme.
a občanům. Nabídli jsme
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pomoc při nakupování, výběru
léků apod. Jednotka se i přes
nepříznivý stav i nadále školí
a připravuje na výkon dobrovolné
činnosti nejen pro naši obec,
ale i celou společnost. Věnovali
jsme zdarma 20litrů dezinfekce
do základní školy, kterou jsme
zakoupili z nadace ČEZ.

U hasičárny vznikly dvě mandaly.
Jedna vytvořená z přírodnin
a druhá z víček od pet lahví. Opět
pod heslem „sami a přesto spolu“
děti vytvořily nádherná díla.
SDH:
Nařízení vlády se dotýkají
všeobecně spolkových činností,
přesto se snažíme udržet
kontakt. Měli jsme pro vás a vaše
děti připravené tradiční akce,
které jako hasiči pořádáme
několik let. Josefovská zábava,
dětský
karneval,
pálení
čarodějnic, hasičské šedesátky,
prázdninový výlet a spaní
v hasičárně pro mladé hasiče,
čekání na Ježíška…
Zábavu i karneval jsme přeložili
na září, to jsme ještě netušili,
že ani tak nebudeme moci akce
pořádat. Věřte, že i nám, jako
všem spolkům vznikají nemalé
ztráty.
Nakoupené sladkosti na karneval
jsme rozdali dětem nejen
hasičským.
Našly
využití
i v mateřské školce.

Hasiči
zrekonstruovali
tři
kladiny, které od základu
obrousili, natřeli, prostě opravili,
aby mohly sloužit pro další
činnost mladých hasičů.
Mladí hasiči:

N

V letošním roce je prostě všechno
jinak. I přes nepříznivé podmínky
jsme se snažili s dětmi scházet
a pracovat. Vyhlášení nouzového
stavu
bohužel
přerušilo
i naše scházení se. Pracujeme
na dálku. Děti dostávají úkoly,
které si plní „sami a přesto
společně s ostatními“. Plníme
listopadovou výzvu. Připravili
jsme pro děti víkendový pochod,
kde děti našly 13 úkolů. Zapojili
se i kolemjdoucí. Děkujeme,
že jste naše úkoly neničili
a doufáme, že buzolu, kterou jste
si vzali využijete lépe než mladí
hasiči. Pro děti jsou připravené
další úkoly.

Poděkování:

Děkování není nikdy dost, o to
více je-li vyslovováno upřímně.
Děkujeme všem sponzorům
za jejich příspěvky, které budou
využity ihned, jak to bude možné
8

a doufáme i nadále v jejich další letos vám prodej kytiček nebyl
podporu při naší práci, při lhostejný.
našem snažení.
Prosincové číslo zpravodaje je
Děkujeme
vám
občanům výrazně věnováno bilancování,
za vaši podporu naší práce děkování a vyjádření přání.
i v této nelehké době. Doufáme Ani toto nebude jiné. Život
v lepší zítřky, že se dočkáme v obci i u hasičů se trochu
a společně se budeme moci pozastavil, všichni z nás řešíme
scházet v příznivější době.
spoustu osobních, pracovních
Děkujeme obecnímu úřadu i společenských záležitostí.
Radvanice za podporu SDH Věříme, že vše všichni zvládneme.
i JSDH a kolektivu mladých
hasičů Radvanice.
Přání k svátkům:
Jednou jiskřičkou se stala liga Posíláme vám dětský pohled na svět:
proti rakovině.
aby z hromady vloček, byly závěje,

aby stromeček v obýváku sahal až
Jednu z akcí, která byla do nebe a pod ním ležely všechny
přeložena z tradičního května poklady světa.

na září jsme přeci jen stihli. Liga
proti rakovině a prodej kytiček
měsíčku lékařského je součástí
činnosti
mladých
hasičů.
Tentokrát v jiném formátu. Děti
nechodily po domácnostech.
S pomocí hasičského auta
a megafonu jsme vyzývaly vás
všechny, kteří jste chtěli i letos
přispět na dobrou věc. Byly jsme
skeptičtí, že letos naše obec
nepřispěje, ale obávali jsme
se zbytečně.

Sníh se kolem třpytí, mlčí kraj i les,
hvězdy tiše svítí v dáli u nebes. Závějí
jde ztěžka s dárky Ježíšek. I Vám
k tomu svátku nechá na památku
zlatý oříšek. Krásné Vánoce!
Přejeme Vám vše, co se špatně balí,
to jest klid, pohodu a zdraví! Hezké
prožití večera splněných přání,
svátků vánočních.

Novým rokem proplujte s lehkostí
vánku, pijte sladký nektar
ze šťastného džbánku, ve zdraví
užijte každý den, ať je váš život stále
Děkujeme vám občané Radvanic, jak krásný sen.

že jste přispěli i v tak nelehké
Vše nejlepší v novém roce přejí
době. Bylo vybráno 6 415 korun
hasiči z Radvanice
českých. Děkujeme, že ani
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Vážení spoluobčané
co nevidět nám skončí rok
2020 a začíná adventní čas
a s ním spojené zapalování
svíček na adventních věncích.
Proto apeluji na slova preventisty
obce o dodržování jeho pokynů
a
předepsaných
opatření
i informace z předešlého
zpravodaje.
Chtěl bych vám
poděkovat za uplynulých 11
měsíců, které z hlediska požární
ochrany proběhly výborně a naše
jednotka nemusela zasahovat
v naší obci. Tímto chci poděkovat
všem aktivním členům SDH

I

i JSDH a dětem, všem příznivcům
a sponzorům za jejich podporu
našemu sboru i naší výjezdové
jednotce a hlavně zřizovateli,
kterou je obec a její zastupitelé.
Nezbývá než vám popřát krásné
prožití svátků vánočních v klidu
a pokoji, a do nového roku
vám přeji hodně štěstí, hlavně
spoustu zdraví a úspěchů.

Za hasiče
velitel Lukáš Dufka
a
starosta SDH Rosťa Burdych

Pension Radvanice
Vážení čtenáři,

tento rok nebyl pro nás, stejně
jako pro vás, jednoduchý. Sotva
jsme se vzpamatovali z první
jarní vlny pandemie covidu 19,
přišla vlna druhá. Stejně jako
na jaře pracujeme v omezeném
provozu – přes výdejní okénko.
Stále
chystáme
víkendové
akce (sushi, zvěřinové hody,
pizzy atd.), rozvážíme obědy
občanům a seniorům naší obce,
továrnám a provozům i do obcí
okolních. O akcích se můžete
dozvědět z facebooku, našich
internetových stránek a plakátů

na některých místních vývěskách.
Od listopadu je spuštěn i web
rozvozjídlaradvanice, děkujeme
Adamu Zachovalovi za práci,
kterou odvedl. Touto cestou
bych také chtěla poděkovat
všem zaměstnancům Pensionu
a
restaurace
Radvanice,
kteří s námi v této nelehké době
vydrželi. Velké díky patří vám
všem, kteří nás podporují, bez
vás by to opravdu nešlo. Dále
chci poděkovat panu Jiřímu
Maršíkovi,
který
místním
seniorům
zaplatil
obědy
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a tím podpořil i nás.Vám všem 2021. Snad bude nadcházející rok
děkujeme za přízeň a pomoc.
příznivější.
Omlouváme
se
všem,
kteří se těšili na naše tradiční
akce – taneční odpoledne,
halloween pro děti, vánoční
koncert
Kamily
Nývltové,
Radvanický
míč,
White
cup
2020...
vzhledem
k epidemiologickým opatřením
se akce bohužel nesmí konat.
Stálo nás velké úsilí shromáždit
prostředky a další věci s tím
spojné. Akce přesouváme na rok

Přeji všem krásné vánoční
svátky a do nového roku 2021
hlavně hodně zdraví, pohody,
spokojenosti,
ohleduplnosti
a respektu. I na nás záleží,
jak se bude situace vyvíjet,
pravidla platí pro všechny všude
stejně. Krásný a lepší rok 2021
všem!
Petra Spitzerová
Pension a restaurace Radvanice
a VOX Radvanice z.s.

Sběr a třídění oděvů
Vedle školní jídelny je umístěn

občany o trpělivost, pokud je
kontejner plný, vyčkejte prosím,
na další vývoz a neshromažďujte
oděvy, hračky a jiné věci kolem
kontejneru, kde může dojít
k jejich znehodnocení.

sběrný kontejner TEXTILECO
a.s., kde můžete odevzdávat
nepotřebné oděvy, boty a hračky
k jejich dalšímu ekologickému
využití. Frekvence svozu je v naší
vesnici za běžných podmínek 1x
Děkuji za pochopení
měsíčně. Bohužel i TEXTILECO
a.s.
ovlivnil
koronavirus,
Petra Királová
potýkají se s nedostatkem řidičů
a personálu a mají omezený
provoz, tudíž může dojít
k delšímu časovému intervalu
mezi vývozy.
I když je vývoz kontejneru
z naší strany urgován, není
nám znám přesný termín
vývozu. Žádáme proto všechny
11

C

Třídění odpadu v době
koronavirové

Třídění

odpadu je i nadále
důležité, pouze domácnosti
s osobami v karanténě či
prokázaným
onemocněním
odpad dočasně netřídí vůbec
a vhazují jej do směsného
kontejneru,
přičemž
ho
musí řádně zabezpečit proti
potenciálnímu šíření nákazy
kontaktem s odpadky.

pandemie se totiž tyto pomůcky
stávají nebezpečným odpadem
a občané by je měli vyhodit
do kontejneru na směsný odpad.
I kdyby si někdo šil roušky
z biomateriálů, tak v žádném
případě nepatří na kompost,
ani do kontejnerů na bioodpad.
Státní zdravotní ústav vydal
následující návod pro jejich
likvidaci:

Kam
a
jak
vyhazovat
1.
použité roušky, respirátory,
jednorázové rukavice a další
ochranné pomůcky? Ačkoliv
je velké množství ochranných
pomůcek vyrobeno z plastu
(polypropylenu) a mohlo by
tak uživatele lákat vyhodit
je do žlutého kontejneru,
do tříděného odpadu rozhodně
nepatří. V době koronavirové
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Použité roušky, respirátory,
rukavice i kapesníky
vložte do plastového pytle
s tloušťkou minimálně
0,2 mm, zavažte a povrch
pytle dezinfikujte. Pokud
použijete tenčí materiál,
je potřeba dát dva pytle
a dezinfikovat vnější.

2. Přesvědčte se, že pytle jsou
skutečně dobře zavázané.

abyste neohrozili zdraví
pracovníků svozových
společností.

3. Takto zabezpečený odpad
vhoďte standardním
způsobem pouze a jen
do popelnice na směsný
komunální odpad.

5. Po manipulaci s odpady je
vždy nutné umývat si ruce
mýdlem a vodou.
Petra Királová

4. V žádném případě
neodkládejte tyto zavázané
pytle mimo kontejnery,

E

Zásilkovna v Drogerii Copák

Zásilkovna

chvíle si můžete svou zásilku
kdykoli do 7 dnů vyzvednout,
samozřejmě v rámci
otevírací doby Drogerie
Copák. Během vánoční
sezóny může být úl. doba
dočasně zkrácena na 5 dní

je
široká
dodavatelská síť s více než 5500
pobočkami v ČR a nově můžete
využít podací i výdejní místo
Zásilkovny v Drogerii Copák.
Výdejní místo
1.

V e-shopu si při objednávce
vyberte naše výdejní místo –
Drogerie Copák.

2. Jakmile e-shop (odesílatel)
předá zboží k přepravě,
obdržíte e-mail s trasovacím
číslem a cestu vaši zásilky
tak můžete sledovat online.
3. Po doručení zásilky
na zvolené výdejní místo
Vám bude zaslána SMS
a e-mail s heslem. Od této

4. Zdarma možnost
prodloužení úložní lhůty až
na 21 dní.
5. Zásilku vám může
vyzvednout kdokoliv, není
vyžadováno předložení
průkazu totožnosti, stačí
znát heslo.
Podací místo
Díky službě Mezi Námi můžete
posílat zásilky bez zbytečného
13

čekání a za cenu od 65 Kč. Žádné
papírování, dlouhé formuláře
ani tisk štítků. S mobilní aplikací
Zásilkovna odešlete zásilku velmi
rychle, stačí vám k tomu pouze
telefon a online platba kartou.
Jak začít posílat?
1. Stáhněte si aplikaci

3. Zásilku přineste na libovolné
podací místo
Pak už stačí pouze zásilku
správně zabalit a donést ji
na podací místo Zásilkovny,
kde si ji obsluha po kontrole
vygenerovaného hesla převezme.
Možnost dobírky - Zásilku je
možné odeslat jak s dobírkou,
tak i bez ní. Platba za odeslání
zásilky je však možná pouze
kartou online, nelze platit
za službu převodem na účet,
hotově či kartou na podacím
místě.

V Google Play a AppStoru
si stáhněte aplikaci „Zásilkovna“
a zadejte své jméno, telefon
a email. Aplikace vám zobrazí
přehled výdejních míst, všechny
vaše historické i aktuálně
doručované zásilky, jejich stav
a nově také možnost jejich Lze zasílat pouze zásilky s nejdelší
odeslání.
stranou do 50 cm a součtem délky,
šířky a výšky zásilky do 120 cm.
2. Zadejte zásilku do aplikace
Maximální váha zásilky je 5 Kg.
Minimální rozměr zásilky pak
Samotné odeslání zásilky je nesmí být menší než 10 × 7 × 1 cm.
doslova na pár kliků. Stačí zadat Každá zásilka může být buď přímo
jméno příjemce, jeho telefon na podacím místě nebo během
a e-mail, vybrat cílové výdejní třídění na depech přeměřena.
místo, (popřípadě doplňkové Pokud nesplní výše uvedené
služby, jako je vyšší hodnota parametry, bude bohužel vrácena
zboží nebo zásilka s dobírkou). zpět odesílateli bez možnosti
Cenu vidíte vždy přehledně vrácení
zaplacené
částky.
a bez skrytých poplatků. Placení
je rychlé, bezpečné a probíhá Zásilkovna odpovídá za škodu
online přes platební kartu. pouze do výše 5.000,- Kč
Po zaplacení je zásilka vložena (v
rámci
služby
„Udaná
do systému, což Vám potvrdí hodnota“). Kompletní obchodní
vygenerované heslo.
podmínky
jsou
dostupné
na www.zasilkovna.cz
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