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Přispěli jsme
na Baby-box
Ve středu 30. 6. 2021 se Louny dočkaly Baby-boxu. Není jako obvykle umístěn u nemocnice, ale
u společnosti SEKO AEROSPACE.
Ing. Sedláček se ujal tohoto zařízení a zavázal
se ho po dobu 10 let ve vlastní řežii provozovat, aby i v Lounech tato „krabice“ na odložená
děťátka mohla fungovat.
Dosud bylo prostřednictvím baby-boxů v České
republice odloženo 220 dětí, z toho 6 v letošním
roce.
Foto vpravo: Lucie Steklá
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Pomáháme napřímo obcím
zasaženým tornádem
„OBEC OBCI, OBČAN OBCI“
přímou pomoc obcím
jednoduchý, transparentní a bezpečný způsob
Obce dostanou 100 % darovaných peněz

JAK POMOCI?

PROČ TAKTO?

KOMU POMŮŽETE?

JAKÁ JE KONTROLA?

CHCETE POMOCI JINAK?

NADACE VIA

http://www.darujeme.cz/promoravu

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO https://dchb.charita.cz/pomoc-po-tornadu/
ADRA

http://www.adra.cz
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Slovo starostky
znamu najít i náš box v Dobroměřicích.
Pravidelně na tomto místě informujeme o tom,
co nás z investičních akcí čeká. Letos je to rekonstrukce ul. U rybníka a pevně věřím, že získáme
stavební povolení i na chodník v ul. Komenského. Tady se nám situace nečekaně zkomplikovala tím, že se chodník nachází vzdušnou čarou na
některých místech méně než 50 metrů od „háječku“, tedy od lesa. Ale všechny administrativní
kroky v této záležitosti máme splněny a teď již
čekáme na zmíněné povolení, abychom mohli akci do konce roku zrealizovat. Pokračujeme
s revitalizací sportovního areálu a s přípravou na
další kroky v rekonstrukci budovy bývalé školy.
Bohužel protiepidemiologická opatření všechno zbrzdila, ale doufejme, že teď už se vše zkonsoliduje a poběží tak jak má a budeme moci navázat přípravou dalších projektů – parkovacích
ploch a komunikací.
Patrně jste zaznamenali, že rekonstrukce „oblouků“ je posunuta o rok. Příprava projektu na
stavbu okružní křižovatky na obchvatu ale běží.
Projekt je odevzdán a momentálně probíhá
inženýring, tedy část vyjadřovací, kdy všechny
Přehled transparentních účtů
dotčené subjekty uplatní svá stanoviska ke stavpro postižené obce
bě, aby následně mohlo být vydáno stavební
a regiony vichřicí v červnu
povolení.
Přehled transparentních účtů pro postižené obce a regiony vichřicí
Zastupitelstvo v průběhu léta také nebude za2021 v červnu 2021
hálet, protože musí zareagovat na změnu le6013175309/0800 - Lužice
gislativy ohledně odpadového hospodářství.
Situace je poměrně komplikovaná, stále ještě
6013183309/0800 - Hrušky
nemáme všechny navazující právní předpisy
6013185339/0800 - Moravská Nová Ves
ministerstev životního prostředí a financí, tak
doufejme, že se již brzy dočkáme. Každopádně
6013197399/0800 - Hodonín Bažantnice
nás všechny čekají změny, o kterých budeme
6013190349/0800 - Týnec
informovat všemi možnými dostupnými kanály.
Pokud ještě nejste zaregistrovaní do mobilního
6013192379/0800 - Tvrdonice
rozhlasu, ozvěte se, pomůžeme vám, proto6013187369/0800 - Mikulčice
že tak získáte informace pohodlně a rychle do
6013193339/0800 - Kryry, místní část Stebno
svých mobilních telefonů nebo mailů.
Přeji všem krásné a pohodové léto a také načer6013195369/0800 - Hodonín, místní část Pánov
pání sousty pozitivní energie do dalších dnů.
6013196329/0800 - bez názvu
Ivana Sihlovcová

Děkuji za to, že pomáháte. Já vím, že je to netradiční úvod, ale je na místě. Všichni soucítíme
s těmi, kteří jsou postiženi živelnou bouří nejen
na Moravě. Proto jsme hned následující den po
těchto událostech kontaktovali spolu s velitelem jednotky našich hasičů starostu obce Kryry, pod kterou spadá postižená obec Stebno,
abychom domluvili konkrétní a cílenou pomoc.
V současné době máme informace o tom, že
nejvíce potřebují v postižených obcích řemeslníky, nebo peníze, aby je mohli zaplatit. Proto
přinášíme čísla některých transparentních účtů,
na které můžete přispět do konkrétních obcí.
Vlna solidarity a podpory byla veliká a všem,
kteří jste pomohli nebo ještě pomůžete, patří
veliký dík.
Asi jste zaznamenali, že vedle vrat do dvora KD
se objevil Z-BOX (str. 24). Toto zařízení je určeno nejen pro příchozí, ale i odchozí zásilky a byl
již plně zprovozněn, abyste mohli využít tuto
službu tady „doma“. Až tedy budete objednávat
zboží se zasláním do zásilkovny, měli byste v se-
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Jako každý rok, tak i letos, se někteří
Soptíci zúčastnili soutěže Požární
ochrana očima dětí. V minulých letech se nám občas dařilo, tak jsme
čekali na výsledky s napětím. Tématem letošní POOD byly nehody
na železničních přejezdech. Jsme
spokojeni .
Gabča R. v kategorii literárních prací
pro žáky 3. - 5. ročníků získala 2. místo, Tomáš R. v kategorii výtvarných
prací 6. - 7. třída 3. místo a Aneta
P. v kategorii digitálních technologií
1. místo!
Všem moc gratulujeme a děkujeme, že neusnuli na vavřínech ani
v době coronavirové.
Nicméně POOD nebyla jediná soutěž v coronavirové pauze. SH ČMS
připravil pro děti dvě soutěžní křížovky. Ze zúčastněných Soptíků
uspěla Barča a Gábina s Tomášem,
i tady děkujeme a moc gratulujeme.

SOPTÍCI

Dobroměřický zpravodaj
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No a konečně nám také vládní nařízení dovolila začít se scházet, trénovat
a jezdit na soutěže.
První, kam jsme se podívali, byl závod o pohár starosty Koštic. Tady naši
Soptíci spojili síly se soutěžícími z Koštic a tohle smíšené družstvo se umístilo na krásném 5. místě z 11. Po téměř
roce bez tréninků je to skvělý výsledek.
Další ze závodů, kam jsme vyrazili, byl
Plamen ve Vroutku, opět se nám dařilo,
Soptíci nám prostě nic nezapomněli,
opět jdou do všeho po hlavě a snaží se
o ty nejlepší výsledky.
Teď už nám jen chybí, aby vládní
opatření povolila také fanoušky na tribunách, a pak už to bude úplně bez
chyby. Tak snad se po prázdninách splní i tohle přání.
Za Soptíky vám všem přejeme krásné
léto plné zážitků a sluníčka.

SOPTÍCI
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Text: Jitka Strážnická, foto: Lenka Pletichová
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Aktivity v rámci
„Skutečně zdravé školy“
O tom, že naše mateřská škola získala bronzové
členství v programu Skutečně zdravá škola, jsme
Vás již informovali. Bylo nám ctí, když jsme na konci
dubna mohli za přítomnosti paní starostky Ing. Ivany Sihlovcové převzít certifikát (foto na str. 7) od
manažerky, koordinátorky a lektorky programu
Skutečně zdravá škola Ing. Karoliny Kallmünzerové.
Jak jsme slibovali, tak v našem úsilí nepolevujeme
a nejenže stále děti vedeme ke zdravému životnímu stylu, dokonce jsme 17. 6. 2021 dostali příležitost prezentovat naši školu na celostátní on-line
konferenci Skutečně zdravé školy na téma Jedlá
školní zahrada. A myslím, že skutečně máme co
říct. V posledních letech naše školní zahrada prošla velkou proměnou. Všechny kovové prvky jsou
již pryč a naším dlouhodobým záměrem je zahrada

v přírodním stylu. Herní prvky jsou dřevěné, za
příznivého počasí využíváme venkovní učebnu, Eko koutek s vyvýšenými záhony, kompostérem, pařníkem, množstvím keřů a stromků, hmatovým chodníčkem a interaktivními
tabulemi se nám stále rozrůstá o další zeleň.
S dětmi pěstujeme pravidelně velké množství
bylinek (majoránku, mátu, pažitku, rozmarýn,
petržel nebo šalvěj). Ze zeleniny jsme v minulých letech sklízeli brambory, rajčata, hlávkový
salát, mrkev, ředkvičky, hrách, dýně, špenát,
z ovoce potom jahody, rybíz, borůvky a angrešt. Zaměstnanci mateřské školy svépomocí
vybudovali vrboviště a v současné době se
pouští do vlastní louky.

Dobroměřický zpravodaj
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Víte, že...?

Za MŠ Ludmila Jirotková

... děti rozdělíme už od září do tří tříd?
Po dlouhodobém úsilí se nám za velkého přispění paní starostky Ing. Ivany
Sihlovcové a zaměstnanců obce Dobroměřice podařilo v mateřské škole
vybudovat novou třídu z původní keramické dílny.
Máme teď před sebou prázdniny, během kterých třídu vybavíme nábytkem
a od 1. 9. 2021 děti poprvé v historii
Mateřské školy Dobroměřice rozdělíme
do 3 tříd – Myšky, Koťata a Lišky. Tímto
krokem jsme mohli při letošním zápisu
přijmout o 4 děti více, a hlavně ulevíme
současným třídám, které budou naplněné do počtu 22 dětí. Tím plníme náš záměr vzdělávat co nejvíce individuálně.
Za MŠ Ludmila Jirotková

Dotačním projektem na lanovou dráhu
Mou snahou je získávat finanční prostředky z různých zdrojů, a proto se pravidelně zapojujeme do
různých dotačních programů. Na projekt s názvem „Začínáme spolu v přírodě“ jsme od firmy ČEPS,
a.s. získali finanční dar na nákup lanové dráhy, kterou si děti hned zamilovaly. DĚKUJEME!

Za MŠ Ludmila Jirotková
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VÝLET
NA
OBLÍK
Konečně výlet! To jsme od dětí slyšeli, když jsme jim oznámili, že pojedeme na výlet. Po celém školním
roce plném omezení a zákazů si ho
už skutečně zasloužily. Autobusem
jsme vyjeli na statek Oblík, kde nás
ochotně přivítali a pro děti byla připravena exkurze celého statku. Děti
si mohly nakrmit ovečky a kravičky
a pohladit poníka. Celé prostředí
i zaměstnanci statku byli úžasní
a my jsme si výlet moc užili.

Dobroměřický zpravodaj

Dobroměřický zpravodaj
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Rozloučili jsme se s předškoláky

Ve čtvrtek 11. 6. jsme se loučili s našimi nejstaršími dětmi, které v září nastoupí do základních škol.
I letos se tato akce neobešla bez bezpečnostních a hygienických opatření a, bohužel, nebyla přístupná širší veřejnosti. Celé loučení se neslo v duchu zápisu do základní školy, o které naše nejstarší
děti přišly a všichni tuto „zkoušku“ zvládli na jedničku. Ještě jednou přejmeme všem dětem hodně
Za MŠ Ludmila Jirotková
štěstí a úspěchů!

Dobroměřický zpravodaj	RC MODELÁŘI
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Dobrodění

Sobota 12. 6. - Dobrodění ve Stromovce v Lounech bylo plánováno velmi narychlo a náš klub
tam opět pro děti zajišťoval jízdu s autíčky. Účast byla veliká, lidé konečně mohli ven, a tak se to projevilo i na návštěvnosti nejen dětí. Velké poděkování patří Toníkovi (Stonožka), který celé odpoledne
akci vedl se svou přítelkyní. Výtěžek akce bude opět věnován na handicapované děti.
Všem vám přeji krásné prázdniny a sluníčkové dny.

Za RC modelářský klub Dobroměřice z.s. text: Libor Sláma, foto: Tonda Ploc
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1. ČERVNA
DEN
DĚTÍ
1. 6. jsme s dětmi oslavili Den
dětí. Za splnění úkolů děti
dostávaly žetony, které mohly
v improvizovaném obchodě
vyměnit za odměny dle vlastního výběru. Letošní dětský
den jsme obohatili o kreslení
na obličej a balónkování. Na
závěr se děti osvěžily zdravým
občerstvením ve formě melounů a jiného ovoce, které
jsme dostali od rodičů. Tímto
jim moc děkujeme.
Za MŠ Ludmila Jirotková

ZE ŽIVOTA NAŠICH NEJMENŠÍCH
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Pojďme se podívat, co se dělo u nás

V minulém zpravodaji jsme se rozloučili Ponožkovým dnem, kdy se nám celkově začala veškerá
opatření souvisejících s covidem pomalinku uvolňovat.

31. 3. Poděkování
V tento den jsme drobným občerstvením poděkovali ZZS v Lounech za nasazení v covidové
době, měli to opravdu těžké. Snad jsme jim trošku zlepšili náladu.

1. 4. Velikonoční soutěž

Dali jsme si menší brigádu - roznos letáků pro
město Louny. Děkujeme členům, kteří se zapojili, zvládli to v rekordním čase a naběhali spoustu
kilometrů.
Foto: Lenka Pletichová

21. 4. Příspěvek
Nadace Agrofert nám přispěla na vybavení pro
děti a dospělé závodníky, vybavení již dorazilo.
Těšíme se na trať.
Foto: Jirka Sailer

Obecní úřad v Dobroměřicích uspořádal velikonoční soutěž pro děti, pomohli jsme s vytyčením trasy kolem školky a fotbalového hřiště,
do cíle jsme přidali i pro první účastníky malinké
dárečky.

13. 4. On-line losování
Proběhlo druhé on-line losování soutěže
o drobné ceny jako „náhrada“ za náš druhý neuskutečněný ples. Příští rok se snad již na plese
uvidíme.

24. 4. Sběrová sobota
Tento den proběhla sběrová sobota v obci, pomáhali jsme na sběrovém dvoře i na svozových
vozech. Počasí nám relativně přálo.

16. - 23. 4. Brigáda

Foto: Lenka Pletichová

Dobroměřický zpravodaj
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Pálení čarodějnic

29. 5. První závody

Konec dubna se nese
v duchu pálení čarodějnic. Situace v zemi
ještě nebyla úplně
nakloněna
velkým
společným akcím, ale
přes to nám na hasičárně přistála čarodějnice. Současně obec
připravila dětem další
stezku, teď čarodějnou, kde jsme opět
pomohli v háječku
s vytyčením trasy. Ohlasy na trasu byly dobré.
Foto: Lenka Pletichová

Konečně první závody - Tohatsu Fire Cup
v Bechlíně. S mírnými obměnami v družstvu, na
rozjezd úžasné 5. místo!

7. - 8. 5. Májka
V sobotu firma Rybka dovezla májku, proběhlo
její zdobení a v neděli jsme ji s pomocí Marcela
Štěpánka postavili. Symbolická, malá, protože se
ještě nemohly Máje konat. Po jejím postavení
jsme opékali buřty.
Foto: N. Iblová

5. 6. Svatba

SDH
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To se nám vdávala naše členka Renča. Nemohli
jsme ji nechat jen tak, museli se nám novomanželé trošku zapotit. Ještě jednou jim přejeme
hodně štěstí!
Foto: Lenka Pletichová

6. 6. Lužerady

Dobroměřický zpravodaj

8. 6. Výjezd
V noci jsme měli ostrý výjezd k požáru dřeva a odpadu zde v Dobroměřicích ve spolupráci s PS HZS
Louny a Policií ČR. Požár byl lokalizován pomocí
jednoho proudu.
Foto: Veronika Kočárková

11. - 13. 6. Velorexy

To jsme byli v Lužeradech na Dětském dni
s ukázkou techniky.
Foto: Jirka Sailer

Víkend se nesl v duchu Doby ledové, proběhl
u nás v Dobroměřicích sraz velorexů. Bylo to
rychlé, ale úžasné, zpestřené drobnými soutěžeFoto: Lenka Pletichová
mi a spanilou jízdou.

SDH
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Foto: Jirka Sailer

12. 6. Ukázka techniky
Proběhla ukázka techniky na Dobrodění ve Stromovce v Lounech.
Foto: Jirka Sailer

Foto: Jirka Sailer

19. 6. Třetí místo
Druhé kolo Tohatsu Fire Cupu se konalo tentokráte v Obrnicích. I v tom úmorném vedru naše
družstvo získalo 3. místo!

Nakonec chceme poděkovat všem sponzorům, kamarádům a našim členům, kteří
i v této době najdou prostředky, čas a chuť pomáhat. Děkujeme za slova podpory. Pokud
Vám můžeme s něčím pomoci, obraťte se na
Jirku Sailera či na OÚ. Více a aktuálně - vždy
na našem Fb Sdh Dobroměřice. Krásné léto.

Foto a texty: Lenka Pletichová
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Veřejnost si našla cestu do sokolovny

Dobroměřická sokolovna musela z důvodu Covid 19 přerušit svůj provoz v říjnu 2020, byla utlumena veškerá činnost a bohužel, se neuskutečnily některé akce, tak oblíbené u celé široké veřejnosti
jako je např. VEČER SVĚTEL nebo Mikulášský turnaj ve stolním tenise.
V polovině května tohoto roku jsme již mohli konečně otevřít i budovu sokolovny, avšak za přísných
hygienických podmínek. Některé oddíly svou činnost opět obnovily, jiné čekají na srpen, případně
září. Jelikož je naše dobroměřická sokolovna tzv. vnitřní sportoviště, musíme dodržovat hygienické
předpisy spojené s COVID-19, které se, bohužel, odráží ve výdajích a tím pádem i ve zvýšených
finančních nákladech vynaložených na dezinfekční prostředky.
I přes tyto všechny překážky jsme moc rádi, že i po opakované,
nucené přestávce, si veřejnost našla cestu do sokolovny.
V průběhu uzavření sokolovny si však především oddíly žen našly

Dobroměřický zpravodaj

T. J. SOKOL
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své pohybové aktivity v přírodě,
což je patrné z fotografií. Možná je příjemné v těchto teplých
dnech vidět zase sníh a trošku se
ochladit.
Sokolovna se opět uzavře v červenci, kdy budou muset proběhnout některé nutné interiérové
i exteriérové opravy. Předpokládáme, že se sokolovna opět otevře v srpnu a jednotlivé oddíly
budou postupně obnovovat své
aktivity tak, aby v září byla nastartována činnost všech stávajících
oddílů a budeme pevně doufat,
že se dobroměřická sokolovna na
podzim opět nebude muset zavřít.
Všem občanům Dobroměřic přejeme příjemné a pohodové prožití letních měsíců.
Text: I. Hušková, foto: Z. Štumpfová

Spolupracujeme s Klubem V-pohybu

Během tzv. Covidové doby, kdy byla uzavřena veškerá sportoviště, dobroměřický sokol začal spolupracovat s úspěšným KLUBEM V-POHYBU, kterému právě naše dobroměřická sokolovna poskytuje
zázemí pravidelně v úterý a ve čtvrtek. KLUB V-pohybu vedou zkušené instruktorky Petra Sedláčková
a Zuzka Sochrová. Seznamují děti zábavnou formou se základy sportů se zaměřením na cyklistiku, inline bruslení a základy skateboardingu. Hodiny propojují netradičními hrami zaměřenými na
týmovou spolupráci. Právě KLUB V-pohybu připravuje na léto tři turnusy táborů a zázemí těchto
táborů najdou opět v dobroměřické sokolovně.
Více informací o fungování V-pohybu v dobroměřické sokolovně poskytnou jistě obě zkušené
instruktorky na tel. č. 736 233 018, 720 374 922.
V příštím vydání ZPRAVODAJE zajistíme určitě Od září minulého roku dobroměřická sokolovna
více informaci o tomto skvělém projektu, který zajišťuje zázemí další neziskové organizaci, která
je zaměřen na aktivitu dětí.
je zaměřena na rytmickou a pohybovou aktivitu
dětí ve formě gymnastiky – SPORTGYM Louny.
Bohužel i tento oddíl musel svou činnost přerušit a opětovně plánuje zajištění aktivit od září.
Tento oddíl vede zkušená trenérka Nela Pihrtová, bývalá reprezentantka České republiky ve
sportovní gymnastice.
Více informací o fungování tohoto oddílu získáte na tel. č. 771 167 066. V příštím vydání ZPRAVODAJE určitě o klubu SPORTGYM Louny zajistíme více informací.
Text: I. Hušková, foto: Nela Pihrtová

Oddíl gymnastiky
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Modelářské soutěže začaly rekordem

Vážení spoluobčané obce Dobroměřice,
konečně nám situace umožnila v průběhu druhého čtvrtletí uspořádat několik málo akcí na našem
letišti a nejen tam. Věříme, že již po zbytek roku 2021 se tento stav bude pouze zlepšovat.
SCHŮZE

V sobotu 29. 5. jsme na letišti uspořádali malé modelářské posezení na památku našeho Čmeldy,
spojené s výroční členskou schůzí a volbou nového představenstva klubu RC modelář Dobroměřice z.s. Účast byla téměř 100% a za to jsem rád.
Text a foto: Libor Sláma
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RCA

Sobota 12. 6. - RCA
červnové akrobaty,
mistrovství ČR, které
již tradičně pořádáme
s modelářským klubem Ústí nad Labem
a těší se stále větší
popularitě. V červnovou sobotu se na letišti sešlo 10 závodních
pilotů, a to byl zatím
rekord, který u nás
soutěžil. V horkém slunném dni se létala tři bodovaná kola. Bodovači to neměli na slunci zrovna
jednoduché, ale nakonec vše dopadlo na jedničku a o první a druhé místo se závodníci dělili s minimálním rozdílem dvou bodů.
Text a foto: Libor Sláma
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Fotbalisté FK Dobroměřice se dočkali

Trénovat jsme nepřestali ani v době, kdy nás sužovala covidová opatření. Dospělí měli trenérem
naordinované individuální tréninky, děti sportovaly s rodiči, společně chodili na procházky do lesa,
do Českého Středohoří a poznávali krásy našeho kraje. Ale všichni jsme se nemohli dočkat toho dne,
až vláda opatření rozvolní, a budeme moci trénovat společně na hřišti. A to se stalo v dubnu, dočkali
jsme se. Samozřejmě jsme museli dodržovat různá omezení, nejprve to byl trénink maximálně po
dvojicích s 6 m rozestupy, následně skupina max. šesti hráčů, po té skupina o 10 hráčích a nakonec
úplně bez omezení. Až když došlo k úplnému rozvolnění všech sportů, tak jsme si mohli domlouvat zápasy, bohužel, to byly pouze přátelské zápasy, protože oficiální soutěže byly z nařízení FAČR

Náš nejmladší tým Bambiny 2021

zrušeny, protože by se nestihly včas odehrát. Nejvíce to mrzelo naše mužstvo dospělých, protože
jsme byli na 2. místě tabulky a dělali jsme si zálusk na postup do Krajského přeboru. Již po druhé za
sebou nám to Covid-19 neumožnil. Ale nic nevzdáváme, o postup zabojujeme v další sezóně, která
začne již 7. 8.!
Všichni jsme se obávali, že především děti si v době Covid-19 najdou jiné záliby, jako jsou hry na
telefonech, tabletech, playstationech, atd. a sportovat se jim nebude chtít, ale jsme rádi, že jsme se
spletli! Všechny děti se nám na tréninky s chutí vrátily a svým přístupem nám dělají radost. Velký dík
za to patří také rodičům, bez kterých by to tak určitě nebylo.
A i díky tomu, že se nám všechny děti vrátily a z fotbalu v FK Dobroměřice mají radost, tak jsme moh-

Dobroměřický zpravodaj
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Starší přípravka 2021

li pro novou sezónu 2021/2022 přihlásit 11 týmů (2 mužstva dospělých, 2 dorostenecká mužstva,
3 žákovská mužstva a 4 mužstva přípravek), což je pro dobroměřický fotbal rekord a věřím, že nejen
našim vystupováním, ale i výkony budeme Dobroměřice hrdě reprezentovat!
Neustále se také snažíme zvelebovat celý fotbalový areál, opravili jsme klubovnu, vybudovali jsme
přístřešek na trenérské pomůcky, vedení obce nechalo vybudovat moderní prolézačky, lanovou
klouzačku. K dispozici jsou také posilovací outdoorové stroje, dále se pracuje na úpravách v celém
areálu, ve výstavbě je nové oplocení, které je ve finální fázi. Ve spolupráci s obecním úřadem se snažíme celý areál ještě více vylepšit tak, abyste se mohli přijít nejen občerstvit a podívat se na dobrý
fotbal, ale abyste se u nás cítili dobře a rádi jste se k nám vraceli.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům, kteří nás i přes současnou složitou situaci
finančně a materiálně podporují. Samozřejmý dík patří také Obecnímu úřadu Dobroměřice, který
je naší velkou podporou. A samozřejmě rodičům, trenérům a všem, kdo se o celý chod klubu stará.
Bez váš všech by to nešlo.
Už teď se těšíme až to 7. 8. vypukne a budete se k nám moci přijít podívat a pořádně se pobavit!
					
Za FK Dobroměřice Michal Ipser
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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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