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Stavba na návsi utěšeně
roste

Hrubá stavba je za námi a
momentálně se pracuje na
dokončovacích pracích. Na řadu 
přijdou terénní úpravy.

str. 10
Postřehy odjinud

 

František Chromý s
manželkou vypráví  o své
rodině a životě ve
vzdálené Austrálii. 

2 /2021

červen

HURÁ, PRÁZDNINY!

str. 5
Změna mandátu
zastupitele

Na základě vzdání se
mandátu dochází ke
změně ve složení
zastupitelstva.

Ať prázdninový čas běží pomaleji než čas školní a ať
jsou letní dny plné milých a silných zážitků. 

 
Děti s napětím

vyhlíží přicházející
prázdniny. 
Rodičové, 
držte se! 

 
Přejeme všem

krásné prázdniny
plné slunce, dobré

nálady a
nezapomenutelných

zážitků!



Vážení spoluobčané,
 
  chladné jaro je už definitivně za
námi. Kéž by to platilo i o
koronavirus. Klesá počet pozitivně
testovaných i těch s těžším
průběhem nemoci a přísná
opatření se pomalu rozvolňují.
Koronavirus nemá dopady jen na
zdraví, ale i na ekonomiku a
psychiku. Nejhůře to nesli ti
nejstarší, ale vyrovnat se s tím
musely i děti a mládež. A nejde jen
o vzdělání, ale i nedostatek
pohybu a kontakt s vrstevníky.
Domácí izolace může mít dopady
nejen na jejich každodenní návyky
a motivaci ke vzdělávání, ale také
na duševní zdraví. Varovným
způsobem roste počet dětí , které
kontaktují krizové linky, což
zastupitele obce vedlo   k
rozhodnutí věnovat dva tisíce
korun Lince bezpečí, která je
důležitým nástrojem první pomoci  
v krizových situací. Věřím, že
postupné uvolňování, nadcházející
léto a přibývající možnosti aktivit
přispějí k postupnému návratu k
životu, jak ho známe. 
  Lažany se také připojí  řadou akcí
pro celé rodiny, protože zvlášť v
této době hraje rodinné zázemí
velkou roli a fungující rodina lépe
zvládá obavy a nejistotu spojenou
s koronavirem. 
   Věřím, že už se blýská na lepší
časy, že v létě budeme slavit
dohromady, usmívat se na sebe a
těšit se ze společných setkání .

Přejí vám prosluněné prázdninové
dny a hlavně zdraví.

        Dana Durdová

Tentokrát jsem se zeptali, co vás
nejvíce těší na létě a jaké jsou  vaše
prázdninové plány.

 ČERVEN 20212 DOLNOLAŽANCKÉ LISTY

úvodní 
slovo

Jindřiška a František Chromých
Jako každoročně přivítáme prázdniny rodinnou
sešlostí u nás doma. Už se těšíme, až celý dům ožije.
Chybět budou bohužel "naši Australani", jim není
prozatím povoleno cestování, vlastně jim nemůžeme
poslat ani balík. Dovolenou v plánu nemáme, ale určitě
si uděláme několik jednodenních výletů, mezi nimiž
nebude chybět návštěva chodských slavností v
Domažlicích. Také se již těšíme na otevření
společenského centra na návsi a všechny další obecní
akce, které nám snad "covidový režim" již nezakáže.

Pavla Pavlanová
Na létu mě baví úplně všechno - teplo a sluníčko,
zahrada i práce na ní, posezení venku, zkrátka všechno,
co k létu patří. Dovolenou zatím neplánujeme, protože
Luboš změnil zaměstnání a dost dobře neví, jak to
bude mít s čerpáním dovolené. 

Honza Kalenda
Na létě je fajn, že můžu vidět holky v plavkách.
Dovolenou jsem zatím neplánoval, počkám, co se
naskytne  a pak se uvidí.

Soňa a Petr Foumovi
Léto a prázdniny jsou samozřejmě krásným obdobím,
ale s dětmi doma je třeba být vybaven arzenálem
aktivit,  které zmenší pole působnosti pro tvoření
neplechy. Proto, jak jen to bude možné, nabalíme
batůžek se svačinou a vyrazíme na kole, k vodě, do
lesa, zkrátka na malé výlety, abychom se co nejvíc užili.
Koncem prázdnin se chystáme na několik dní na chatu
u Bítova a snad konečně vyjde dva roky odkládaný
festival.

Lenka a Marek Tenklovi
Na létě máme nejraději to, že začíná grilovací sezóna a
konečně můžeme posedět venku. Samozřejmě při
velkých vedrech je fajn využít bazén, kde se člověk
příjemně ochladí. Letošní léto budeme trávit "na maltě
a zlatých pískách" (na naší stavbě) jako loni :-) a těšíme
se na dovolenou na Vranově, kam jezdíme každý rok. V
plánu máme návštěvu Pálavy, kde je výborné víno a
nádherná příroda. 

anketa



DĚTI NAŠLY VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA

(dd)
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Velikonoce nepatří mezi svátky, kdy by bylo tradicí navzájem se obdarovávat.
Přesto má darování dárku na Velikonoce jednu výjimku. Víte jakou?
Samozřejmě se jedná o hledání velikonočního zajíčka. Obdarovanými jsou děti.

    Děti milují překvapení o to více, když si ho
samy najdou. Na nedělní odpoledne jsme
naplánovali hledání velikonočního zajíčka v
okolí       rybníku      Zámeček.     Cestou      za 
schovaným     překvapením   se    mohli  kluci 

a děvčata dozvědět, jaké zvyky se dříve dodržovaly v
jednotlivých dnech pašijového týdne. V cíli pak děti
vyluštily křížovku a na všechny ještě čekalo rychlé
dohledání schovaných „zajíčků". 



    Městský úřad Moravské Budějovice,
Odbor dopravy a silničního
hospodářství, obdržel dne 03.06.2021
žádost ve věci stanovení přechodné
úpravy provozu na silnici III/36070 z
důvodu vybudování splaškové
kanalizace v obci Vícenice, na jejímž
základě oznamuje veřejnou vyhláškou
opatření obecné povahy.
    Dobrou zprávou by pro nás mělo být,
že průtah na Moravské Budějovice by
měl být průjezdný a omezení se bude
týkat směru na Jakubov.  Nová uzávěra
je naplánovaná v termínu od 
1. července do 30. září 2021.

Uzávěra silnice III/36070 v obci Vícenice 
u Dolních Lažan 
2. etapa výstavby splaškové
kanalizace v sousedních
Vícenicích je naplánovaná do
30. září. 

aneb zábavný podvečer pro děti i dospělé

Připravíme posezení, buřtů,

limonády a piva bude dost. 

Na děti budou čekat

odměny i sladkosti

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN

V pátek 2. července jste srdečně
zváni k rybníku Zámeček.

 
Pro děti jsme připravili soutěže,

hádanky, úkoly a nebudou 
chybět odměny.

* * * 
Pro všechny bude zajištěno

občerstvení, ale dobrou 
náladu si přineste.

* * * 
Po setmění čeká na všechny

odvážné
STEZKA ODVAHY

se strašidelnými nástrahami.
 

Lažanská strašidla přislíbila
účast a chybět nebudou !!

(dd)
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ČISTÁ VYSOČINA 2021
Sobotní odpoledne se sešla skupinka ochotných a šikovných dětí,
která, za asistence dospělých, hravě uklidila celé okolí naší obce.

a že jim stav přírody v jejich
okolí není lhostejný. Krajské
správě a údržbě silnic a
pracovníkům Technických
služeb MB děkujeme za
zajištění odvozu pytlů s
odpadem.
    Touto akcí jsme současně
podpořili mezinárodní akci
Den Země, který se
každoročně slaví 22. dubna.

   I přesto, že počasí příliš nepřálo, se sešla skupina dobrovolníků, kteří 
 chtěli  pomoci  přírodě  zbavit  se odpadu. Všem účastníkům chceme
poděkovat, že  se rozhodli  i v této složité  době zapojit do úklidové akce, 

    Dne 31. 5. 2021 bylo starostce obce doručeno oznámení Jana Řeřuchy o vzdání se mandátu člena
zastupitelstva obce Dolní Lažany. V souladu se zákonem č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a změně některých zákonů, vznikl dnem následujícím po doručení oznámení Jana Řeřuchy, tj. 1. 6. 2021
mandát prvnímu náhradníkovi podle volebních výsledků, kterým je Rudolf Novák, který se ho ovšem téhož
dne vzdal. Následujícího dne, tj. 2. 6. 2021 vznikl mandát druhému náhradníkovi Filipu Durdovi a dnem
následujícím, tj. 3. 6. 2021 se stává členem zastupitelstva. 
     Janu Řeřuchovi děkujeme za jeho dosavadní práci a působení v zastupitelstvu, kontrolním i
finančním výboru obce a přejeme hodně osobní spokojenosti. 
  Zastupitelstvo obce Dolní Lažany na svém mimořádném zasedání dne 21. 6. 2021 vzalo na vědomí
oznámení o vzdání se mandátu Jana Řeřuchy a Rudolfa Nováka a informaci, že na uprázdněný mandát v
Zastupitelstvu obce Dolní Lažany nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník z kandidátní listiny
téže volební strany Filip Durda, který týž den složil slib zastupitele a převzal osvědčení.

Změna člena zastupitelstva obce na základě vzdání se mandátu zastupitelstva.

Změna mandátu zastupitele obce

(dd)
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smlouvy o dílo na realizaci stavby a získání
pravomocného stavebního povolení. To vše za
účelem úspěšného podání žádosti o podporu
v rámci výzvy Operačního programu Životní
prostředí 2021 – 2027.   
    V nejbližších dnech nás čeká jednání o
získání pozemku pro umístění přečerpávacích
nádrží do vlastnictví obce.
  (dd)

(dd)

Po nabytí účinnosti Smlouvy byla obci poskytnuta zálohově podpora projektu
"Projektová dokumentace: Splašková kanalizace v obci Dolní Lažany" s
následným vyúčtováním  skutečně vynaložených výdajů na projektovou
přípravu a dle investičních nákladů na realizaci opatření podle uzavřené
smlouvy o dílo. 
  "Kromě technické zprávy je projekt hotový.
Předpokládám dopsání zprávy do 25. června a
pak by bylo možno poslat celý projekt na SFŽP"
zhodnotil stav prací na projektové dokumentaci
Ing. Vítězslav Pruša.
      Tím samozřejmě práce projektanta zdaleka
nekončí. Na řadě je příprava stavební
dokumentace  pro provedení   stavby,   uzavření 

Získali jsme dotaci a co dál?

Situační výkres

MÁCŮV MEMORIÁL 2021

Připravujeme již 19. ročník 

tradičního nohejbalového

turnaje amatérských trojic 31. 7. 2021 
od 9:00  

Přijďte si zahrát, přijďte 
 fandit nebo se jen pozdravit!
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Se setměním vzplála
i hranice, abychom
učinili tradicím
zadost. (dd)

Pálení čarodějnic je každoročně 30. dubna. Právě v tento den večer mají podle
různých pověr čarodějnice rej, schází se a radí, jak by uškodily lidem. Jediné,
čeho se bojí, je oheň, proto se dodržuje tradice pálení. Aby měl oheň před
čarodějnicemi co nejlepší ochranné účinky, mělo by se pálit jen dřevo.

DATUM UPALOVÁNÍ ČARODĚJNIC, KTERÉMU
PŘEDCHÁZÍ STAVĚNÍ MÁJE, JE STÁLE STEJNÉ. 

    Pentle v národních barvách připevnila děvčata,
chlapská síla místních mužů pomohla se
vztyčením kmene stromu a i v letošní roce se máj
opět stala dominantou a ozdobou vesnice.

Oprava úseku silnice, kde se
při dešti tvořila nebezpečná
louže, se povedla
    První  déšť po vyasfaltování
povrchu silnice u Kalendovy
zahrady upozornil na
nedostatek díla - špatně
umístěný kanál. A důsledek?
Tvořící se nebezpečná louže
hned za zatáčkou. Rok a půl
místostarosta     Pavel   Ondrák,
jako  v  pohádce O kohoutkovi a   

slepičce, obcházel všechny
zainteresované, telefonoval
psal, žádal. Nakonec jeho
houževnatost a vytrvalost byla
korunována úspěchem.
Zhotovitel díla provedl v rámci
reklamace opravu, která,
problém odstranila. 
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dřevěný nábytek 
kuchyňské nádobí a potřeby
nářadí 
sportovní potřeby
hračky

   V letošním roce vznikne v areálu společnosti
ESKO-T nové „CENTRUM VĚCÍ PRO DRUHOU
ŠANCI“ (RE-USE centrum), které bude sloužit pro
všechny občany Svazku obcí pro komunální
služby. Momentálně probíhají stavební úpravy
budovy. Dále pak plánujeme nakoupení klecí,
regálů a váhy, které jsou nezbytné pro budoucí
provoz centra. Součástí projektu bude zřízení
webové aplikace, kde bude možnost nabízené
produkty prohlížet a nakupovat. Nutné je pak
pořízení evidenčního systému, který bude velice
přínosný pro evidenci a chod centra. Cílem
nového centra je snížit množství odpadů, které
končí na skládce. Užitečné a pěkné předměty
můžeme ještě dále využívat. Dost často se stává,
že na sběrný dvůr občan přiveze předměty,
které jsou plně funkční. RE-USE centrum tak
dává odpadům druhou šanci. 

    Centrum věcí pro druhou šanci bude zpočátku
přijímat: 

 SBĚRNÝ DVŮR
V JAROMĚŘICÍCH

 
AKTUALIZOVANÁ
OTEVÍRACÍ DOBA

knihy a obrazy
CD a gramodesky 
umělecké předměty 
hudební nástroje 
hodiny a budíky 
dětské potřeby 
kufry a tašky 
květináče 
další užitečné předměty 

 Příjem věcí bude probíhat na sběrných dvorech
do speciálních kontejnerů, nebo přímo v v RE-
USE centru na Hrotovické ulici. 
     Jak bude projekt fungovat? 
Občan bezplatně odevzdá předměty, které již
nevyužije na kterémkoliv sběrném dvoře do
přistavené klece nebo přímo v RE-USE centru
Svazku obcí pro komunální služby. Veškeré
odevzdané předměty se svezou do budovy RE-
USE centra. Obsluha předměty zkontroluje,
ocení a nabídne dalšímu majiteli, který předmět
dále využije. Tím se prodlouží život věcem, které                        
někdo další může ještě využít a pár let mu
sloužit.

REALIZACE PROJEKTU „CENTRUM 
VĚCÍ PRO DRUHOU ŠANCI“
RE-USE centrum by mělo být zprovozněno od poloviny letošního roku a
výtěžek z prodeje poputuje do psího útulku v Třebíči, kde bude upotřeben na
krmivo a pomůcky pro opuštěné psy a kočky.

Zdroj: Elektronický zpravodaj pro členy „Svazku
obcí pro komunální služby“ č. 24/2021

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

zavřeno
13 - 17 

zavřeno
13 - 17

zavřeno
8 - 15
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Stavba společenského přístřešku
pokračuje

Zázemí a prostor pro konání různých
kulturních akcí. To vše se bude nacházet
v nově budovaném společenském přístřešku.

  Asi měsíc zbývá do předání stavby a práce
pozvolna finišují. Na hodnocení  díla je ještě brzy,
ale  rádi bychom dopředu avizovali pozvánku -
tedy spíš bianco pozvánku - na slavnostní otevření
společenského přístřešku.  
    Rádi bychom uspořádali v srpnu 
odpoledne s cimbálovkou, ale 
prozatím jsme na začátku, kdy
se snažíme dohodnout termín.
Po rok trvající absenci je to 
dost obtížné, protože všichni
se chtějí setkávat a bavit. Věřím,
že se vše podaří a my se setkáme 
při dobrém víně a snad i při cimbále.

(dd)



    V minulých létech bylo pro nás léto spojené s
návštěvami přátel a hlavně pak s pobytem
potomků, zpočátku dětí, časem pak vnoučat.
Zprvu těch „českých“, časem pak přibyli i ti od
protinožců.
    Všem nám přibývají léta, českému vnukovi už
bude 19 let, ale pořád si kousek prázdnin, on i
jeho 16letá sestra, šetří na pobyt u babičky a
dědy v Lažanech. Na Lažany se vždy těšili i naši
blízcí z Austrálie. A užívali si to. Byli tady vždy více
než dva měsíce. Pro snachu bývalo jedním z
největších zážitků trhání třešní, které jsou u nich
velmi drahou vzácností. Jeden kilogram vyjde v
přepočtu na tisíc korun a ona je miluje. Když se
nám ztratila, tak jsme ji vždy spolehlivě našli na
žebříku, na jedné z našich třešní!
    Jejich rodina se časem, i k naší radosti a
potěše, také rozrostla. K děvčatům Madison a
Natálii přibyl ještě Eliáš. Všichni mají i české
občanství a proto jsou i s otcem obyvatelé
Dolních Lažan. Bohužel nám do toho tvrdě
zasáhla  vlna pandemie coronaviru.
Protinákazová opatření jsou všude, tedy  i v
Austrálii. Tamní jsou v mnoha směrech ještě
tvrdší, protože tamní vláda se drží zásady, že jako
ostrov   se   musí  masivnímu    rozšíření   nákazy 

K létu neodmyslitelně patří cestování a poznávání jiných krajů a zemí.  Takto
strávená dovolená pak může být pro mnohé z nás splněným snem. Sice nevím,
zda to je splněný sen manželů Chromých, ale v každém případě nějaký čas
strávili na australském ostrově, který se stal domovem jejich  syna Pavla. 
V tomto čísle zpravodaje se s námi Jindřiška a František Chromých podělili
nejen o své vzpomínky, ale i  zajímavosti z Austrálie. 

Postřehy odjinud

bránit. Každý příchozí musí do povinné karantény.
U mezinárodních letišť (jiný vstup do země není
možný) byly vybrány pro tyto účely hotely, ve
kterých si ten, komu byl vstup povolen – vracející
se občan či v odůvodněných případech cizí statní
příslušník – na vlastní náklady musel 14 denní
karanténu odbýt. 

Australští domorodci - takto se s nimi nejčastěji setkáte, hrají na didgeridoo -
jejich původní nástroje a prodávají bumerangy a drobné suvenýry (je to nejčastější
způsob obživy, v klasickém zaměstnání se s nimi setkáte vyjímečně)

Harbour Bridge - most v sydneyském přístavu, známý  z novoročních ohňostrojů a spojovaný českými nýty
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A naopak, vycestování ze země
je možné pouze ze závažných
důvodů na povolení. Když to
shrnu, už druhý rok jsou naše
kontakty omezeny na internet
(ještě že existuje Skype, takže se
téměř denně vidíme) a bude to
prý určitě ještě do příštího léta.
Mezitím už děvčata začala
chodit do školy a protože jsou
ve všem posunutí – v našem létě
mají teď zimu, teploty „pouze“
15 – 20 °C, takže prázdniny
pouze pololetní – bude to v
budoucnu všechno
komplikovanější. Musí se v
neposlední řadě vzít v úvahu i
fakt, že jedna zpáteční letenka
stojí v přepočtu kolem 60 tisíc
korun jsou proto vyhlídky na
osobní setkání neradostné.  
I když jsou počty pozitivních
případů oproti nám
nesrovnatelné, jsou opatření
stále velmi přísná. Například po
nedávném nálezu 8 pozitivních
případů v Sydney (návrat
občana z Indie, pozitivita i přes
karantenování a rozšíření bylo
přes taxikáře) následovalo
uzavření hranic celého státu
Nový Jižní Wales.
 V minulých dnech u nás
konečně sprchlo. Noční bouřka
přinesla přes 45 mm srážek, což
bylo výrazně vidět i na přepadu
rybníka Zámeček. V této
souvislosti jsem si vzpomněl na
situaci před pár týdny, kdy v
oblasti Sydney spadlo za noc
200 mm srážek. Pro nás
nepředstavitelné ale tam nejsou
tyto srážky, stejně jako naopak
požáry ničím výjimečným. Jenom
závěrem pár fakt o zemi – celý
název je Australský svaz. Tvoří jej
6 států s vlastními parlamenty,
země má 7,5 milionů km², 20
milionů obyvatel, ale obdělává
pouze 6,5 % půdy – vesměs do
200 km od pobřeží.

Závěrem vám i sobě přeji krásné léto bez uzávěr a omezení a těším se na
setkávání s vámi občany kdekoliv a hlavně u nás – v Dolních Lažanech!

                                                                                       František Chromý

Opera v Sydney je vlastně komplex pěti budov.

Skypoint - vyhlídková věž v centru Gold Coastu - zlatém pobřeží - což je na 200 km dlouhá pláž a nejoblíbenější
dovolenková  destinace v Austrálii s celoročně slunečným počasím, také stát Queensland, ve kterém leží, má
přízvisko slunečný stát,  které je uváděné i na SPZ aut; kousek odtud syn nyní žije.
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MBudějovicko.cz je vhodná platforma
pro propojování lidí a jejich spolupráci

 ČERVEN 202112 DOLNOLAŽANCKÉ LISTY

Obyvatelé Dolních Lažan mají možnost sledovat web MBudějovicko.cz, který
jim přináší informace o místních službách, kulturních akcích, nabídce práce,
články na domácí témata aj. Tento web je součástí regionálních portálů
Brněnska, které letos v dubnu oslavily dvacáté výročí vzniku. Jejich záměrem je
podporovat kvalitní život obyvatel a rozvoj obcí v okolí Brna a na Vysočině.

  Na začátku byl nápad dvou
středoškolských studentů vytvořit
místní periodikum v obci Zastávka
na Rosicku. V roce 2001 připravili
internetový měsíčník E-METRO,
který se po dvou letech změnil v
portál regionu Rosicko. Začaly
přibývat další regiony a v
současnosti je v provozu 21
regionálních portálů. Jejich přehled
můžete najít na odkaze
RegionyBrněnska.cz, kde je také
celá historie regionálních portálů v
datech.
 Informace na regionálních
portálech slouží především
místním obyvatelům, ale přejímají
je také velké mediální společnosti.

    Přinášíme vám ukázku z rozhovoru s ředitelem a
zakladatelem portálů Martinem Horkým, kde se
dozvíte, jak se Regiony Brněnska rozrůstaly, kdo
jsou uživatelé portálů, k čemu jim stránky slouží a
jak probíhá spolupráce s místními zpravodaji. Celý
rozhovor s redaktorkou Kateřinou Szczepanikovou
najdete na www.mbudejovicko.cz. Martin Horký v
něm vypráví, jak se mu podařilo volnočasovou
aktivitu přetvořit v ziskový projekt a o neúspěších,
které překonával. Dále o tom, jak souvisí rozvoj
regionálních portálů s jeho dlouholetým pobytem v
Japonsku, a že péče o regionální oblasti ovlivňuje
celou společnost.
 Regionální portály postupně přibývaly –
Blanensko, Židlochovicko, Pohořelicko, Ivančicko a
Velkobítešsko...
 Portály v dnešním grafickém konceptu a
funkčnosti byly spuštěny před deseti lety, 1. srpna
2011. Připadaly mi jako vhodná platforma pro
propojování lidí mezi sebou a jejich spolupráci.

Jedno z prvních mediálních partnerství, které
jsme uzavřeli, bylo při organizování
celorepublikové akce Ukliďme Česko. Tím, že
jsme regionální, můžeme informovat o
jednotlivých úklidových akcích. Lidé se dali
dohromady a řekli si „místo výletu půjdeme
uklízet“. Tímto způsobem podporujeme místní
iniciativy na různých úrovních.
Jsou mezi těmito jednadvaceti portály
významnější rozdíly?
    Je obrovský rozdíl mezi regiony, které jsou v
blízkosti Brna a těmi na začátku Vysočiny, jako
např. Moravské Budějovicko nebo Třebíčsko.
Čím jdete od Brna dále, tím zřetelnější je rozdíl
ve struktuře průmyslu a služeb. Regiony blízko
Brna mají větší příležitosti kulturního vyžití a je v
nich i více firem. V těch vzdálenějších není tolik
pestrá nabídka volnočasových aktivit.
Bezesporu je tam důležité zase jejich spádové
město. Vzhledem k tomu, že každý náš portál je  

Martin Horký, ředitel a zakladatel portálů



Hrát si na čerstvém vzduchu je pro děti asi ta
nejlepší zábava, jakou jim můžeme dopřát. 

Myslí si to i naši hasiči,
kteří za obecním úřadem 
 vyrobili dětem pískoviště.
Pro mladé tatínky určitě
strategicky vybrané místo,
které s příchodem teplých
dnů  v podvečer ožívá.
Neznamená to, že mamky
nejsou vítány. 

vystavěn stejně, jsou rozdíly vidět třeba v počtu
akcí v kalendáři.
Jakým způsobem s vámi uživatelé portálů
komunikují?
    Většinou je to tak, že něco potřebují a
nedokáží to nastavit. Pro nás je zpětná vazba
velmi cenná, protože neustále zjišťujeme, že
jsme uzavřeni ve vlastní bublině a nedokážeme
dohlédnout, jakým způsobem mohou uživatelé
portály používat.
Když mluvíte o uživatelích, máte na mysli
jejich dvě skupiny – čtenáře portálů a firmy,
které na nich inzerují?
    Přesně tak, ale ta hranice mezi nimi se
neustále stírá. S portálem můžete interagovat
různým způsobem. Jednou si tam čtete článek,
jindy si zadáte inzerát na pronájem bytu. Nyní
připravujeme možnost vytvořit si vlastní profil
uchazeče o práci a odpovídat pohodlně na
nabídky práce různých zaměstnavatelů.
Následně můžete sledovat jejich reakce, jak je to
běžné u specializovaných pracovních serverů.
Naše unikum je, že když publikujete nějaký
obsah, např. hledáte zaměstnance, dostanete
několik služeb najednou – vaši pracovní nabídku
zveřejníme na webu, zároveň ji rozešleme
uchazečům e-mailem, zobrazíme v tzv. boxíku
na hlavní stránce Seznam.cz a pošleme Googlu k
indexaci. Dokonce umíme inzerát
automatizovaně publikovat až na 42
facebookových stránkách. Portál tedy funguje
jako jakýsi rozcestník, který vám zjednodušuje
práci.

Jak probíhá spolupráci s místními zpravodaji? 
  V místních zpravodajích se často objevují
zajímavé informace. Jsou to periodika, která jsou
zajímavá nejen pro čtenáře z dané obce nebo
města. Bývají ale špatně dostupná pro lidi mimo
region. Častokrát je to tak, že o šikovných
mažoretkách z jedné obce, které jsou mistryně
Evropy, v sousedním regionu nikdo moc neví. To
je myslím škoda. Z tohoto důvodu
spolupracujeme s desítkami redakcemi místních
zpravodajů a přejímáme jejich články.
Zviditelňujeme něco, co v regionech je, ale
informace o tom nejsou dostupné.
Vy jste také zprostředkovávali pomoc v době
pandemie. Jak?
    Před rokem jsme zpracovávali různé speciály
ve spolupráci s krajem a připravovali jsme
základní informační servis ohledně dopravy a
nabídek pomoci dobrovolníků přímo v
regionech. Jako pomoc restauracím jsme jim
nabídli možnost bezplatně propagovat polední
menu. Informovali jsme také o tom, kde se šijí
roušky, které nemocnice mají nedostatek
ochranných prostředků aj. Využili jsme portály k
tomu, aby se lidé mohli mezi sebou propojit.
Dnes je naše role informovat o aktuálním dění,
takže připravujeme servis o počtu nemocných,
přípravách očkování a podobně. Nabídli jsme
pomoc dobrovolnické iniciativě Cesta ven, která
sdružuje komunikační agentury a pro úřad vlády
vede kampaň k očkování. Poskytujeme naše
kapacity zdarma, abychom podpořili zvládnutí
pandemie.                          Kateřina Szczepaniková

(dd)
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e-Kapka
Informace pro zákazníky
Vodárenské akciové společnosti, a.s.

Jsme držiteli Národní ceny kvality České republiky 2018

  Po instalaci dálkového odečtu naleznete svá aktuální data
spotřeby vody v  Zákaznickém  Portále, v záložce  Smart metering,
                                                                 kde  bude    připraven   náhled
                                                                 na   aktuální   stav    vodoměru 
                                                                 a   historii   spotřeby   vody  na 
                                                                 odběrném místě. 

Modernizujeme možnost platby Vašich faktur
Doba složenek s cenou za vodné a stočné, které bylo nutné uhradit na poště, už
je dávno překonaná. Pro naše zákazníky zavádí Vodárenská akciová společnost,
a. s., moderní způsoby platby. 
    Od roku 2021 tak k možnosti
platit svůj účet za vodné a
stočné on-line přímo z
internetového bankovnictví
přibude ještě možnost urychlit
zadávání platby unikátním QR
kódem.  Odpadne tak vyplňování
formuláře pro platbu. Zároveň
se tak platící vyhne nebezpečí
špatného zadání čísla účtu nebo
dalších platebních údajů.

vyplatí se Vám také podívat na
zadní stranu faktur. Naleznete
tam celou řadu informací nejen
o naší společností, ale také o
tom, co všechno je v ceně vody
zahrnuto, zjistíte podrobné
informace o kvalitě dodávané
vody do Vašich domácností
nebo dslších nemovitostí.
Dozvíte se tam různé zajimavosti
o ve spotřebě pitné vody a
podobně.  

    Omezování plateb složenkami
na poště je pro naše zákazníky
také bezpečnější v tom, že
nemusejí   do   front na  poštách 

a vyhnou se tak možnému styku
s člověkem infikovaným virem
COVID-19.
    Přestože většinu z Vás zajímá
vyúčtování - tedy kolik jste
spotřebovali   v   daném  období,  

  Věříme, že Vás rozšiřování
našich služeb potěší.

Nabízíme novou službu - dálkové odečty vodoměrů
 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ
SPOLEČNOST, a.s., pokračuje
ve zvyšování komfortu
zákazníků a připravila novou
službu – DÁLKOVÉ ODEČTY
VODOMĚRŮ. Instalace
dálkových odečtů vodoměrů
probíhá dle Strategie
osazování VAS, ale již nyní ji
mohou využít zákazníci, kteří o
službu projeví zájem.

   Dálkově odečítané vodoměry jsou v dnešní době trendem v
oblasti dodávek pitné vody a jejich velkou výhodou je on-line
přehled spotřeby, únicích vody a varování o nenadálých situacích.
Nespornou výhodou je také omezení chyb vzniklých při odečtech,
snížení počtu návštěv pracovníků vodáren, kteří provádí odečty
osobně a zákazníci jim musí umožnit přístupy k vodoměrům. Celý 
 systém funguje na principu přenosu dat z vysílačů umístěných na
stávajících vodoměrech, které jsou každou hodinu přenášeny přes
IoT sítě do informačního systému VAS.

Více naleznete na. www.vodarenska.cz 
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Lažany se rozrostly o další obyvatele 
 Tentokrát se nejedná o nově
narozené občánky, ale lažanskými
obyvateli  se stali Lenka a Marek -
dnes už manželé Tenklovi. Jejich
domovem se stal dům s  číslem
popisným 56. Dům, kde žili Krulovi,
prarodiče Lenky, prochází zásadní
proměnou.  

Dodatečně velká gratulace a 
 přání, ať se vám u nás dobře
bydlí. 

Gratulujeme také rodičům  Alenky
Roupcové,  která se narodila v březnu. 
Šťastnou maminkou je Alena 
Nečasová, pyšným tatínkem 
Zdeněk Roupec. Malá 
Alenka už má domov 
v Šebkovicích, ale to 
nic nebrání, abychom ji
"přisudičkovali" hodně zdraví,
štěstí a spokojený život. 

Vážení rodiče, ze srdce blahopřejeme!

Tajenku osmisměrky
zasílejte do 

10. července 2021
buď e-mailem na

adresu
podatelna@dolnilazany.

cz,
nebo formou SMS

zprávy na číslo 
602 563 153,

případně vložte do
schránky a obálku
označte heslem

KŘÍŽOVKA.
 Nezapomeňte uvést
své jméno, příjmení a

kontaktní telefon. 
Ze všech správných

odpovědí budou
vylosováni

3 výherci, kteří se
mohou těšit na pěkné

ceny.

Poměrně mladý druh sportu, jehož základ tvoří spojení indoor-ballu a baseballu. Je to ...
(tajenka), která získala oblibu i jako hra rekreační. Poprvé byla veřejně předvedena v roce
1933 v průběhu Světové výstavy v Chicagu. Původně hra výhradně amatérská, rozšířená
hlavně v USA a Kanadě, se podruhé světové válce rychle rozšířila nejprve do Asie a poté i do
Evropy, ve stejných letech pronikla i k nám. Mezinárodní federace vznikla v roce 1952, o čtyři
roky později se konalo první mistrovství světa mužů. Mistrovství světa žen se pořádá od roku
1965.

AFRIČAN, ALKOVNA, AORTA, AUTORITA, DOHOVOR, DOROTKA, FISTULE, KABARETY, KANTOR, KAPUSTA,
KATEDRA, KLESÁNÍ, KLIKVA, KLOUČE, KOALICE, KOLIKA, KONCERT, KOUSEK, KRÁLOVNA, LITANIE,
NETVOŘI, NOTICKA, OBLOUK, OBRATEL, OHNISKO, OPIČKA, OPLATKA, OPRAVA, OSIDLA, OSMERKA,
PÁDLO, PALIVO, PLASTIKA, PLATBA, POLENTA, PONTON, POVIDLA, PRAMEN, PŘEKLAD, PTÁČATA,
RAKETA, ROKLINA, ROVNOST, SATRAPA, SKLÁDKA, SKOKAN, SLOUP, SLOVO, SOUSED, SPONKA, ŠESTKA,
TERAKOTA, TIPLICE, VIDLICE

Luštíme o ceny!
SOFTBALL
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