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Web uspěl potřetí v řadě
,,Nová nástupkyně paní kteťým zalŤavotní hendikep

vr.rnoúiee - Jakoby měIy pa

tent na úspěch-

Vranovice

se v

pokmčovat, Jeho autorka ale
slíbi]a, ž€ nás nenechá na ho-

chal Hašek.

ličkách,

službu

a obcí Zlatý erb

měst

neumožňuje běžnou komuni-

chce v nastavené kvalitě webu

soutěži o nej_

lepši intemetovou

Humpolí}ové se už zaučuje a

i

když bude nějaký

kaci"' lyjádřil

se

hejtnan

Mi

v kategorii webových stránek obcí zvitězily z osmnácti
přihlášených Petrovic€, Jen s

Luni§tily na předních příč-

problém. Je to přece jen jej t di_
tě, od gŤarlky až po obsah," vě,

řil Helikať.

těsným mzdílem za nimi
skončily stejně jako loni

§tŤánlry obce v Jiiomorav_
§kém kťaji, podobně ja}o v

Druzi z osrnnácti

ce 2011 získaly prven§tví v
soutěžni kategoŤii Elektro_

opět

kách, Podle r,"ýsledků soutěže
maji druhé nejlepši webové

mintlých tetech,

Zlatý erb pŤine§l vranovicím
letos poprvé také o€enění za

,,Urovéň internetových
s

stránek se zvedla

přícho

dem Da8maŤ Humpolikové do

kultumiho života vranovic,
stránky jsou denodenně ak_

tualizované a vycházejí z po_
tŤeb obce, Kdyby se o ně sta_
ťala íirma nebo někdo cizl, ne_
byty by tak oblíbené. Takto s

nimi jejich au'torka do§lova
dýchá"' pochválir Humpoli,
kovou

a

její rlspěšný web sta,

ro§ta vranovic Jan

Helikar.

Jelikož od prwiho dubna
Humpolíková sřtdá býval+
ho šéfahustopečské kultuŤy
Radka Louba, vwstávaji nad
osudem webu otazníky.

ry. , z-

?.,

,,webovky" vranovic, Ty v Io_

použivání modemich

tech_

nologií. Pře§ ně se mohou li_
dé na strán]ry dostat §náze i

pře§ takzvané ch}tré mobilní

telefony a modemí aplikace,
oceněnl dostaly iako jedna z€
§edmi obcí z českérepubliky,

ci a měst a posMování in_
formací nejen oManům, ale i
náhodným návštěvnikům
webú, samozřejmostí se také
§talo ú§ili §pnávců obemich a
městských webových stránek
o zpří§tupněni kontaktu těm.

Vranovický web ve Zlatém
erbu uspěl už potřetí v řadě
vfalovice

-

Jako by měly

ho šéfahustopečské ku]tury

nei

osudem webu otazniky.
,.Nová nástupkyně se už za
učuje a chce v nastavené kva

lepš' internetovou sluzbu
mést a obcí aaú eřb opět

Radka Louba, v}.vstávaji nad

umiďily na prednich přič- litě webu pokračovat. Jeho
kách. Podle výsledků soutěže
mají dŤuhé nejlepší webové

v Jihomoravském kŤaji. Podobně iako v
stnáiky obce

,,ítróven

intemetových

stránek §e zvedla

s

pŤícho-

dem Dagmať Humpolíkovédo

kutturního života vránovic,

sEánky ]isou denodenně ak-

tualizováné a lTcházeji z po_
tl€b obc€. Kdyby §€ o ně sta_

rála fiŤma nebo někdo cizi, nebyly by tak oblibené, Takto s

nimi jejich autorka doslova
dýchá"' pochválil Humpolí
kovou

a

jejt iispěšný web §ta-

rosta Vlanovic Jan tlellkar.

Jelikož od prvního dubna

Humpoliková

sřidá

býválé-

třeti příčce se umistily dvě
elektonické služby z 38 při-

,,Jsem rád, že za patnáct let hlášených. Jedovnice uspěly s
pomoh,la soutěž ke zvýšení videožuřnílem online a sloup
kvality webo!Ťch stránek ob- u Moravského kra§u se §luž_

a. ý/ ,! -:o /3

patent na úsrrěch.
vra$ovice se v soutěži o

nická služba.
Letos byl za Elektronickou
službu oceněný zlatem v,/eb
Ťišnova s rezervačnírnsysté,
mem pl]o ob€any. Na d-řulém
misté skončila podobná elektřonická služba Bučovic, Na

autorl.a ale slíbi]a. ze ná§ ne
nechá na holičkách, i když bude nějaký problém. Je to pře"
ce jen jeji ditě- od gŤality až
po obsán"' věŤil Hetikar,
Zlatý eŤb přinesl Vranovicím letos popr-vé táIé ocenění
za používáni modemich technologii. Pres ně se mohou lidé na stiáňky dostat snáze i
přes takzvané ch}tŤé mobilní

telefony a modemi aplikace.
oceněni do§talý iako iedna ze
sedmi obcí z ČéskéŤepublůy,
V kategorii webových stránek obcí zvítězily z o§ímácti

při

ášených Petrovice, Jen s

€sným mzdíIem za nimi

skončily stejně jako toni právě ,,webovky" Vranovic. (vh}

bou .,Přeči§t nahlas",

I(Ťomě diplomú vítězové

obalŤželi fotoapáJát, . multi-

firnkčni tiskámu, kamenr, externi paměťovédi§ky nebo
dalšídoptňky ke s\.ým poči
tačům.

