
Otín – spořiče vody Watersavers

Jsme malá obec u Velkého Meziříčí na Vysočině. Máme pod sebou 3 obce. Tyto 3
obci jsou zásobovány vodou z dvou vodojemů. Jedna malá obec z jednoho a dvě
další z druhého vodojemu. Na vodojemu, který zásobuje dvě obce nás již několik let
trápí nedostatek vody. Vodu dovážíme z prvního vodojemu. Je to však finančně i
časově náročné.

Jeden občan mi před Vánoci donesl letáček na spořiče vody od firmy Watersavers.
Kontaktovala jsem je a rozjela se do Brna. Zde mi ochotně ukázali všechny spořiče,
na jakém principu fungují a co všechno tato firma dělá. Domluvili jsme si schůzku pro
občany. Zde zástupci firmy Watersavers řekli vše potřebné ohledně spořičů a ukázali
nám také monitorovací zařízení na vodojem. Se zastupiteli jsme neváhali a objednali
vodu online. 

Nyní  máme monitoring spotřeby vody v mobilu  a s panem místostarostou nám to
ušetřilo nejen mnoho času a práce, ale také vidíme, když je vysoká spotřeba, nebo
když někdo má něco stále puštěného apod. Každá nesrovnalost je zde vidět a jsme
za to rádi. 

Tento systém využíváme od jara letošního roku. Zachránilo nám to nemalé množství
vody  na  dvou  haváriích,  které  se  nám  stali.  V současné  době  předěláváme
internetové stránky a aktuální spotřebu vody budeme dávat i na stránky obce, aby
každý občan mohl vidět, jak se s vodou hospodaří.

O spořiče vody byl v naší obci také velký zájem. Lidé jsou s nimi spokojeni. Také
mám jimi vybaven celý dům a nepoznám, že by voda nějak hůř tekla. Od té doby, co
jsou namontovány šetřiče vody klesla denní spotřeba v obcích v průměru o 2-3 m3.
Nikdo z lidí, kteří si šetřiče objednali je nereklamoval. Všechny fungují dobře. 

Za naši obec mohu tuto firmu jen doporučit. Vědí, že prodávají kvalitní zboží a jsou
opravdu odborníky v jejich oboru. Jednání s nimi bylo vždy vstřícné a rychlé. 

Ing. Iveta Nedomanská
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