Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas obci Sudice
Velkým úspěchem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ, jehož je obec
Sudice také členem, byla v roce 2006 realizace projektu „Veřejná internetizace a
bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska – západ“, zkráceně řečeno „VIBR“.
Byl to projekt o celkovém rozpočtu 15,7 mil. Kč, který byl z 85 % financován
z evropských fondů a Ministerstva pro místní rozvoj. Výstupem projektu byly
zejména pro ty, kteří neměli možnost s internetem běžně pracovat, veřejně
přístupová místa s připojením na internet. V naší obci byla doposud možnost
dostat se na internet v knihovně a od 12. září 2006, kdy byl zpřístupněn tento
veřejný internet, došlo k rozšíření možností. Obec má 4 přístupová místa – na
obecním úřadě, v knihovně, v základní škole a v mateřské škole. Nejvíce
využívány jsou dva počítače v knihovně, ve školách jej využívají především děti
a učitelé. Nebyly to jen čtyři počítače, které obec získala, ale další kvalitní
přídavná zařízení – tři laserové tiskárny, scenner, kopírku, notebook a tři
počítačové stolky včetně židlí.
Na území celého mikroregionu Hlučínsko – západ byly vybudovány přípojné
body k síti internet také pro občany, kteří chtějí internet užívat z pohodlí
domova. Uživatelé internetu v naší obci se mohou připojit k internetu pomocí
bezdrátových zařízení pracujících v pásmu 2,4 GHz, popř. 5 GHz. Přípojný bod
je umístěn na střeše budovy Obecního úřadu v Sudicích a občané se mohou
připojovat dle nabídky firmy Mopos Communications, a.s. Pardubice., která
připojení na internet realizuje. S touto linkou pak mají i uživatelé stálé připojení
k internetu a platí pouze paušální částku za využití služby, kterou si z nabídky
vybrali.
Druhým výstupem projektu je bezdrátový veřejný rozhlas VISO – Varovný a
informační systém obyvatelstva. Je to moderní ozvučovací systém, který
prostřednictvím venkovních bezdrátových hlásičů, nainstalovaných po obci, je
schopen přenášet nejenom aktuální hlášení obyvatelům obce, ale v případě
nebezpečí je schopen přenášet i varování krizových štábů. Předností systému je i
možnost napojení na Jednotný systém varování a vyrozumění, čímž došlo
k přímému propojení s Integrovaným záchranným systémem prostřednictvím
dispečinku Hasičského záchranného sboru. Tento nový systém do budoucna plně
nahradí dožívající drátový veřejný rozhlas, který naše obec ještě má v celkem
dobrém stavu.
Bližší informace o možnosti napojení na veřejný internet získáte na Obecním
e-mail:starosta@obec-sudice.cz
úřadě Sudice. Telefon/fax 553 761 022, e-mail:
obec.sudice@iol.cz

