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obecní rozhlas
si drží sílu .l za
cenu milionů
Mě§ta a obce obnovují
či modernizuji poulič-
ní rozhlasy. Původní
verze nahrazují bez-
drátovou, připadně
mobilni aplikací.

LUKÁŠ tVÁNEK
ILONA PERGROVÁ

Jlžnl Morava - Navzdory na
významu nabýVajícím soci-
álním sítim a mobilním
aplikaclm zůstává veřeiný
rozhlas nedílnou součástí
života v jihomoravských
obcích. Rada z nich se pus-
tila do obnovy či moderni-
zace zavedeného způsobu
předávání informací, které
nejen na venkově funguje
už po desltky let. stáť jejich
snahu podpoíuie stovkami
milionů korun.

vítá to naPfiklad BŤecla-
van Petr Holobládek. .Třeba
o yýpadcích elektřiny jsou
zprávy na internetu nebo v
novinách, ale pokaždé ie
mnoho lidí, kteří jsou pak

překvapení. Rozhlas má po-
řád sVé misto. vždycky je
potřeba informace hledat,
kdežto obecnl lozhlas lze
slyšet už jen při chůzi po
ulici," říkal Holobrádek.

vedení obcí a měst na
modeTnizaci zařizení žádá
peníze od ministelstva ži
votního prostředí. To po-
máhá s pořizením bezdrá-
tové verze .iako součásti
pŤotipovodňové ochŤany.
.zájem mají desítky až
stovky obcl. Poslední výzva
skončila pátého ledna, ale
do roku 2020 nachystáme
ještě dalši," ujistila 

'anaTaušová z tiskového odboru
ministerstva. Rezort v cel-
kovém balíku připlavil ne-
celé dvě miliardy korun.

Stalostové převážně
menších obcí se shodují, že
pouliční rozhlas zachovávají
zejména kvúli starším li-
dem. "Hlášení 

je iediným
informačním médiem, ktelé
slyší každý den," pozname-
nal už dŤíve představitel
Boleládic na Břeclavsku Bo-
huslav Barek.

ve srovnání s púvodní
verzí nabízí ta bezdrátová
více možností. v pfipadě
krizových situací lze k lidem
plomlouvat i z telefonu.

sus uisro rleuplčů
Ještě výŤažnějši Posun je

Patmý ve větších městech,
Místo tla4pačů tam využí-
vaii takááný mobilní, roz-
hlas. Zájemcům chodí sms
zprávy nebo maily. Novinku
objevují napřiklad ve zno-
jmě. 

"všiml 
jsem si té služ-

by nedávno na webu města.
ze zvědavosti isem se při-
hlásil. Mimo iiné proto, že
městský Iozhlas v naší ulici
ani není. Zatím mi pŤišla jen
smska potvrzujicí registraci,
tak isem zvědav, co budou z
města posilat," Ieagoval
obyvatel znoima václav
Kučera. Náklady na provoz
platí radnice.

zatímco obdobně velká
města sází právě na rychlou
dostupnost informováni
přes telefony, Hustopeče na
Břeclavsku nyní pŤipravují

rozmístění přibližně stovky
nových klasických tlampačú
v ulicich. Jsou qýiimkou. za
rozhlas zaplatí kolem čtyŤ
milionů korun.

stejnou cestou se vydala
také stIážnice na Hodonin-
sku. celkové náklady tam
přesáhnou pět milionů, díky
dotaci ale z pok]adny odeide
jen něco Tirálo př€s milioň
a půl. Stejně iako v Husto-
pečích i ve strážnici model-
nějši vybavení poslouží také
plo krizové situace.

Konzervativněj ší zůstáVaji
například i vnorovy, kde
fungují ještě klasické amp-
liony propojené drátem.
Bezdrátová verze ie pouze v
části obce. "Pro lidi je to
zdroj infolmací. spousta z
nich je ale chce hlavně na
internetu, protože v době
hlášenl nejsou doma. FoImu
sms do budoucna moc ne-
Vidím, je 'to ekonomicky
náročněiší, protože je třeba
platit za každou odeslanou
zprávu," oznámil vnorovský
starosta Antonín Gazárek.

Jsou rádi, že vidí sousedy
olou §pole-
čenskou
udólo§tí se
odpoledne
stóýó hlóšení

obeaního rozhiasu. ÁiesDoň
tak je vidí Jaroslav ČecÁ z
Moroyského zižkovo no
Břeciovsku. ,,Mnozí starší lidé
jsou nyklí, že ve čryři nebo
V šest hodin odpoledne ýy-
jdou před dúm. Tom se vidí
se sousedy, povykládají si,
poslouchaji...," říká če ch.

zatímco pro penzisry je
hlúšení pravidelnou součóstí
dne, k jeho uším nedoléhó, V
tu dobu totiž ještě není do-
ma, ,,le proto fajn, že obecní
úřad nabízí ío^esílóní pře-
psoného hldšení do moilu.
stočí se jen objednat. co je

. nového,
každý
vatel )

Rozhlas pokládá z0 dť e-
žiťý především pro dúchod-
ce. Řadu těch pochózejícich z
Břeclavi ale už několik let učí
zacházet s moderními t€ch-
nologiemi. y knihovně kde
procuje, je lektorem počíta-
čových kurzů próvě pro lidi
s dříVějším datem narozenL
Ie pře§.Jědčený, že starší ge-
nerace jsou lehce schopné si
poradit i s chytrými mobil-
ními teleíony, které se y ně-
kterych městech stdvaií
práýě součóstí modemí ver-
ze obecního rozhlasu. ,stačí
mtt ýůIi, Nejtěžší je. odhod-
lóní s něčím nowm začít,"
líčí Čech, 0lv)


