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Boom rozhlasů. Obce je modernizují
+M

Hromadné rozeslání sm5
zpráV či maiLů, Vhodnější
do větších měst,

-.-

Dosah k nižšímu počtu
starších lidí, kteří nevyuži
vají moderní technolo8ie.

+
Lze zkombinovat s počíta-
čem. PostUpné propojení
s modernější bezdrátovou

-{zastaíáVající Vvbavení.
Častější poru c hy. Informa-
ce dosáhnou jen k tidem,
kteříjsou v tu dobu V obci.
Náchylnost k Výpadkům
zpŮsobených poča5ím.

+ lilrlll*TtllltiEffi -

MUltif unkční zařízení,
nabí2í napříktad vysílá-
ní přes mobilní telefon.
Možnost Vysokého počtu
amptionŮ. Volba Vysílání
jen pro něktelé uLice.

Informace dosáhnou jen
k lidem, kteříjsou V tu
dobu v obci.

))3"ř*l,:
ny jsou zprávy na
internetu nebo v no-
Vinách, ale pokaždé ie mnoho tidí,
kteříjsou pak překvapení, Rozhlas
má pořád své místo."

In&8laílkaI Qenik/Mar!éta EVjákoVá



Mě§ta a obc€ obnovuil
či modeínizuil poutič-
nt rozhlasy, Původní
verze Dahrazuií b€z-
díátovou, pŤípadně
mobilní aPlikaci.

LUKÁŠrVÁNEK
ILONÁ PERGROVÁ

'lžnl 
xor.va - Navzdory na

Ýýznamu nabývaji(im so(i
álnim sítím a mobilnlm
aplika.lm zústává veřeiný
íozhlas nedllnou součá§tl
živoĚ v jihomoíavských
obrl(h, Rada z nich se pus-
li]a do obnoly či moderni.
zace zavedeného způsobu
předávánl iníormaci, které
nej€n na venkově fun8uje
už po d€sltky leL stát ieiich
§nabu podpoíuie stovkami
milionů koíun,

vi!á to napřlllad Biecla-
ván P€ir Holobíádek _Tleba
o výp.d(i(h elektňny i§ou
zprávy na intemetu nebo v
novinách, ale pokaťé ie
mnoho lidl. kt€ří isou Pak
překvapení, Rozhlas má po
řád své mlslo vždycky ie
Potieba iníormace hl€dat.
kdežto obecnl íoálas lzp
slyšet už ien při chúzi po
uli.i," rlkal Holobrád€k No
vému životu,

v€dení okí a měst na
modemiza(i zaňzeni ádá

penlze od ministerstva ži-
votnlho píostředl. To po-
máhá s pořlzenlm bezdrá-
lové v€lz€ iáko součásti
Protipovodňové ochrany,

"Zájem 
majt desltky až

stovky ob(l, Po§lednl !ýzva
skončila pátého l€dna, ale
do rolu 2o2o nactrystáíne
j€ště dalšl,' uji§tilá Jana
Táušová z tiskového odboru
ministelstva, Rezoít v Cel-
kovém ballku přiPíavil ne,
celé dvě miliardy korun,

slaíoslové Převážně
menšlch obci se shodují, že
pouliční rozhlas zachovávaií
zeiména kvúli starším li,
dem. -Hláš€ní ie iediným
infoímačnlm médiem, kteíé
slyšl káždý den,' Pozname-
nal už dřive představitel
BoIeíadic Bohus|av Barek,

ve síovnánl s púvodnl
varll nablzt ta bezdrálová
ví(a možnostl. v případě
kíizových situací lze k lid€m
promlouvat i 2 t€leÍonu.

'ešrě 

lyíaznějši Posun j€
paúný ve většlch městech,
Mlrto tlamPačů tam využl
vail takzvaný mobilnl íoz-
hlós. ájemcúm chodl sms
zprávy nebo maily, Novinku
obj€vuii naPříkl.d v MikU
lově či znoimě, "všim] jsem
si ié služby nedávno ná
webu mě§ta. z€ zvědevosti
is€m s€ přih|ásil. Mimo iiné
píoto, Že mě§t§ký íoálas v
našl ulici ani není, zaum mi
přišla jm smska Polvrzuiict

Hlášení? Starší lidé
vychází před domy

udóló\tí s2

nóvó hlóš?ni
ob€anlňo rozňlosu Alespoi
lak F vldl Joíosloý Čech |no
<nlmk l1 Mnídv<|éhó Žlr.
koýa. "ilnozl slaňí lidé jsou
zýyklí, že ýe čtyři nebo v
šest hodin odpoledne vyjdou
před dijm, Tom se vidí se
so!s?dy, paýykláda]í sí. po
sloucholí ,- rikó Če.h

zotímco pIo penzisty je
ň lóšen í p roVid.lnoLr součástí
dne. kieho 0ším ncdoláhó,
y tu dobú lotiž iešla neni
domo "le prolo la]^. že
obeŤi úřod 

^abízí 
íoleslló

,r' přepsoll('ho hJošPni do
nroilu. sl!aíse j{,n obj€dnot
co je nového si tok mohu
plečIsl kozdý dcn." priky-
Vuie obyvotel Morovského
,ižkoýa. Rolhlo' poklódó zo
í,lůležiťj přeílcýš'm pro dú-
rhóll.. Řódl tě(h Da(l,,ó-
kiících z Bledoýi Óle !ž
nakolik let u(l lochózeí s
modefiíml rcchnobqiemi.

V knihovně, kde procLue,

ie ]ektorcm pačílo. ových
kurzů plávě plo llci s díi-
Věišim doien nololeni ]€

plesvědtený. že sloísi qefte,
ro.e jsou l€ň.e s.hopné si
poradiL i s óytlýml mobll
|,nrl .€l€lony, kl€re sť !
nal|.rych měltPrh ýóvo]l
proVa soutósti mod.rni
ýPí /? abecního lo2hlusu
,,stoal mít Vůli. N€ila2sli€
odhodlóní s něčlm novym
lí].|l Když ie človat slorJl,
jŤró lenden(e býl vl(l. lon
/ť^olivnl Je lo pot ílo(h! i
p5y.llnl08le,- llťi a.íh

Ní,]Jtorším účostlllkem
|lm v?deného kul.u byl d.-
vodťsdtník. iehož do uaeni s
po(itoai postrčlly dčll /ok'
Kauply mu počiloč "Xdy)
irÉi osmdPsói, ií(ol, 7. ťž ]e
j]0 a ) slcli, y ci?rcd.sóll se
3i€ llc(ho/ př€niuvll,- srněle
sť ll,klor P€nzisto si noi(o
n€( dovťdnosti osvoiil iú
lalil. že je mohl klidně
,rov|oVol is o třlc.l lcl
'.rlodriinikol€s} (llv)

l€8istrari. tak jsem ivědáV,
Co budou z města Posí]at"'
reagoval ob}vatel Znojmá
váClav Kuč€Ia, Nák]ády na
provoz plall ŤadniCe,

zatlmco obdobně velká
mě§ta sázi právě na rych]ou
dostupno§t iníormovánl
pře§ te|eíony, Htrstopeče
nynl pňPíávují íozmísÉnl
přibluně stovky nových
kla§ických tlamPačů v ull-
cich. |sou výiimkou- za ío2,
hlas zaPlat| kolem čiyř mi,
lionů korun.

stejnou ce§tou §e vydala
také strážnice na Hodonln-
sku, celkové náklady tarn
přesáhnou pět milionů, díky
dotaci ale z potladny odeid€
jen něco málo přes milion
a pl)l, stejně jako v Husto-
pďích i va strážnici moder,
něišl vybav€nl poslouží také
pío krizové situace,

Konzewalivněiši zůstávail
napřlklad i vnoroly na Ho-
donlnsku. kde lungují jcště
klasické ampliony píopole-
né drátem, BezdÉtová veíze
je pouze v aá§ti obce, "Prolidi iQ to zdíoj iníoímací.
sPousta z ni(h je ale Chce
hlavně ná inteínetu, protože
v době hlášenl nej§ou doma
Foímu sms do bualou(ná
moc nevidlm, je to ekono-
micky náročnějši, Protož. j€
třeba platit zá každou clde
s|anou zpíávu.' oznámi]
vnorov§ký slaro§ta Antonln
cázáí€k
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