Veřejná internetizace a bezdrátový rozhlas mikroregionu Hlučínska - západ
Celkem dvanáct obcí na Hlučínsku se zapojilo do realizace projektu „Veřejná internetizace a bezdrátový
rozhlas mikroregionu Hlučínska – západ“ (Kravaře, Velké Hoštice, Chlebičov, Oldřišov, Služovice, Hněvošice, Rohov, Sudice, Třebom, Štěpánkovice, Bolatice a Chuchelná). Projekt o rozpočtu 15,7 mil. Kč se
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska – západ se sídlem v Kravařích podařilo profinancovat z 85% z fondů
Evropské unie a Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím Společného regionálního operačního programu.
Na území mikroregionu byly vybudovány přípojné body k síti internet. Občané i firmy se mohou připojit k
internetu pomocí bezdrátových zařízení pracujících v pásmu 2,4 GHz popř. 5 GHz. Pro ty, kteří tuto
možnost nemají, byla zřízena zcela nová veřejně přístupná místa internetu, a tam, kde již dříve veřejné přístupy na internet fungoval, byly zmodernizovány
a posíleny o další připojení. V rámci projektu byly
instalovány kvalitní počítače, multifunkční zařízení,
tiskárny, scannery a kopírky. A kde se místa veřejně
přístupného internetu nacházejí? Většinou
v knihovnách, ve školách a na obecních úřadech.
Dalším výstupem projektu je vybudování regionální
sítě bezdrátového rozhlasu VISO – varovného a
informačního systému obyvatelstva. V obcích
zapojených do projektu je nyní nainstalováno
moderní ozvučovací zařízení, které v některých
obcích prostřednictvím stávajícího drátového rozvodu
rozhlasu, někde přes venkovní bezdrátové hlásiče a
někde prostřednictvím bytových přijímačů je schopno
přinášet nejen aktuální hlášení, ale v případě nebezpečí i varování krizových štábů při lokálních krizových
situacích. Předností nainstalovaného systému je i napojení na JSVV (Jednotný systém varování a vyrozumění), čímž došlo k přímému propojení s IZS (Integrovaný záchranný systém) prostřednictvím dispečinku
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského
kraje.Tento systém ozvučení do budoucna nahradí dožívající drátové rozvody veřejného rozhlasu a je schopen se postupně rozšiřovat tak, jak se budou obce rozrůstat.
Poctivá práce a soudržnost obcí na Hlučínsku se zase jednou vyplatila. Slavnostní zahájení provozu nově vybudovaných a zrekonstruovaných míst veřejně přístupného internetu a sítě bezdrátového rozhlasu
proběhne v úterý 12. 9. 2006 na zámku v Kravařích v 9:00 hod.

