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Veřejně přístupný internet v
Mikroregionu Černilovsko
Stanislav Javůrek, Jitka Benešová
Vážení a milí spoluobčané, kolegové, přátelé, prostě všichni lidičky našich obcí Černilovska!
Je to tady. Náš mikroregion slaví svůj velký úspěch a vám dává velkou příležitost. Ať chcete,
nebo ne, pokroku se zabránit nedá a my ve středu dne 14.6.2006 v 15 hodin v knihovně v
Černilově slavnostně zahajujeme provoz veřejně přístupného internetu v Mikroregionu
Černilovsko. A co více, projekt o rozpočtu 2,3 mil. Kč se nám daří financovat z 85% z evropských
fondů a Ministerstva pro místní rozvoj z programu SROP. Jsme rádi, že poctivá práce a soudržnost
našich obcí se zase jednou vyplatila. Celkem se v rámci projektu instalovalo 26 počítačů
připojených na vysokorychlostní internet, 8 multifunkčních zařízení, 4 tiskárny, 1 scanner, 1
dataprojektor a 1 interaktivní tabule. Celkem 10 veřejně přístupných míst internetu se vybavilo
příslušným nábytkem a ve třech místech se provedly stavební úpravy.
Ale co že to přinese vám, občanům? Řada z vás už jistě s internetem běžně pracuje v
zaměstnání, někteří jsou tzv. „online“ i doma. Pro vás, kteří tuto možnost nemáte, jsou tady právě
veřejně přístupné internety a ode dneška skutečně ve všech obcích našeho mikroregionu. A tam,
kde již dříve fungovaly, jsou posíleny o další místa. A nejde jenom o počítače, ale také o kvalitní
přídavná zařízení, která vám např. umožní vytisknout si to důležité, co na internetu vyhledáte nebo
si můžete přinést fotografii či listinu, naskenovat ji a poslat kamarádovi e mailem. Můžete si zde
zřídit svoji osobní elektronickou adresu a odesílat nebo přijímat elektronickou poštu. A hlavně:
pokud neumíte sami všechny tyto věci provést, pomůže vám proškolená obsluha (i ona se
zaučuje, prosíme o trpělivost). I když přednostně budeme mít snahu, aby co nejvíce občanů samo
používalo internet, může obsluha pro velké odpůrce moderních technologií vše zařídit sama.
Babičky a dědečkové tak mohou klidně poslat elektronický pozdrav svým vnoučatům, která se dnes
ve škole k internetu běžně dostanou. A to by bylo překvapení! Hlavně se nebojte, nestyďte, zkrátka
přijďte! Použití počítačů i připojení k internetu je zdarma, zpoplatněny jsou pouze tisky (za režijní
ceny), popřípadě je vybírán poplatek, který alespoň částečně pokryje náklady spojené s dozorem.
To je v kompetenci jednotlivých obcí.
A kde najdete veřejně přístupné internety? Většinou v knihovnách a na obecních úřadech,
konkrétně: v Černilově v knihovně, v základní škole a na obecním úřadu, v Lejšovce v knihovně, v
Libníkovicích v knihovně a na obecním úřadu, v Libranticích v knihovně a na obecním úřadu, v
Libřicích v knihovně, ve Skalici v knihovně a v hasičské zbrojnici, ve Smržově na obecním úřadu a
ve Výravě na obecním úřadu.
Více informací o místech, otevírací době a službách naleznete v letáčku, který si dovolíme
distribuovat přímo do vašich poštovních schránek. Informace také budou vyvěšeny na úředních
deskách a na webových stránkách http://www.cernilov.cz .
Takže pusťte poštovní holuby na svobodu a zasedněte k počítači!
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