10. Informační technologie v obci
10.1. Stručná charakteristika informační technologie – stávající stav, vybavení, využití, inovace atp. (např.
www stránky, informační kiosky, místní rozhlas, TV stanice, internetové vysílání, web kamera).
Město Boží Dar a informační technologie sloužící občanům, návštěvníkům a celé veřejnosti:
1) www.bozi-dar.cz jsou zaměřeny na činnost Městského úřadu Boží Dar, poskytují informace o
složení zastupitelstva města, o jednání zastupitelstva, o projektech, které město realizuje, o
veřejných zakázkách atd.
2) www.bozidar.cz jsou určeny hlavně pro návštěvníky města a jsou dostupné ve dvou jazykových
mutacích – německé a ruské. Na těchto webových stránkách si lze zjistit veškeré informace o
sportovním vyžití v obci a jejím okolí, např. informace o sjezdovém a běžeckém lyžování, pěší
turistice, o památkách, které je možné ve městě a okolí navštívit, různé typy na výlety, dále kde je
možné parkovat, kde si lze zajistit ubytování a jiné důležité informace.
3) www.skiarealneklid.cz jsou stránky Skiareálu Boží Dar – Neklid, jehož je město Boží Dar plnou
součástí a na nich se lze dozvědět i mnoho o aktivitách spolků a občanů Božího Daru.
4) Ve městě a jeho okolí jsou umístěny webové kamery, které jsou návštěvníkům k dispozici na
webových stránkách města, na nich si lze rovněž ověřit aktuální stav počasí. Dvě kamery, které
jsou umístěny na věži vrcholu Klínovec, přenášejí aktuální obraz krajiny i do prostor Infocentra.
Návštěvníci přijíždějící na Boží Dar si tak mohou ověřit jaké je počasí na vrcholu Klínovce a jestli je
počasí vhodné pro návštěvu věže.
5) Ve městě Boží Dar jsou umístěny dva veřejné internety, první v knihovně města Boží Dar, a druhý
v Infocentru města.
6) Město Boží Dar má dvě pracoviště Czech Pointu, první je umístěno na Městském úřadě a druhé
v prostorách Infocentra, kde může klient obdržet výpis z registrů i o sobotách a nedělích.
7) Ve městě je dostupná kabelová televize, ve které kromě běžných televizních stanic vysílá i místní
kanál, který informuje občany a návštěvníky o aktuálním dění na Božím Daru.

