Začněte komunikovat se svou obcí
nechte si zasílat užitečné informace

a

Kde je ta doba, kdy jsme netrpělivě u okna očekávali hlášení místního rozhlasu.
Nejde zapomenout na to, že jsme se snažili bedlivě naslouchat zprávám, které se
hlásí v místním rozhlase. Doslova jsme měli uši „nastražené“, aby nám neuniklo ani
jedno slovo. Bohužel, častokrát byly informace nesrozumitelné, poněvadž rozsah
rozhlasu byl nedostačující. Potom nám nezbývalo nic jiného, než zajít k sousedům
a zeptat se jich, zda neví, co se v rozhlase hlásilo.
V dnešní době, je situace podobná. Místní rozhlasy často nejsou schopny pokrýt
celou obec a na některých místech lze rozhlas opravdu špatně slyšet. V 21. století,
už ani nemáme většinou čas, stát u okna a snažit se pochytit hlášení. Práce,
dovolená, studium, schůzky a jiné povinnosti, které máme mimo své bydliště nám nedovolí, abychom
si hlášení rozhlasu vyslechli.

Komunikace budoucnosti přímo ve vaší obci
Se službou Hlášenírozhlasu.cz budete vždy včas informování o
důležitých událostech nebo krizových situacích ve vaší obci, ať jste
kdekoliv a kdykoliv.
Mezi komunikační kanály patří web, email, SMS, sociální sítě a
aplikace pro chytré telefony. Využití služeb Hlášenírozhlasu.cz je
různorodé. Proto již na nic nečekejte a připojte se k nám.

Buďte vždy o krok napřed před ostatními. Včasné informování o
dění ve vaší obci, vám zajistí, že už vám nikdy nic neunikne.
•
•
•

•

Informace z úřadu – upozornění na odstávku vody, uzavírky silnic, výpadky elektřiny, plynu,
změny úředních hodin apod.
Kulturní a sportovní akce – pozvánky na kulturní akce, sportovní události apod,
Krizové hlášení – při krizových situacích zajisté oceníte to, že dostanete neprodleně zprávy,
které vás budou ve správný moment informovat, ať jste kdekoliv (povodňové nebezpečí,
varování před výkyvy počasí, krizové řízení)
Informace o obci – chytrá nástěnka vám prozradí veškeré údaje o obci, otevírací dobu
obecního úřadu, kontaktní spojení (telefon, email, www stránku) a adresu, kde obecní úřad
najdete

Jednoduchost vás zajisté přesvědčí

Je to opravdu snadné! Do služby Hlášenírozhlasu.cz se můžete zaregistrovat prostřednictvím:
• přihlášení přes internetové stránky služby Hlášenírozhlasu.cz vaší obce
• odevzdání registračního ústřižku na úřadě
• nainstalování mobilní aplikace
Hlášenírozhlasu.cz, kterou naleznete
na Google Play nebo App Store

Při registraci doporučujeme kromě svého telefonního čísla, uvést i emailovou adresu). Kromě běžných
zpráv, např. o pravidelných odstávkách či haváriích vody, kulturních a sportovních akcích, budete
varováni také před nebezpečím v případě krizových situaci.
Nepromeškejte žádné informace o dění v naší obci a stáhněte si aplikaci zdarma.

