
Mám zájem o tyto informace:

Výstražné informace

Oznámení obecního úřadu

Sportovní akce

Opravy inženýrských sítí, 
odstávky a odečty vody, elektřiny a plynu
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Kulturní akce
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6. Výkup, sběr

7. Prodej

8. Očkování psů

Vážení spoluobčané,
zmeškali jste někdy důležitou zprávu z naší obce a chtěli byste být 
informováni o aktuálním dění v Lenoře?
Připravujeme pro vás nový komunikační kanál Hlášenírozhlasu.cz, díky kterému vás budeme 
informovat SMS zprávami, e-mailem, mobilní aplikací, přes webové stránky nebo Facebook. 

Antonín Chrapan, starosta obce Lenora

Potřebujete poradit?
Obraťte se na některý z těchto kontaktů: 
obec@lenora.cz
info@hlasenirozhlasu.cz

Nepřítomnost lékařů, změna ordinačních 
hodin

5.

    Kulturní a sportovní akce Důležité informace Oznámení obecního úřadu

Obec 
Lenora

Odběr hlášení formou SMS
Pokud nemáte možnost odběru hlášení pomocí mobilní aplikace, e-mailu a chcete odebírat hlášení prostřednictvím 
SMS zpráv, přihlaste se prosím osobně na obecním úřadě. 
Odesílání SMS zpráv je zpoplatněno obci, proto volte tuto možnost jen pro nutné případy, kdy nemůžete využívat 
jinou formu sdělení.

Nainstalujte si aplikaci
Nově si také nainstalujte Mobilní aplikaci Hlášenírozhlasu.cz, kterou 
najdete na Google Play nebo App Store. Naskenujte jeden z QR kódů 
do aplikace ve Vašem telefonu a klikněte na odkaz, který Vám nabídne.

Přihlaste se přes internet
Přejděte na adresu www.lenora.hlasenirozhlasu.cz
klikněte na tlačítko Odebírat hlášení a zaregistrujte se.

Vyplňte ústřižek vpravo
Vyplněný jej odevzdejte na obecním úřadě.

 Vyberte si jednu z možností, jak odebírat hlášení:

 Další možnosti odběru:

Přihlaste se přes Facebook
Na Facebooku vyhledejte Obec Lenora
a přidejte si tuto stránku k oblíbeným. 

Registrace k odběru hlášení
Jméno a příjmení:

Část obce:

Telefon:

E-mail:

Vyplněním přihlášky souhlasím se zpracováním osobních údajů 
za účelem zasílání aktuálních informací z obce. 
Je mi více než 16 let.

Podpis:

Přihlášením k odběru hlášení dává registrovaný občan souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání aktuálních informací z obce. 
Více informací o rozsahu a účelu zpracování a odvolání souhlasu najdete na adrese www.lenora.hlasenirozhlasu.cz nebo osobně na obecním úřadě.

              LENORA           VLČÍ JÁMY            KAPLICE

              ZÁTOŇ              HOUŽNÁ 


