MOBILNÍ APLIKACE V OBRAZE
V průběhu prosince dojde k ukončení provozu modulu novinky e-mailem na webových stránkách
obce Svojšín. Touto cestou jsme vám více než 5 let pravidelně předávali aktuální informace o dění
v obci na vámi zadané e-mailové adresy. O ukončení rozhodl poskytovatel služeb, a to hned
z několika zásadních důvodů.
Jde o to, že doručitelnost námi zaslaných novinek prostřednictvím modulu Informace e-mailem
na e-maily do Googlu se výrazně snížila. A to proto, že Google zásadně změnil algoritmus
identifikace e-mailu jako spamu a domény jako nevyžádané. Změněné podmínky Googlu mají veliký
dopad i na běžné e-maily, které používáme ke klasické komunikaci jak s vámi občany, tak i jinými
úřady. Modul Informace e-mailem bohužel nelze upravit na změněné podmínky Googlu. Rozesílání
novinek pomocí modulu Informace e-mailem končí v průběhu měsíce prosince 2021, poté již nebude
možné občanům rozesílat novinky tak, jak byli dosud zvyklí.
Rozesílání pomocí modulu novinky e-mailem bude v úplnosti nahrazeno již
známou aplikací „V OBRAZE“, která vám přináší přehled aktualit z webu
naší obce, upozorní vás na nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si prohlédnout fotografie nebo
dokumenty vyvěšené na úřední desce obce. Představujeme
pomocníka pro každého, kdo chce zůstat stále informovaný, sledovat,
co se děje v jeho okolí, zkrátka, kdo chce zůstat v obraze.
Jak si aplikaci stáhnout z Google play nebo z App store?
1) Ve svém telefonu si otevřete aplikaci Google play nebo App store.
2) Do vyhledávacího okna zadejte název „V OBRAZE“.
3) Klikněte na instalovat.
4) Po nainstalování klikněte na položku otevřít (povolit oznámení).
5) Po otevření přidejte svou obec. Lze sledovat i více obcí a měst.
6) Po výběru obce se data z webu automaticky nahrají do aplikace.
Aplikaci si můžete stáhnout také pomocí QR kódu.

NABÍDKA PALIVOVÉHO DŘEVA
Obec Svojšín nabízí zájemcům prodej palivového dřeva.
Zastupitelstvo obce na svém prosincovém zasedání
schválilo prodloužení dočasné úpravy ceníku palivového
dřeva do 30. 6. 2022.
Cena palivového dřeva (smrk a borovice) je tedy 500 Kč za
běžný metr + příslušná sazba DPH (15 %). Celkem zájemci
zaplatí za dovezený metr palivového dřeva 575 Kč. Pokud
máte zájem o koupi palivového dřeva, můžete se domluvit přímo na obecním úřadě nebo na
tel. 374 693 112.
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