Zásady pro vydávání obecního občasníku „Hornoměstský telegraf“
1. Tematické zaměření a obsah zpravodaje
Obecní občasník obce Horní Město „Hornoměstský telegraf“ (dále jen telegraf) je informační
tiskovinou vydávanou Školskou a kulturní komisí obce Horní Město (dále jen vydavatel).
Telegraf slouží:
-

K širší a podrobnější informovanosti občanů obcí Horní Město, Skály, Stříbrné Hory,
Dobřečov a Rešov o záležitostech týkajících se společenského, hospodářského,
kulturního, sportovního a dalšího dění v obci i v regionu Rýmařovska.

-

K důležitým sdělením obecního úřadu v oblasti samosprávné i přenesené působnosti.

Pro naplnění účelu jsou v telegrafu publikovány zejména:
-

Informace z obecního úřadu (informace z výborů, z komisí, informace o poplatcích,
sociálních službách, pozvánky na jednání apod.).

-

Aktuální témata týkající se obce a jejího okolí (včetně příspěvků občanů, spolků,
sdružení, organizací).

-

Informace ze společenského, kulturního, sportovního, školního a spolkového dění
v obci, z jejího okolí či její historie atd.

Příspěvky jsou v telegrafu zveřejňovány formou:
a) pravidelných rubrik,
b) samostatných článků, sdělení a fotografií (dále jen „příspěvky“)
Příspěvky uveřejněné v telegrafu nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
Obsahová struktura:
Pravidelné rubriky
Z obsahu
Informace obecního úřadu
Společenská rubrika
-

významné životní jubileum oslavili

-

vítáme

-

rozloučili jsme se

Místní akce
-

kultura

-

sport

-

jiné

-

připravujeme

Nepravidelné rubriky
Slovo starostky
Z našeho regionu
Ze života spolků, sdružení, organizací
Z historie
Životní prostředí
Fotoreportáž
K pobavení
2. Pravidla vydávání telegrafu:
Telegraf je vydáván dle potřeby, zpravidla 1 x za 3 měsíce.
Jednotlivá vydání telegrafu sestavuje a koriguje Školská a kulturní komise obce Horní Město,
zajišťuje vydávání telegrafu (schvaluje tematický obsah a grafickou úpravu telegrafu,
shromažďuje a schvaluje příspěvky k uveřejnění, projednává stížnosti, podněty a návrhy ve věci
obsahu a grafické úpravy telegrafu, stanovuje termíny vydávání telegrafu).
Telegraf vychází v tištěné i elektronické podobě na internetových stránkách obce.
Distribuci telegrafu zajišťuje Obecní úřad Horní Město.
Telegraf je distribuován bezplatně.
3. Pravidla publikování příspěvků:
Do telegrafu může přispívat každý občan (sdružení, spolek, organizace), na zveřejnění
příspěvku autora neexistuje právní nárok. Za obsah příspěvků a pravdivost informací v nich
obsažených a předaných ke zveřejnění odpovídá jejich autor.
Příspěvky se uveřejňují s uvedením plného jména a příjmení autora (názvu sdružení, spolku,
organizace).
Příspěvky k uveřejnění je možno dodávat pouze elektronickou cestou na e-mail kulturní
a školské komise kkomise@email.cz.
Kontakty se uvádějí v každém vydání telegrafu a na webových stránkách obce.
Maximální velikost textů v souboru MS Word je 40 řádků při velikosti písma 12, font ARIEL
nebo TimesNewRoman. Plakáty, obrázky a fota se přijímají jako samostatný soubor
ve formátu PDF, JPG, nikoli vložené do dokumentu.

Telegraf je nezávislý na všech politických, spolkových a jiných organizacích obce. Má zcela
informativní charakter. Proto se uveřejňují pouze informace nestranné (zpravodajské, bez
uvedení osobních názorů autorů). Vydavatel je oprávněn příspěvky odmítnout.
Důvody odmítnutí uveřejnění došlého příspěvku:
-

Příspěvek nemá informativní charakter, není nestranný.

-

Příspěvek je prokazatelně nepravdivý, obsahuje vulgarismy apod.

-

Příspěvek je urážející, směřuje jako výlev zášti vůči určité osobě.

-

Příspěvek je politického charakteru (volební programy, politické komentáře).

-

Příspěvek je nepřiměřeně dlouhý nebo obsahuje příliš mnoho hrubek.

-

Jedná se o reklamu.

-

Téma je irelevantní (např. nesouvisí s obcí nebo je příliš marginální).

-

Jedná se o příspěvek diskriminující občany z důvodu rasy, etnického původu, pohlaví,
sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, náboženství či víry.

-

Příspěvek je zcela nesrozumitelný (odborný jazyk, nejasnost tématu apod.).

-

Příspěvek poslal anonym.

O uveřejnění nevyžádaného dopisovatelského příspěvku v daném čísle rozhodne vydavatel,
a to s ohledem na stanovená pravidla a podle aktuálnosti příspěvku.
O důvodech možného neuveřejnění příspěvku (porušení limitu délky příspěvku, povinnost
uvést autorství, neinformativní charakter, politický charakter atd.) bude autor informován.
Příspěvky, které nebudou z kapacitních důvodů uveřejněny, mohou být v případě zachování
aktuálnosti přesunuty do následujícího čísla.
Předáním příspěvku k uveřejnění vyjadřuje autor svůj souhlas se zásadami vydávání telegrafu.
4. Závěrečná ustanovení
Tyto zásady byly schváleny členy Školské a kulturní komise obce Horní Město dne 30. 1. 2019
a nabývají účinnosti dne 31. 1. 2019.
Mgr. Jana Kulhánková, předseda komise
Radek Šašinka, člen komise
Miroslava Lopatová, člen komise
Mgr. Dagmar Kinclová, člen komise
Brigita Gajdošíková, člen komise

