Statut Zašovských novin (SZN)
1) Úvodní ustanovení
Zašovské noviny (ZN) jsou financovány z prostředků obce, vycházejí jednou měsíčně, do
jednotlivých domácností obce jsou distribuovány zdarma.
Statut ZN, redakční radu (příloha A), podmínky pro zveřejnění příspěvků, a jejich rozsah schvaluje
Rada obce Zašová (RO).
Kontaktní adresu redakce (příloha B), podmínky a ceník placené inzerce v ZN stanoví Rada obce
Zašová (příloha C).
Za včasné předání ZN do tisku a další technické záležitosti související s vydáváním ZN odpovídá
redakce ZN.
Za naplnění poslání ZN a respektování stanovených podmínek je spoluodpovědná redakční rada
(RR).

2) Poslání Zašovských novin
ZN mají sloužit:
- vedle úřední desky a obecního webu jako nástroj samosprávy obce k informovanosti svých
občanů
- jako prostředek prezentace v obci působících společenských a zájmových organizací
- jako zdroj informací o veškerém dění v obci
- ke zveřejnění článků a názorů jednotlivých občanů, při dodržení podmínek dle čl. 5 SZN
- k placené inzerci a nabídce služeb - podle ceníku a platných podmínek
- jako obraz doby svého vzniku se stanou cenným archivním materiálem, dokladem čím
obec v daném období žila
Prostor v ZN neslouží:
- k polemice občana s OÚ ani občanů mezi sebou. (Dotazy na vedení obce předpokládající
odpověď nebo jinou reakci ze strany obce je třeba podat písemně na OÚ nikoli redakci ZN.)
- k politické agitaci a k „politickému boji“ mezi stranami nebo jednotlivci (výjimkou je vydání
ZN před komunálními volbami, kdy všechna místní volební uskupení dostanou stejný
prostor pro svou prezentaci).

-

-

3) Redakční rada a redakce ZN
Členy RR a jejich náhradníky navrhují jednotlivá politická uskupení, která uspěla
v posledních volbách, a schvaluje je RO.
Kvůli potřebnému nadhledu a odstupu nemohou být členy RR zároveň členové Rady obce.
RR není orgán politický v tom smyslu, že by „poměr sil“ kopíroval ZO. Každé volební
uskupení navrhuje do RR 1-2 občany, podle toho, pro jak početnou RR se RO rozhodne.
Každý člen RR má svého předem oznámeného a schváleného náhradníka, který s řádným
členem RR spolupracuje a který má oprávnění jej v práci RR zastoupit v případě jeho
nemoci nebo z jiných důvodů.
RR schvaluje každé vydání ZN před jeho předáním do tisku, hlasováním rozhoduje o
zveřejnění jednotlivých příspěvků, navrhuje a schvaluje změny v grafické úpravě, v
koncepci a v členění ZN.

-

-

Odpovědným redaktorem, jediným členem redakce a s současně nevoleným předsedou
RR je Manažer cest. ruchu, kultury a sportu, který má v práci RR na starosti především
organizační a technickou stránku vydávání ZN a řídí schůzi RR.
Předseda redakční rady má hlasovací právo s váhou jednoho hlasu jako ostatní členové RR
Redakce (předseda RR) aktivně vyhledává a oslovuje potenciální přispěvatele ZN, dbá na
pestrost témat a pokud možno i vyváženost sdělení v ZN.
RR se řídí jednacím řádem, který vypracuje předseda a schválí RR. Jednací řád musí být
v souladu s tímto statutem ZN.
Schůze RR se koná pravidelně první pracovní den po uzávěrce ZN, schůze RR jsou
neveřejné, případní přizvaní hosté, nemohou být přítomni hlasování RR.
Redakce (předseda RR) i ostatní členové a náhradníci RR se zavazují, že až do vydání
příslušného čísla ZN nebudou publikovat nebo jinak šířit obsah jednotlivých příspěvků.
Členům v RR přísluší za jejich funkci stejná odměna jako členům členům kulturní komise.
4) Přispěvatelé do Zašovských novin

Materiály (příspěvky) do novin dodává:
1. OÚ - starosta, místostarosta, rada obce - jako celek (usnesení), zastupitelstvo - jako celek
(usnesení), předsedové výborů a komisí a také zaměstnanci obce (pokud mají jejich články
informační charakter, tedy pokud referují o záležitostech, které spadají do jejich
kompetence vyplývající z jejich služebního postavení ve správě obce). Tito všichni mají
právo na zveřejnění svých příspěvků v plném rozsahu.
2. Kulturní referent vkládá pozvánky a oznámení a vůbec zprávy informující o kulturním a
společenském dění v obci. Také tyto příspěvky budou zveřejněny v plném rozsahu.
Členové RR by zasáhli pouze v případě, kdyby mezi nimi převládl názor, že zveřejnění
konkrétního příspěvku je z nějakého důvodu nevhodné.
3. Každý člen zastupitelstva má právo zveřejnit v ZN svůj příspěvek, ale jeho max. délka je
dopředu jednotně stanovena počtem znaků max. 3000 znaků včetně mezer.
4. Místní společenské organizace mají právo zveřejnit svůj příspěvek, pokud je tento podán
jménem vedení dané organizace (výbor, předseda, farář…) Na tyto se vztahuje omezení
počtem znaků, max. 3 000 znaků jeden článek
5. Ostatní místní ale i přespolní občané mají možnost zaslat RR svůj příspěvek, jeho délka je
opět omezena maximálním počtem znaků. Zveřejnění příspěvku ale není nárokovatelné.
6. Příspěvky jednotlivých členů RR (s výjimkou předsedy RR) podléhají stejným podmínkám
a omezením, jako příspěvky od řadových občanů.

5) Příspěvky ke zveřejnění
-

Nebudou zveřejněny příspěvky odporující zákonům a dobrým mravům (příspěvky vulgární,
napadající konkrétní spoluobčany…)
Součástí každého příspěvku může být max. 1 fotografie (v přiměřené kvalitě).
Délka příspěvku je omezena na max. 3000 znaků včetně mezer.
RR má právo v odůvodněných případech učinit výjimku z omezení délky příspěvku (např.
závažnost sdělení, osobnost autora…)

-

-

-

-

-

RR sama zaslané příspěvky nekrátí, ani jinak neupravuje, pokud k tomu autor sám nedá
dopředu souhlas (s výjimkou evidentních překlepů a gramatických chyb).
RR má právo krátce okomentovat otištěný příspěvek, pokud se většina členů RR shodne
jak na potřebě, tak na znění takového komentáře.
Příspěvek přesahující stanovenou délku může redakce vrátit autorovi ke zkrácení, pokud
to termín uzávěrky umožní, v opačném případě příspěvek v daném vydání otištěn nebude.
RR o zveřejnění jednotlivých příspěvků od občanů hlasuje a své rozhodnutí nejsou členové
RR povinni nijak zdůvodňovat.
Případné neotištěné příspěvky budou nejpozději v den vydání příslušného čísla ZN
v nezkrácené a neupravené podobě zveřejněny v samostatné rubrice DF obce (pokud se
nejedná o příspěvky vulgární, napadající konkrétní občany nebo z jiných důvodů nevhodné
ke zveřejnění). Také zde ve sporných případech rozhodne demokraticky RR hlasováním.
Redaktor je povinen každý příspěvek obsahující tvrzení, které se dotýká cti, důstojnosti
nebo soukromí určité fyzické osoby, anebo jména nebo dobré pověsti určité právnické
osoby, poskytnout této osobě k vyjádření. Pokud dotčená osoba odmítne možnost
vyjádření, vyjde příspěvek v nejbližším vydání novin bez vyjádření. Pokud dotčená osoba
možnost vyjádření neodmítne, ale zároveň neposkytne do data uzávěrky dalšího čísla
vyjádření k poskytnutému příspěvku, vyjde tento příspěvek v nejbližším čísle novin bez
vyjádření, jinak vyjde vyjádření společně s původním příspěvkem v nejbližším vydání novin.
Vyjádření se musí omezit pouze na tvrzení, kterým se původní tvrzení uvádí na pravou míru
nebo neúplné či jinak pravdu zkreslující tvrzení se doplňuje nebo zpřesňuje. Vyjádření musí
být přiměřené rozsahu napadeného sdělení, a je-li napadána jen jeho část, pak této části;
z vyjádření musí být patrno, kdo jej činí,
RR si vyhrazuje právo uveřejnit příspěvek a vyjádření k němu pouze jednou (bez dalších
reakcí) v jednom vydání novin.

6) Závěrečné ustanovení
Zastupitelstvem obce bylo rozhodnuto, že Zašovské noviny budou sloužit především
k informování občanů o životě obce a činnosti OÚ, zejména o usneseních Rady a
Zastupitelstva obce, o činnosti komisí, místních stran, sdružení a spolků, společenské
kronice občanů, významných jubileích, o činnosti místních institucí – škol, farnosti apod.,
jak je uvedeno v předchozích bodech. Zásadně nebudou otiskovány příspěvky primárně
konfliktního nebo bulvárního charakteru.

Přílohy:
Příloha A Seznam členů a náhradníků redakční rady ZN
Příloha B Kontakt pro zasílání příspěvků do ZN
Příloha C Podmínky a ceník placené inzerce v ZN.

Platnost od 1.6.2018
Statut ZN včetně příloh schválila RO na 101. schůzi dne 23.5.2018.

Jiljí Kubrický
Starosta obce

