OBEC BOLEHOŠŤ
se sídlem Obecní úřad, Bolehošť 10, 51731 Bolehošť

PRAVIDLA PRO ZVEŘEJNĚNÍ PŘÍSPĚVKŮ
V BOLEHOŠŤSKÉM ZPRAVODAJI
Tematické zaměření a obsah zpravodaje
Ve zpravodaji jsou zveřejňovány zejména:


informace o činnosti obecního úřadu, samosprávy, rekonstrukcích, projektech, akcích spolupořádaných nebo
pořádaných obcí, nemovitostech obce apod.,



informace organizací obce,



články o kultuře a nabídka kulturního programu v obci,



články o sportu a nabídka sportovních aktivit v obci,



příspěvky občanů, spolků a sdružení týkající se dění v obci, historie atd.

Příspěvky jsou ve zpravodaji zveřejňovány formou:


pravidelných rubrik,



samostatných článků + fotografií (loga).

Obecná pravidla:


O výběru článků nebo témat a o zařazení jakýchkoli externích textů (dále jen externí články) rozhoduje
Redakční rada zpravodaje.



Ve zpravodaji nebudou zveřejňovány články týkající se činnosti politických stran a hnutí jako jsou: inzerce
politických stran, pozvánky na přednášky, předvolební mítinky, články o politických tématech apod., vyjma
místních komunálních voleb a výsledků ostatních voleb, příp. historických dokumentů obsahující i dobové
nejen politické informace.



Přednost zveřejnění mají články a informace, které se vztahují přímo k Bolehošti. Zveřejnění informací z
okolních měst či obcí záleží na volném místě daného čísla, na obsahu článku a jeho důležitosti a zajímavosti
pro občany Bolehoště.



Ve zpravodaji mohou být zveřejňovány názory zastupitelů, pokud si jednotlivý zastupitel nebo dané politické
sdružení či strana vyžádá ve zpravodaji prostor. Zveřejnění názoru se dále řídí novelou tiskového zákona č.
305/2013 Sb. z 13. září 2013. Rozsah článku smí být pro dané číslo max. na 1 stranu A5 zpravodaje, tedy
max. do 2000 znaků včetně mezer. V případě delšího článku je na rozhodnutí Redakční rady, zda se požádá
autor o jeho zkrácení, případně se článek použije ve dvou po sobě jdoucích vydáních (článek na
pokračování). Článek musí být zaslán dle obecných pravidel do uzávěrky daného čísla zpravodaje. Termín
uzávěrky zpravodaje je vždy uveden v předchozím vydání.

Umisťování externích článků od občanů, neziskových organizací, klubů, občanských sdružení apod. ve zpravodaji
je možné a závisí na volném místě v aktuálním čísle. Umístění v rubrice závisí na tématu článku. Externí článek
musí být dodán o délce max. 4000 znaků včetně mezer + volitelně 1-4 fotografie, logo apod. V případě, že se
článek do obsahu daného zpravodaje nevejde, bude přispěvovatel požádán o zkrácení. Delší článek a více
fotografií bude vloženo pouze v případě volného místa ve zpravodaji. Článek by měl být zpravodajský, reportážní
nebo pozvánkou na akce. Článek nesmí být komerční (reklama) a politický (viz obecná pravidla výše). O umístění
jiných typů článků rozhoduje Redakční rada. Skladbu zpravodaje (sazbu) řeší redaktor zpravodaje a přednost v
umístění mají články s informacemi Obecního úřadu Bolehošť a příspěvkové organizace obce.

Pravidla pro příjem příspěvků


Příspěvky určené ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje odpovědný redaktor
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Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud
jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, provede redakční rada (na návrh redaktora) podle
stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.



Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a
kapacitu zpravodaje. Z důvodu kapacity zpravodaje má také redakce právo článek zkrátit s tím, že o tom
bude přispěvatele informovat.



V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce o svém rozhodnutí autora informovat.



Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, nikoliv povinnost takovéto úpravy provádět.



Příspěvky uveřejněné ve zpravodaji nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.



Příspěvky jsou přijímány v elektronickém formátu, nejlépe v MS Wordu (s koncovkou .doc.) a s českou
diakritikou. Články je možné posílat e-mailem (příp. dodat na CD nebo přenosném disku - paměti USB flash).
Ve zcela výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá prokazatelně žádnou z těchto možností, lze
příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji) přinést osobně nebo jej zaslat poštou.



Fotografie jsou přijímány v elektronické podobě v rozlišení min. 300 dpi. a max. velikosti 1000 kB. Fotografie
se posílají zvlášť, nevkládají se do textu. V textu může být označeno doporučené místo vložení fotografií.



Loga a plakáty se přijímají nejlépe ve formátech .pdf, .jpg nebo .bmp.

Pravidla pro příjem inzerce


Komerční příspěvky a inzerce ke zveřejnění ve zpravodaji shromažďuje odpovědný redaktor.



Zveřejněny jsou příspěvky, které byly předány do termínu uzávěrky jednotlivých vydání zpravodaje. Pokud
jejich rozsah přesahuje možnosti daného vydání, provede redakční rada (na návrh redaktora) podle
stanovených priorit výběr příspěvků ke zveřejnění.



Redakce si vyhrazuje právo odložit nebo pozastavit otištění článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a
kapacitu zpravodaje. Z důvodu kapacity zpravodaje má také redakce právo článek zkrátit s tím, že o tom
bude přispěvatele informovat.



V případě nezveřejnění příspěvku bude redakce o svém rozhodnutí autora informovat.



Redakce má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků, nikoliv povinnost takovéto úpravy provádět.



Příspěvky jsou přijímány v elektronickém formátu, nejlépe v MS Wordu (s koncovkou .doc.) a s českou
diakritikou. Články je možné posílat e-mailem (příp. dodat na CD nebo přenosném disku - paměti USB flash).
Ve zcela výjimečných případech, kdy přispěvatel nemá prokazatelně žádnou z těchto možností, lze
příspěvek (napsaný čitelně rukou nebo na psacím stroji) přinést osobně nebo jej zaslat poštou.



Fotografie jsou přijímány v elektronické podobě v rozlišení min. 300 dpi. a max. velikosti 1000 kB. Fotografie
se posílají zvlášť, nevkládají se do textu. V textu může být označeno doporučené místo vložení fotografií.



Loga a plakáty se přijímají nejlépe ve formátech .pdf, .jpg nebo .bmp.



Komerční příspěvky a inzerce uveřejněné ve zpravodaji jsou zveřejňovány za poplatek:
a)

1 strana A5 – 250 Kč / 1 vydání zpravodaje,

b)

½ strany A5 – 150 KČ / 1 vydání zpravodaje,

c)

platba musí být uhrazena do předání zpravodaje k tisku, příp. je příspěvek odstraněn.

Nevyžádané materiály se nevracejí.

Pravidla byla schválena redakční radou BZ a zastupitelstvem obce Bolehošť dne 13.12.2016.
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