
Hlincohorské noviny jsou zpět!!! 

Milí občané, rádi bychom Vás informovali o obnovení vydávání obecního periodika –  Hlincohorské 

noviny od 6/2019 (úvodní informatorium). Opět k Vám budou doručovány každé čtvrtletí, ve známé 

podobě, ale jistě zaregistrujete i drobné změny. Těmi bude především tématické dělení obsahu do 

tzv. rubrik, jež budou obhospodařovat zastupitelstvem pověření členové Redakční rady 

Hlincohorských novin (Mgr. Ilona Bláhová. Ing. Václav Hanus, Mgr. Andrea Mašková, Milena 

Bergerová a Jana Filipová). Tito členové budou články a příspěvky shromažďovat a kontrolovat jejich 

formální a jazykovou správnost a připravovat je k editaci a tisku dle vztažné legislativy (viz. Tiskový 

Zákon č. 64/2000 Sb.). 

Mezi zmiňované rubriky bude patřit: 

Rubrika 1/ Zprávy a oznámení OÚ (odpovědný člen RR-Ing. Václav Hanus) 

- články a příspěvky obecního úřadu, informace, oznámení, zprávy,… 

Rubrika2/ Aktivity v obci (odpovědný člen RR -Milena Bergerová) 

- příspěvky o sportovních a kulturních a jiných zájmových aktivitách v rámci obce 

Rubrika 3/ Mateřská škola (odpovědný člen RR -Mgr. Andrea Mašková) 

- informatorium MŠ pro rodiče, vzdělávací i zájmové volnočasové aktivity pořádané školkou  

Rubrika 4/ Názory a podněty občanů (odpovědný člen RR -Mgr. Ilona Bláhová) 

Zde jsme vytvořili zcela nový prostor, jež Vám umožní se vyjadřovat k dění v naší obci. Zajímají nás 

vaše názory, podněty a postřehy. Příspěvky budou přijímány vždy po dobu následných 2 měsíců od 

posledního vydaného čísla. Jejich následné umístění v této rubrice bude odpovídat časové 

posloupnosti jejich doručení redakční radě. Doručovat příspěvky lze cestou elektronickou                                                           

(redakcniradahn@seznam.cz) anebo i osobně na obecní úřad, kde bude příspěvek zaevidován a 

následně předán redakční radě ke zpracování. Tímto bychom rádi připomenuli některé obecné a 

neopominutelné zásady k uveřejnění vašich příspěvků: 

Příspěvky nesmí být anonymní, tzn. pod každým příspěvkem bude uvedeno jméno jeho autora. 

(Rovněž prosíme autory článků, aby uváděli na sebe kontakt, abychom vás mohli informovat při 

potřebě provést jazykové, či gramatické úpravy). 

V příspěvku nesmí být užívány vulgarismy. V takovém případě bude příspěvek vrácen autorovi 

s výzvou k odstranění takových slov, či stylistickému přepracování).  

Důležité je rovněž zdůraznit, že s ohledem na tiskový Zákon 64/2000 Sb. přebírá veškerou 

odpovědnost za obsah příspěvků, se všemi právními důsledky autor článku. Redakční rada je 

v tomto případě pouze zprostředkovatelem a dle Zákona nesmí nikterak do obsahu přispívaných 

článků zasahovat. Pokud by měl kdokoli potřebu na uveřejněné příspěvky reagovat, může tak učinit 

dle platné legislativy na základě Žádosti o odpověď do 30 dní po uveřejnění.  Tato odpověď bude 

předřazena k otištění v následném čísle. 

Pozn. Příspěvky od občanů, pro zářijové číslo HH novin, přijímáme do 1/8 2019 12:00 (uzávěrka)!!! 

Rubrika 5/ Inzerce a různé (odpovědný člen RR -Jana Filipová) 

Poskytuje prostor pro inzerci nejen podnikatelům působícím v obci HH, ale i občanům k běžné inzerci 

(koupě, prodej, pronájem věcí..atd.). Tato závěrečná rubrika bude dále doplněna o různé zajímavosti, 
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jež se mohou vázat k tradicím, zvykům, svátkům, či ročním obdobím. Opět zasílejte na 

redakcniradahn@seznam.cz, nebo doručte na OÚ nejpozději 2 měsíce od posledního vydaného čísla. 

Pozn. Příspěvky do rubriky inzerce, pro zářijové číslo HH novin, přijímáme do 1/8 2019 12:00 

(uzávěrka)!!! 

GDPR a uveřejňované fotografie v periodiku. 

V rámci veřejných akcí v obci budou pořizovány fotografie, jež budou sloužit k prezenci obecních 

aktivit na webu obce, či v obecním periodiku. Jelikož jsme si plně vědomi Vašeho práva na ochranu 

citlivých dat, prosíme ty občany, kteří nechtějí být fotografováni a přejí si zůstat v anonymitě, aby 

tuto skutečnost uvedli formou prohlášení na OÚ. V ostatních případech budeme postupovat, jako 

bychom měli Váš souhlas. Děkujeme  Vám za pochopení a součinnost. 

 

                                                                                                                   Redakční rada  Hlincohorských novin 
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