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Předložení materiálu uloženo:   

projednávání s ohledem na připravovaný rozpočet roku 2014 

Přílohy:  

Právní norma, popř. vnitřní předpis nebo nařízení: 

Projednáno v: bylo koncepčně projednáno na pracovním ZM 7. listopadu 2013 

Zdůvodnění a vysvětlení:  

Vážení členové zastupitelstva města, 
vzhledem k diskuzi nad budoucností časopisu Hlasy a ohlasy turnovska spojenou s připravovaným 
rozdělením finančních prostředků rozpočtu 2014, řádku Média a HOT předkládám tento materiál. 
Základní obrysy materiálu byly podrobně diskutovány na pracovním jednání ZM 7. listopadu 2013 a 
následně dodiskutovány s panem Charouskem a Matysem. 
 
Navrhuji rozpis částky určené na média v roce 2014 takto: 
Hlasy a ohlasy turnovska:  200 tis.Kč 
Turnovsko v akci: 250 tis.Kč 
Turnovsko: 80 tis.Kč 
TVT - Televize Turnov : 280 tis.Kč 
Rezerva: 40 tis.Kč 
Celkem tedy  850 tis.Kč, stejně jako v roce 2013. 
 
Plánovaný rozsah: 
Hlasy a ohlasy turnovska 
Bude se jednat o upravenou podobu stávajícího měsíčníku vydávaného KCT, s.r.o. pod vedením pana 
Peška. Měsíčník, stávající formát, 28 plnobarevných stran z toho 6 stran reklamy, bude rozdáván 
zdarma do schránek (7 tis.), náklad 7,5 tis. výtisků. Náplní časopisu bude kulturní zpravodaj KCT (12 
stran) + Radniční listy (6 stran) + reklama (6 stran) + ohlasy (4 strany - krátké informace z ostatních 
společensko-kulturních či sportovních institucí, škol, spolků, příspěvky občanů atp.) 
 
Turnovsko v akci 
Jedná se o čtrnáctideník vydávaný panem Charouskem.  Novinového, plnobarevného typu, zdarma 
dodávaných do schránek Turnova a okolních obcí, náklad 12.500 výtisků. Město Turnov bude mít v 
každém lichém čísle rezervován prostor tří sloupců na stranu, v každém sudém pak stranu celou. 
Náplní budou zprávy z radnice a anketa zastupitelů na aktuální téma (v celostránkovém vydání). Nově 



zde bude vycházet rubrika životní jubilea. Navíc je garantován prostor zdarma na webu Turnovsko 
v akci. 
 
Turnovsko 
Magazín Turnovsko vydávaný panem Matysem.  Jedná se o měsíčník, plnobarevného typu, 
prodávaný za 25,-Kč, náklad ……..,  Město Turnov bude mít v každém čísle garantovánu dvoustranu a 
dále pan Matys zpracuje volně jedno téma dle výběru zastupitelů. Kromě uvedeného zde je rovněž 
rubrika vítání občánků a úmrtí. 
 
Nové pojetí  zpráv z radnice 
Hlavním garantem zpráv z radnice je pan Drašnar a starosta města.  Kromě základního informačního 
servisu z úřadu, příspěvkových organizací, budou zprávy doplněny minianketami zastupitelů – názory 
koaličních a opozičních zastupitelů. Součástí bude i představení jednotlivých odborů města. Případné 
podněty zastupitelů jsou vítány. 
 
TVT - Televize Turnov 
Jedná se o 20 televizních relací ročně (minimální délka 10 min.) natáčených a zpracovávaných JUDr. 
Milanem Brunclíkem. Relace jsou šířeny po internetu nebo kabelovou televizí. Předmětem je aktuální 
zpravodajství z města.  
Rámcová smlouva je uzavřena na roky 2012-2014. Konkretizace rozsahu je řešena dodatkem pro 
příslušný kalendářní rok.  
Jsou vedena jednání o změně formátu na městskou video kroniku. Otázkou v řešení je rovněž 
Českorajský archiv Milana Brunclíka. 
 
Nové možnosti informovanosti – Hlásný a výstražný systém Turnova 
Jedná se primárně o protipovodňový výstražný systém – cca 260 amplionů s pokrytím celého města, 
který lze využívat ve své podstatě jako veřejný rozhlas. Zkušenosti z ostatních měst (nejblíže Železný 
Brod) vedou k doporučení, takto systém využívat a prověřovat. Na druhou stranu je zde jistá averze 
z předchozích totalitních režimů k tomuto systému informování. Nutno rozhodnout. 
 
 

Navrhovaná usnesení:  

ZM schvaluje rozdělení financí z řádků HOT a média pro rozpočet roku 2014 takto: Hlasy a ohlasy 
turnovska:  200 tis.Kč, Turnovsko v akci: 250 tis.Kč, Turnovsko: 80 tis.Kč, TVT - Televize Turnov : 280 
tis.Kč, Rezerva: 40 tis.Kč. 
 
 

 

 

 

 


