
Zápis ze zasedání 

letopisecké komise Rady města Turnov 
 

konané dne 5. 11. 2018 
 
Celkový počet členů komise: 7 
 
Přítomni: 5 
Mgr. Petra Houšková, Pavel Charousek, Mgr. Alžběta Kulíšková, Mgr. David Marek, Mgr. Martina 
Marková 
 
Nepřítomni (omluveni): 2 
Dalibor Sehnoutka, Mgr. Pavel Jakubec 
 
Komise je usnášení schopná. 
 
Program jednání: 

1. Kronika města 2017 
2. Ostatní 

 
Ad 1. 
Byla diskutována podoba kroniky za rok 2017 vč. její fotografické přílohy. Kronika byla shodně shledána 
jako vyhovující ve všech směrech, kladně byl hodnocen její přínosný obsah. 
 
Ad 2. 
Ke kronice za období roku 2018 doporučila komise, aby zachycovala turnovské oslavy výročí vzniku 
republiky v samostatném bloku. 
  
Komise dále diskutovala nad způsobem ukládání dat města. Je třeba prověřit možnosti archivace 
veškerých zásadních dat v obci, aby byly např. tiskové zprávy, fotografie, zprávy a data tiskové mluvčí, 
kroniky a fotokroniky archivovány v původní velikosti a v prohledávatelném elektronickém úložišti 
s dostatečnou kapacitou – ideálně např. na zrcadlovém disku dostatečné velikosti. Toto je třeba řešit 
před případnou změnou webových stránek obce, aby nevznikl problém se ztrátou výše zmíněných dat, 
které jsou pouze v elektronické podobě. Archiv důležitých zpráv a událostí by měl být vytvořen dle 
standardizovaných doporučení, aby byl funkční. V rámci města (MěÚ) by toto mělo být obecně 
vyřešeno koncepčně, tj. nastavením procesu. 
 
Webové stránky obce jsou již poměrně zastaralé a bylo by dobré je upravit. Přítomní členové komise 
shodně konstatovali, že vyhledávání na webových stránkách města není funkční – funguje zřejmě 
pouze dle nadpisů článků a netvoří tedy prohledávatelný archiv, který by měl být standardem. 
 
Předsedkyně komise poděkovala všem členům za jejich práci v uplynulém období. Komise na nové 
volební období bude jmenována na jednání Rady města Turnova dne 7. 11. 2018 a v novém složení se 
sejde nejpozději během 1. poloviny roku 2019. 
 
 
V případě, že členové letopisecké komise přítomni na jednání nevznesou do třech dnů po obdržení 
zápisu písemné připomínky, má se za to, že záznam vystihuje průběh jednání. 
 
Zapsala: Mgr. Martina Marková 
Ověřila: Mgr. Petra Houšková, předsedkyně komise 


