Materiál č. 14d)
Statutární město Ostrava
Městský obvod Hrabová
-----------------------------Pro 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Hrabová, konané dne 23.9. 2020
Výběr šéfredaktora Hrabovských listů.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová
rozhodlo
o vypsání nového výběrového řízení na pozici šéfredaktora Hrabovských listů dle
předloženého návrhu,
vyhrazuje si
právo výběru šéfredaktora a zřízení Redakční rady Hrabovských listů.

Důvodová zpráva:
Dočasně pověřený šéfredaktor Ing. Jan Dvořák použil v mimořádném vydání Hrabovských
listů bez souhlasu autora několik fotografií, čímž prokázal svou neodbornost a ohrozil dobrou
pověst MOb Ostrava-Hrabová. Ing. Dvořák se zúčastnil výběrového řízení, které se konalo v
březnu 2020 a kde bylo rozhodnuto o jiném kandidátovi na šéfredaktora, čímž bylo řízení
ukončeno. Ing. Dvořák navíc nesplňoval hned několik klíčových podmínek, které byly
stanoveny v samotném výběrovém řízení:






Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků, reportáží anket aj. včetně
výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.
Nezávislost na politické reprezentaci.
Praxe v mediích.
Osobní zkušenost s redakční prací, porozumění pro synergické fungování obsahu a
inzerce.
Znalost grafických programů.

Projednáno:


RMOb, starosta a ani šéfredaktor neprokázali, že disponují souhlasem autora s
použitím fotek.

Příloha:





Žádost autora fotografií o finanční náhradu za neoprávněné použití fotografií.
Odpověď starosty na žádost autora neoprávněně použitých fotografií.
Dopis spolku Zelená Hrabová z.s., který s Ing. Dvořákem odmítá spolupracovat.
Požadavky na šéfredaktora.

Zpracoval: Ing. Radomír Orkáč
Předkládá: Ing. Radomír Orkáč

Dopis Ing. Orkáče k rukám RMOb Ostrava-Hrabová ze dne 8.9. 2020
Dobrý den,
jelikož jste neoprávněně použili moje fotografie v Hrabovských listech, žádám o proplacení
následující faktury.
Berte to jako předžalobní výzvu a prosím o informaci, jestli tuto výzvu akceptujete nebo mám
fakturu stornovat a kontaktovat právního zástupce, aby vyhotovil předžalobní výzvu on. Ve
výsledku z toho bude pro Vás větší ostuda, koho jste to vybrali za šéfredaktora a samozřejmě
ve výsledku větší škoda pro MOb.
Z pozice zastupitele navíc požaduji, aby tyto peníze RMOb či ZMOb vymáhala z šéfredaktora
Ing. Jana Dvořáka, protože toto bylo uděláno záměrně, když mu fotky odmítli dodat manželé
Hromádkovi (i toto je prokazatelné). Navíc požaduji okamžitě ukončit s tímto šéfredaktorem
spolupráci, protože krádež fotek je trestný čin a není mi znám případ v celé České republice
(autorský zákon a jeho porušování docela podrobně sleduji), že by si toto státní správa ke
svým občanům kdy dovolila (ukrást fotky a ještě záměrně neuvést autora, protože by se tím
ukázalo, kdo v obci organizoval veškeré šití roušek a sběr materiálu pro jejich výrobu).
Jen pro jistotu uvádím, že si šéfredaktor dovolil takto ukrást nejen více fotek od různých lidí
(minimálně Petr Žižka), ale i hlavičku, patičku a layout Hrabovských listů, které vytvořil a je
autorským vlastníkem Milan Slíva. Nemohu a nechci však mluvit za ně, proto jejich
vypořádání s tímto porušením autorského zákona nechám na nich.
Děkuji za spolupráci.
S pozdravem, R.O.

Stanovisko starosty Igora Trávníčka ze dne 21.9. 2020
Vrácení faktury
Dobrý den,
v příloze Vám vracíme fakturu č. 202000010 na částku 45.000,-Kč. Fakturu vracíme z níže
uvedených důvodů:



Městský obvod Hrabová si u Vás neobjednal žádnou službu;
Není prokázáno, že Městský obvod Hrabová porušuje autorská práva, vzhledem
k tomu, že není doloženo, za jakým účelem jste fotografie již v minulosti zveřejnil.

S pozdravem
Igor Trávníček
starosta

Dopis spolku Zelená Hrabová z.s. zaslaný na podatelnu dne 15.9. 2020
Žádáme o předání všem zastupitelům ještě před jednáním zastupitelstva. Děkujeme.
Dobrý den,
byli jsme osloveni o článek do dalších HL. Má pro naši činnost být vyčleněna celá jedna
stránka. Velmi rádi bychom informovali občany Hrabové o tom, co jsme od posledního čísla
HL dělali a jak pracovali na lepší zeleni pro obec Hrabovou.
Máme však rozporuplné pocity. Minulý šéfredaktor je nepopsatelně zapsán v našich
vzpomínkách. Byl vzorem slušnosti, férovosti, politické neangažovanosti a přátelského
chování. Byla radost s ním "pracovat", odpovídat na jeho otázky. Těšilo nás, když jsme ho
potkávali v Hrabovjance a on se upřímně zapovídal. Měli jsme ho velmi rádi.
Doba pokročila, nebudeme již hledět zpět. Víme, že kdokoli nový, který přijde po panu
Žižkovi, to bude mít ve své pozici celkem těžké. Troufáme si však tvrdit, že nový šéfredaktor
HL by měl mít podobné vlastnosti a předpoklady, jako pan Petr Žižka. Novinařinu opravdu
nemůže dělat každý a mrzí nás, pokud je na to takto pohlíženo.
Jsme velmi smutni ze skutečnosti, že novým šéfredaktorem má být pan exzastupitel Dvořák.
Člověk, který, ač tvrdí, že v politice již "nepracuje", má politický podtext a jasně chce být opět
na samém výsluní Hrabové. Člověk, který nebyl podpořen voliči, a proto se do nového
zastupitelstva ani nedostal. Bohužel pan Dvořák pro nás nepůsobí tak přirozeně, jako pan
Žižka. Nechceme se stavět do role těch, kteří si budou diktovat, koho má Hrabová přijmout na
pozici šéfredaktora. Chceme Vám všem však dát podnět k zamyšlení..
Prosíme, zda by bylo možné vypsat nové výběrové řízení, do kterého by se mohl oficiálně
přihlásit např. pan Milan Slíva, pokud by měl zájem? Myslíme si, že on by byl ideálním
kandidátem i díky tomu, že byl prodlouženou rukou pana Petra Žižky.
Chceme přispívat do HL, ale máme teď vnitřní nesoulad s osobou, která byla vedením na
pozici šéfredaktora dosazena. Myslíme si, že toto rozhodnutí bylo unáhlené a velmi prosíme o
jeho přehodnocení. Všichni víme, že spousta lidí bere pana Dvořáka jako někoho, kdo stále do
něčeho "rýpe" a kdo stále jen "mluví".. Pojďme společně tvořit a to klidně i holýma rukama..
Nebylo těch "tlučhubů" již přespříliš?
Zelená Hrabová, z.s.

Hrabová hledá šéfredaktora Hrabovských listů
Zastupitelstvo městského obvodu Hrabová vyhlašuje výběrové řízení č. X/2020 na obsazení
místa „Šéfredaktor Hrabovských listů“. Lhůta pro podání přihlášky 30.10. 2020 do 12:00 hod.
Předpokládaný nástup: po ukončení výběrového řízení dohodou, nejpozději od 15.11. 2020.
Pracovní poměr na IČO jako OSVČ, na dohodu o provedení práce, nebo na dohodu o
pracovní činnosti.
Charakteristika vykonávané práce:



Organizování a koordinace vydávání tištěného a elektronického periodika,
Samostatná publicistická činnost, příprava zpráv, článků, reportáží anket aj. včetně
výtvarných, grafických, fotoreportérských a technických prací.

Požadavky na uchazeče:












Fyzická osoba starší 18 let věku, státní občan ČR
Způsobilost k právním úkonům
Bezúhonnost
Znalost českého jazyka
Střední vzdělání s maturitní zkouškou
Znalost práce s PC (Word, Excel, PowerPoint, Internet, Outlook)
Profesionální dovednost tvorby textů
Uživatelská znalost správy webů a profilů na sociálních sítích
Řidičský průkaz skupiny B
Spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibilita, samostatnost, odpovědnost
Praxe v mediích



Osobní zkušenost s redakční prací, porozumění pro synergické fungování obsahu a
inzerce
Znalost grafických programů
Zkušenost s komunikací s veřejností
Časová flexibilita
Znalost místních poměrů






