
Vyjádření ke zprávě sdružení Oživení:

Zpráva sdružení Oživení v závěru obsahuje hodnocení a z něj vyplývající doporučení ke zlepšení 
současného stavu, na základě kterých je možné zvýšit úroveň zpravodaje Novoměstsko. Vzhledem 
k tomu jsme se rozhodli pro následující opatření:

1. Bude zřízen orgán Redakční rady složený ze dvou členů zvolených zastupitelstvem a 
ředitelkou NKZ, nebo zaměstnancem, kterého určí. Rada bude dohlížet na plnění pravidel, 
podle kterých má být Novoměstsko vydáváno.

2. Vznikne  dokument, který jasně kodifikuje podobu zpravodaje Novoměstsko.  Na jeho 
dodržování bude dohlížet  Redakční rada.

3. K rozšíření názorové pestrosti bude sloužit anketa pro zastupitele, rubrika pro dopisy občanů
„Napsali jste nám“, kam bude možné vkládat články pomocí webového formuláře a budou 
uveřejňovány také reportáže z jednání zastupitelstva. 

4. Novoměstsko bude zařazeno do celkové mediální strategie města.

Další opatření: 

1. Menší plocha věnovaná činnosti radnice (POP) je vědomým rozhodnutím redakce na 
základě změny vydavatele v roce 2010. Bylo vůlí tehdejšího vedení města „odpolitizovat“ 
obsah Novoměstska a více se věnovat společenskému dění. Méně plochy pro politiku 
umožnilo věnovat se více informacím o aktivitách ve městě. Budeme se více zaměřovat na 
informování o věcech budoucích, a to ve všech oblastech.

2. Hodnota Indexu Benefit (stupeň informovanosti pro občany) je v Novoměstsku 
nadprůměrná, mohla by ale být výrazně vyšší. Podle analýzy je to způsobeno zejména 
absencí podpisů autorů pod články. Označení  - red- (redakční článek) je nedostačující. 
Články, které byly podepisovány značkou –red- (redakce), tedy budou napříště označeny 
jménem autora.   

Díky tomu že pracovníci sdružení Oživení hodnotili kromě jednotlivých čísel zpravodaje také jeho 
celoroční činnost, přinesl audit několik cenných postřehů, které nám v běžném provozu unikly. 
Nejvíce je Novoměstsku vytýkáno nedostatečné informování o budoucích rozhodnutích a velký 
počet anonymních článků (označených zkratkou red). Výtky bereme vážně a budeme se v budoucnu
snažit více informovat o chystaných akcích města.
Z auditu jednotlivých čísel potom vyplývá, že v Novoměstsku chybí názorová diskuze nad rámec 
diskuze politické. Většina prostoru v diskuzi o práci radnice je věnována politické reprezentaci 
radnice (zastupitelům), ale chybí názory občanské společnosti – tedy spolků a organizací, kterých se
konkrétní politické rozhodnutí týká. V budoucnu proto budeme více oslovovat zájmové skupiny 
obyvatel, aby se k danému tématu mohly vyjádřit. 

Z hodnocení konkrétních čísel dále vyplývá, že nevyváženost v jednotlivých číslech neznamená 
celkovou nevyváženost zpravodaje. Ta je naopak (podle celkového hodnocení) dobrá.
 Jednotlivá čísla mohou působit nevyváženě tehdy, kdy jsou v nich pravidelné rubriky jako je  
pravidelný rozhovor se starostou, rozhovor s místostarostou, povolební vyjednávání, projednávání 
rozpočtu nebo novoroční přání atd. Což ale považujeme za formáty, které do obecního zpravodaje 
patří. 



Hodnocení jednotlivých čísel podle sdružení Oživení:

Novoměstsko prosinec 2018

Číslo prosinec 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech, 
informace o budoucích rozhodnutích obsahuje, ale málo, část informací o aktivách radnice nemá 
autora, propaguje vedení radnice abnormálně často a fotek starosty a radních je zanedbatelně

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 1.73 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 24.67 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 22 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 19.53 % z celkové plochy obsahu čísla.

V čísle je uveřejněn rozhovor s místostarostou Jaroslavem Lemperou, což je příčinou velkého 
prostoru pro vedení města. Šlo o redakční rozhodnutí, protože pan Lempera byl nově zvolen do 
zcela nové funkce. Je zde také reportáž z ustavující schůze zastupitelstva, kterou řídil starosta 
Michal Šmarda. Je proto logické, že se v textu objevuje častěji i on. V zásadě jde ale o zcela 
apolitické informace (je po volbách). Absence diskuze je způsobena také tím, že se jedná o reportáž 
a rozhovor, kde diskuze z podstaty věci není reálná. 

Novoměstsko listopad 2018

Číslo listopad 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích se 
prakticky nevyskytují, část informací o aktivitách radnice nemá autora, zmiňuje vedení radnice 
v relativně rozumné míře a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 1.22 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 18.79 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 8 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 19.33 % z celkové plochy obsahu čísla.

Číslo informuje o výsledcích voleb. I zde proto absence diskuze vyplývá z tématu. Místní politika v 
té době v podstatě nebyla, protože se ještě neuskutečnila ustavující schůze nového zastupitelstva. V 
čísle jsou oficiální názory politického vedení, což byl redakční záměr vyplývající z výsledku voleb, 
které vyhrálo Lepší NMNM, ale nechybí tu ani vyjádření všech ostatních lídrů politických subjektů, 
kterým byl dán stejný prostor. Absenci zpráv o budoucích rozhodnutích bereme v potaz a budeme se 
jim více věnovat. To platí i u článků, které nemají autora, resp. jsou podepsané značkou red. 

Novoměstsko říjen 2018

Číslo říjen 2018, periodika Novoměstsko prezentuje hlavně pozitivní obraz o radnici, polemika 
v textu je přítomna, ale minimálně. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích 
rozhodnutích se prakticky nevyskytují, část informací o aktivách radnice nemá autora, zmiňuje 
vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 2.74 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 13.78 % obsahu.



V čísle se vyskytuje dohromady 5 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 18.78 % z celkové plochy obsahu čísla.

Číslo bylo věnované oslavám 100 let republiky. Jednalo se tedy primárně o pozitivní informace, kde
není příliš prostoru k polemice. Nejsme si navíc vědomi toho, že by nějaká polemika k popisovaným 
akcím existovala ať ve veřejném prostoru, nebo mezi zastupiteli. Index SIGNAL (Iron) je 
nadprůměrný, což považujeme za úspěch. Absenci zpráv o budoucích rozhodnutích bereme v potaz 
a budeme se jim více věnovat. To platí i u článků, které nemají autora, resp. jsou podepsané 
značkou red. 

Novoměstsko září 2018

Číslo září 2018, periodika Novoměstsko prezentuje hlavně pozitivní obraz o radnici, polemika 
v textu je přítomna, ale minimálně. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je 
o jiných záležitostech, informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují, část informací
o aktivitách radnice nemá autora, zmiňuje vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky 
představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 2.91 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 26.54 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 15 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 19.22 % z celkové plochy obsahu čísla

Číslo bylo v předvolebním zvláštním režimu. Bylo tedy primárně věnované jednomu tématu, v tomto
případě investicím. I tak se podařilo dosáhnout vysokého Indexu Signal. Méně politické plochy je 
dlouhodobou strategií redakce. 

Novoměstsko srpen 2018

Číslo srpen 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích se 
prakticky nevyskytují, skoro všechny články o aktivitách radnice mají své autory, starostu a radní 
zmiňuje minimálně nebo vůbec a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 0.66 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 13.18 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 3 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 16.41 % z celkové plochy obsahu čísla.

Toto číslo bylo věnováno kultuře v Novém Městě. Jeho součástí je také pravidelný rozhovor s 
místostarostou Stanislavem Markem. To vysvětluje velký prostor pro vedení města a místních částí a
zároveň nízký index Signal. Šlo ale o redakční rozhodnutí o dodržování zaběhnutého schématu. 

Novoměstsko červenec 2018

Číslo červenec 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech, 
informace o budoucích rozhodnutích obsahuje, ale málo, část informací o aktivách radnice nemá 



autora, propaguje vedení radnice abnormálně často a obsahuje nadmíru fotek radních a starosty 
v řadě různých situací.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 0.54 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 22.36 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 14 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 18.18 % z celkové plochy obsahu čísla.

V tomto čísle se často vyskytuje starosta Michal Šmarda. Jedná se ale o výjimku, která snad má své 
opodstatnění v dění ve městě. Konkrétně se jednalo o návštěvu delegace ze Zakarpatské Ukrajiny, 
což byla významná událost, kterou by byla chyba opomenout, a potom o text Sloupek starosty, kde 
se za celé vedení města omlouvá za komplikace vzniklé při stavebních pracích. To je ale v 
Novoměstsku velmi ojedinělý formát, který zařazujeme výjimečně. Z toho pohledu zpětně 
považujeme za nadbytečný článek o úklidu turistického značení po akci Pochod srdcem Vysočiny, 
kde také vystupuje Michal Šmarda. 

Novoměstsko červen 2018

Číslo červen 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech, 
informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují, část informací o aktivitách radnice 
nemá autora, zmiňuje vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky představitele 
radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 1.3 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 29.41 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 16 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 17.84 % z celkové plochy obsahu čísla.

Číslo bylo věnováno finanční situaci města. Věnovat se méně politickým informacím je 
dlouhodobou strategií Novoměstska. Část článků nemá autora, v budoucnu se toho vyvarujeme. 

Novoměstsko květen 2018

Číslo květen 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích se 
prakticky nevyskytují, část informací o aktivitách radnice nemá autora, zmiňuje vedení radnice 
v relativně rozumné míře a fotek starosty a radních je zanedbatelně.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 0.94 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 11.63 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 7 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 14.42 % z celkové plochy obsahu čísla.

Číslo bylo věnováno sportu a cestovnímu ruchu v NMNM, i proto číslo referuje méně o místní 
politice. Příště do tématu zapojíme více spolků a sportovních klubů. Méně prostoru pro vedení 
města je dáno tím, že se vyjadřovaly spíše dotčené subjekty. 



Novoměstsko duben 2018

Číslo duben 2018, periodika Novoměstsko přináší i různé názory na politiku radnice a alespoň část 
obsahu je vyvážená. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných 
záležitostech, informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují, část informací 
o aktivách radnice nemá autora, zmiňuje vedení radnice v relativně rozumné míře a zařazuje fotky 
představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 6.72 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 23.58 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 12 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 17.26 % z celkové plochy obsahu čísla.

Hodnocení tohoto čísla je poměrně pozitivní. Obsahuje totiž jak postoje úředníků, tak vedení města 
a obsah je z tohoto pohledu vyvážený. Absenci informací o věcech budoucích napravíme. 

Novoměstsko březen 2018

Číslo březen 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích rozhodnutích se 
prakticky nevyskytují, část informací o aktivách radnice nemá autora, starostu a radní zmiňuje 
minimálně nebo vůbec a fotek starosty a radních je zanedbatelně.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 0 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 17.3 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 2 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 18.08 % z celkové plochy obsahu čísla.

V čísle je málo informací o místní politice, protože bylo věnováno městskému úřadu a veřejné 
správě. Do budoucna zlepšíme informování a budoucích akcích i signování článků.

Novoměstsko únor 2018

Číslo únor 2018, periodika Novoměstsko přináší jen oficiální názor politického vedení, diskuse 
téměř zcela chybí. Věnuje méně prostoru činnosti radnice, většina obsahu je o jiných záležitostech, 
informace o budoucích rozhodnutích se prakticky nevyskytují, skoro všechny články o aktivitách 
radnice mají své autory, starostu a radní zmiňuje minimálně nebo vůbec a zařazuje fotky 
představitele radnice v rozumné míře.

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 0 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 20.11 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 2 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 18.42 % z celkové plochy obsahu čísla.

V čísle je méně informací z různých oblastí, protože bylo věnováno školství. Do budoucna zapojíme
více spolků a občanských organizací a zlepšíme informování o budoucích akcích. 



Novoměstsko leden 2018

Index SIGNAL dosahuje pro toto číslo hodnoty 4.91 %.
Politická plocha v tomto čísle periodika tvoří 19.23 % obsahu.
V čísle se vyskytuje dohromady 16 zmínek o vedení radnice.
Reklama zabírá 14.4 % z celkové plochy obsahu čísla.

Číslo leden 2018, periodika Novoměstsko prezentuje hlavně pozitivní obraz o radnici, polemika 
v textu je přítomna, ale minimálně. O místní politice referuje minimálně, informace o budoucích 
rozhodnutích se prakticky nevyskytují, skoro všechny články o aktivitách radnice mají své autory, 
propaguje vedení radnice abnormálně často a zařazuje fotky představitele radnice v rozumné míře.

Číslo bylo věnováno bilanci roku 2017, kde jsme zmiňovali především pozitivní události. To lze 
považovat za chybu. Více prostoru pro vedení města je způsobeno pravidelným novoročním 
rozhovorem s místostarostou. 


