Svojkov, 9. prosince 2018

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o drobných změnách týkajících se prezentace dění v naší obci od počátku roku 2019.

1.

Prezentace na sociálních sítích
Na zasedání zastupitelstva obce konaném dne 30. října 2018 bylo rozhodnuto o založení profilu obce Svojkov na Facebooku.
Založení navrhla paní Štěpánková, která bude společně se mnou účet spravovat.
Cílem profilu bude prezentace dění v obci, nikoli diskusní fórum.
Profil bude sloužit jako podpora stránek obce www.svojkov.sweb.cz, které budou i nadále plnit funkci hlavního informačního
zdroje pro občany, obsahujícího odkazy na úřední desku, informace obecního úřadu, povodňový portál, územní plán, informace o
poště, knihovně a další.
Rádi bychom využili hlavních výhod Facebooku, mezi které patří velké množství oslovených osob, rychlost šíření zpráv a
okamžitá zpětná vazba k příspěvkům. K nahlížení do profilu není nutná registrace na Facebooku.
Budeme na něj ukládat informace, které budou vyžadovány zastupitelstvem obce, či předsedou kulturní komise (např. odkazy na
nové dokumenty uložené v obecním webu, upozornění na důležité emaily z obecního účtu, rychlé zprávy apod.), ale také
pozvánky na svojkovské kulturní akce, odkazy na aktuální fotografie uložené na veřejných úložištích fotografií a další.
Pokud budete mít zájem sledovat facebookový profil obce, naleznete ho na https://facebook.com/svojkov
Bude-li mít někdo z Vás nápad, jak profil vylepšit nebo doplnit, kontaktujte nás prosím na emailu svojkovaci@gmail.com.
Přivítáme každý podnět, či zpětnou vazbu!

2.

Prezentace na veřejném úložišti fotografií
Na jednání kulturního výboru obce Svojkov byl dne 13. listopadu 2018 schválen návrh na založení profilu „Svojkováci“
https://svojkovaci.rajce.idnes.cz na serveru „Rajče“, který je populárním veřejným úložištěm fotografií.
Chtěl bych, aby tento profil byl jakýmsi rozšířením oficiálního souhrnu významných událostí v obci, který již od roku 2009 udržuje
paní Tomšová na obecním webu, o další fotografie, které nám budou zasílat členové jednotlivých svojkovských spolků, či skupin
obyvatel s cílem je zveřejňovat, prezentovat a poskytovat volně ke stažení. Ukládat na něj bude možné i příspěvky spolků
z okolních obcí, které mají nějakou spojitost se Svojkovem.
Koncepčně bude podobný profilu https://hasici-svojkov.rajce.idnes.cz, který jsem v roce 2011 založil pro SDH Svojkov.
Na tomto profilu, je s krátkými popisky chronologicky uloženo více jak 8 700 fotografií a má za sebou téměř 11 000 shlédnutí,
z toho více jak 5 000 v letošním roce (po ročním sdílení na soukromých facebookových účtech)
Cílem je, aby se i profil „Svojkováci“ stal zdrojem aktuálních fotografií a zároveň archivem dění na Svojkově.
Proto bych rád oslovil zástupce místních spolků, skupin kamarádů či jednotlivců ze Svojkova, aby mi v případě zájmu
poslali či předali fotografie, které chtějí zveřejnit.
Podmínky zveřejnění:
- Úložiště Rajče je VEŘEJNÉ a může do něj nahlédnout kdokoli !!!
- Předáním fotografií automaticky souhlasíte s jejich zveřejněním !!!
- NEBUDOU na něj ukládány fotografie neodpovídající společenským normám (neoblečené děti a jiné)
- K zaslaným fotografiím prosím zašlete krátký popis akce
- Každé album fotografií bude mít svého autora, který bude veden v záhlaví daného alba.
- Zálohování fotografií na serveru není zaručeno
- Ostatní podmínky jsou uvedeny na https://www.rajce.idnes.cz/pravidla
- Možné způsoby předání fotografií:
- přes aplikace WhatsApp nebo Messenger (Petr Junek)
- elektronickou poštou svojkovaci@gmail.com
- osobně na datovém nosiči
Jsem přesvědčen, že výše uvedené změny v prezentaci pomohou dalšímu zviditelnění obce Svojkov a rozšíří našim přátelům a
známých pohled na dění okolo nás ...
P.S. Kliknutím na modře podbarvený text se dostanete přímo na zmiňované obsahy.
Odkaz na Facebook bude fungovat pouze těm, kteří na něm již mají svůj profil.
S pozdravem
Petr Junek

