Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 3. 2. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (členů 6 z 9).
Program:

1) UZ 3/2016
2) Různé

Úvodem členové konstatovali, že únorové číslo odpovídá koncepčním záměrům RR. Paní
šéfredaktorka seznámila přítomné členy RR s pokračování dlouhodobé pracovní neschopnosti
redaktora Pavla Veverky v únoru 2016. Po dobu jeho neschopnosti ho nahradí Ing. Krátký.
Doc. Kašík navrhl redigovat příspěvky MP a rozšířit počet zpráv o její činnosti. Ostatní
členové RR s tímto nesouhlasili.
Ad 1)
UZ 3/2016 – do 28 stran
Paní šéfredaktorka informovala o přípravě čísla, které obdrží členové RR a inzerenti ke
korektuře, před odesláním do tiskárny. Profesionální korektura je objednána u V. Pipkové.
Titulní strana – Velikonoce nebo nějaké nosné téma, podle toho jak dopadnou články radních,
s příspěvky s velikonoční tématikou uvnitř UZ – trhy (upřesnění akce do 15. 2. – J. Knotek a
Bc. Selinger), bohoslužby, výstava kraslic v muzeu atd.
Mimo pravidelných rubrik (kronika, z divadla a kina vč. kontaktů do pokladny, z radnice,
z odborů, z poradny v OIC vč. kontaktního telefonu, ze škol a spolků, knihovny a muzea,
pozvánek) bude uveřejněn rozhovor se sládkem pivovaru, příspěvky k rekultivaci Vodice
(Ing. Semeniuk), ke kácení v Oboře (RNDr. Loula), k PENNY marketu (J. Knotek, který bude
mít i úvodník za p. starostu), k poskytnutým informacím dle z. 106/1999 Sb. za rok 2015 a
k vyřízení obdržených petic a stížností, k zápisům ze ZŠ a do MŠ, o otevření MŠ Pitkovice, k
hospodaření účtu muzea, k vyhlášení programů MČ na rok 2016, pravidelný seriál o běhání,
OŽPD k povinnosti používání reflexních prvků na neosvětlených komunikacích. Fotografie
k přípěvkům zajistí P. Vaňková.
Předání do tiskárny 19. 2. 2016, distribuce občanům poslední týden v únoru 2016.
Ad 2)
Soutěž Zlatý středník – přihláška a úhrada poplatku do 15. 2. 2016 – paní šéfredaktorka
UZ 4/2016
– roční provoz OIC dne 7. 4. 2016, anketa k názvu nové ZŠ u hřbitova
- posunutí termínu expedice na poštu na 29. 3. 2016 a distribuce od 30. 3. 2016
Do dalších UZ
- informace o zřízení "Agility park ALICI" - volnočasový sportovně kynologický klub
v lokalitě Podleského rybníka
- rozhovor s VUŽV Uhříněves
Příští RR UZ se koná 3. 2. 2016 od 16.30 hodin v zas. místnosti č. 109.

Zapsal: Ing. Roman Petr
Schválila: Mgr. Kateřina Erbsová
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