Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 2. 11. 2016
Přítomni: viz prezenční listina (6 ze 7)
Hosté: Ing. M. Turnovský, Ing. I. Krátký, P. Vaňková

Program:

1) Hodnocení minulého čísla
2) Příprava UZ 12/2016
3) Harmonogram UZ na 2017
4) Ceník inzerce
5) Různé

Ad 1) Členové RR nemají připomínky k UZ 11/16. Paní šéfredaktorka členy informovala o problému
výběru fotky na titulní stranu, z toho důvodu byla i změna v tiráži. Z řad občanů přišly dvě
připomínky. První od paní Sysové, které se nelíbilo, že časopis vyzdvihuje jen hezké věci v obci,
například nové lékařské ordinace, ale nezabývá se řešením dopravní situace. Paní šéfredaktorka dopis
přeposlala vedení radnice a zároveň paní Sysové odpověděla. Přítomný pan starosta se pak vyjádřil
k jednotlivým řešením dopravní situace (zprůjezdnění ul. Františka Diviše – je znám již pět let, že
k němu dojde) a kauze Vivus. Bude požádána Mgr. Vinklářová jako vedoucí stavebního odboru, aby
občanům ve formě článku či rozhovoru osvětlila proces schvalování a realizace staveb v MČ.
Dále pak přišla žádost pana zastupitele Koutského, který žádá otištění svého příspěvku podle práva
na odpověď v reakci na článek pana starosty v UZ 11/16. Pan starosta souhlasí, ale požaduje
otisknout také svoji reakci na jeho reakci. Po diskusi se členové RR shodli, že oba příspěvky otisknou
v UZ 12/16.

Ad 2) Obsah čísla:
-

Foto titulní strana – Výlov Martínka nebo něco vánočního
Rozhovor s radní MHMP I. Ropkovou – P. Veverka
Památka padlých – M. Klich
Otevření přístavby u fotbalového hřiště – P. Veverka
Výlov rybníku Martínek – PV
Rozhovor s Mistrem Evropy – K. Erbsová
Vánoční kalendárium – K. Erbsová (bude realizováno jen pokud přispěvatelé dodají včas
seznam akcí)
Program vánočních bohoslužeb – M. Klich
Článek zastupitele Kutského
Článek pana starosty

Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník pana starosty
Zprávy z RMČ a z odborů – OŽPD, OIC

Program divadla a kina, knihy, výstavy
Klub seniorů

Ad 3) RR souhlasila s předloženým Harmonogramem na rok 2017 s jednou výhradou. Datum předání
březnového čísla grafikovi Ing. Krátkému byl na přání pana Veverky posun o jeden den – z 9. února na
10. února. Harmonogram bude ještě zaslán na připomínkování do tiskárny SWL.
Ad 4) Členové RR diskutovali nad možnostmi změny ceníku inzerce, nakonec se shodli, že změna ceny
bude vhodnější až po navýšení nákladu, který se předpokládá na jaře příštího roku, v souvislosti
s dostavbou obytného souboru Vivus.
Ad 5) Paní šéfredaktorka představila drobnou změnu v systému práce mezí ní a panem Veverkou, po
níž by se už nemělo stávat, že bude existovat několik verzí jednoho článku, což pak ve výsledku vedlo
zejména k pravopisným chybám v časopise.
Pan Veverka představil svůj dopis přispěvatelům UZ, kde je upozorňuje na nutnost dodržování
termínů a prosí o dodržení stylistických norem a dodávání kvalitních fotografií. RR dopis mírně
poupravila a odsouhlasila.

Příští RR UZ se koná 7. prosince 2016 od 16:30 hodin v zas. místnosti č. 109.

Zapsala: Mgr. Kateřina Erbsová
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dne 9. 11. 2016
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Příloha:

Zápis z jednání Redakční rady UZ ze dne 2. 11. 2016
Harmonogram vydávání UZ na rok 2017

Návrh usnesení: 1) Rada MČ bere na vědomí zápis z Redakční rady Uhříněveského
zpravodaje ze dne 2. 11. 2016.

2) Rada MČ souhlasí se závazným harmonogram vydání UZ v roce
2017 podle návrhu RR.

