Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 8. 6. 2017
Přítomni: viz prezenční listina (6 ze 7)
Program:
1) Úvod
2) Hodnocení UZ 6/2017
3) Příprava UZ 7-8/2017
4) Různé

Ad 1) Úvod
Na úvod pan šéfredaktor přivítal přítomné členy RR a zahájil dnešní jednání podle programu.
Ad 2) Hodnocení UZ 6/2017
Na červnové číslo nebyly zaznamenány negativní ohlasy. V souvislosti s uveřejněnou
fotografii na titulní straně z dronu předloží pan Sopoušek nabídku na možnosti další
spolupráce v této oblasti. Umístění ručně vkládané reklamy do UZ v tiskárně nelze ovlivnit.
Obdržené připomínky od občanů k nedodaní UZ na základě uveřejněné výzvy je přeposíláno
ČP dle dohody z minulého jednání RR.
Ad 3) Příprava UZ 7-8/2017
Obsah čísla: do
28 stran
Titul: splávek/DD
Nosné téma: Cukrovarský rybník – historie, revitalizace; pokračování – meziváleční starostové
Příspěvky:
2. kulatý stůl ke školství, pozvánka na 3. kulatý stůl
Den dětí v Uhříněvsi, v Hájku
Splávek

Pitkovický park – mostek
Nový motocykl MP v Uhříněvsi
Vítání občánků
Nekrmte koně
Podpora projektu Změňte to
Akce v pivovaru
Doprava – okruh 511, rekonstrukce Přátelství, koridor do Metransu
Křížovka
Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník – pan ZS Knotek
Zprávy z RMČ a ZMČ, termíny RMČ na 2. pololetí, termíny v OIC, z odborů: OSVZ –
zpívání na schodech, OŽPD – stromy
Program divadla a kina, knihy, výstavy, omezení provozu v muzeu a knihovně
ZŠ/MŠ: ZŠ U Obory, MŠ Sluneční, ZŠaSŠ Vachkova – na farmě
Spolky a neziskové organizace: DPS Jiskřička, DDM UM – kroužky, Klub seniorů, FK
Čechie – nábor, DS UCHO, SHM, ZUŠ LYRA
Ad 4) Různé

Nabídka paní Smělíkové na psaní odborných článků, týkající se účetní a daňové problematiky
nebo i sociální politiky (důchodové pojištění atd.) do zpravodaje za úhradu. V OIC je
fungující bezplatná poradna pro občany, proto nabídka nebude využita.
Změna termínu příští RR UZ - čtvrtek 10. srpna 2017 od 10 hodin v zas. místnosti č. 108.
Zapsal: R. Petr
Schválil: M. Coller

