Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 3. 1. 2019
Přítomni: Krátký, Vaňková, Erbsová, Holič, Kappel, Klich, Špalková-Kuželová, Veverka
Program:
1)
2)
3)
4)
5)

Úvod
Distribuce UZ
Zhodnocení obsahu lednového čísla a provedených změn v designu
Příprava únorového a dalších čísel
Různé

Ad 1)Úvod
Přivítání členů RR s přáním všeho dobrého v novém roce.
Ad 2) Distribuce UZ
Byly opět zaznamenány stížnosti na nedodání UZ do schránek. Vždy na začátku měsíce budeme upozorňovat
na FB, že UZ vyšel s odkazem ke čtení online. Do příští RR bude proveden předvýběr stojanů pro umístění na
frekventovaná místa.
Ad 3) Zhodnocení obsahu lednového čísla a provedených změn v designu
Čtenáři zaznamenali první změny. Pozitivně byly hodnoceny číselné údaje uvedené ve sloupci i napříč
časopisem, článek o hasičích, sáňkování a zprávy od policie. Chybělo uvedení hlavních témat na titulní straně,
které nahrazovalo obsah časopisu.
Zachovány budou zprávy z radnice, jednotlivých odborů a činnosti spolků a organizací. Pro články ze škol
bude vyhrazena dvoustrana a budou doplněny názory dětí nebo inzercí s aktivitami pro děti. Na nosná
témata tak zbývá 10-16 stran.
Ad 4) Příprava únorového a dalších čísel
Nosná témata pro čísla v 1. pol. 2019:
 Tělocvična ZŠ Jandusů
 Nová ZŠ
 Nová MŠ V Bytovkách
 Rozpočet 2019
UZ 2/2019
 Příspěvky z odborů – OŽP svoz odpadů, apod.
 Rozhovor s paní Čípovou
 Ohlédnutí za adventní akcí Živý Betlém
 Finanční výkazy muzea za rok 2018
 Zápisy do MŠ a ZŠ, prázdninový provoz MŠ
 Výsledek Tříkrálové sbírky
 Plánované kulturních akce – masopust, akce UCHO
 SK Čechie – nábor fotbalistů
UZ 3/2019 - plán
 Zasazené 3 památné stromy v roce 2018
 Masopust
 První a poslední občánci

Add5) Různé
Diskuse členů RR nad zamýšlenou novou vizuální identitu P22.

Příští RR bude 30. ledna 2019 v 16 hodin v zasedací místnosti v 1. patře radnice.

Zapsala: P. Vaňková
Schválil: I. Krátký

