Zápis z jednání Redakční rady Uhříněveského zpravodaje dne 9. 3. 2017
Přítomni: viz prezenční listina (7 ze 7)
Hosté: ZS Knotek, RAD Bc. Selinger, Ing. Krátký, p. Joachymstál
Program:

1) Úvod
2) Hodnocení UZ 3/2017
3) Příprava UZ 4/2017
4) Různé

Ad 1) Úvod
Šéfredaktor přivítal členy RR v novém složení a veřejně poděkoval za odvedenou práci původní RR a
paní Mgr. Erbsové. Představil svůj záměr k obsahu UZ, k informování občanů, co je zajímá. Chtěl by
však nastavit jiný způsob práce při tvorbě UZ – na týmový, za účasti všech členů RR, se kterými se
bude pracovně setkávat i mimo jednání RR. Poděkoval Ing. Krátkému za vstřícnost při další spolupráci
na vydávání UZ. Jednání RR se bude účastnit, když bude potřeba. Vztyčným zástupcem RR je redaktor
Pavel Veverka, který bude i zástupcem šéfredaktora.
Ad 2) Hodnocení UZ 3/2017
Obsahově prázdnější, pouze povinné údaje s chybějící grafikou, což bylo způsobeno personální situací
v RR. Kladně hodnoceny příspěvky z historie.
Ad 3) Příprava UZ 04/2017
Bude zachována stávající struktura UZ, změna v tiráži. Z prostorových důvodů návrh na sloučení
programu Divadla U22 a Kina Účko na 1 stranu A4. Velký počet níže uvedených příspěvků bude nutné
redakčně krátit.
Obsah čísla: 28 stran
Titul – Ples MČ
Nosné téma – Velikonoce – (bohoslužby, trhy, soutěž, pozvánky na akce)
Příspěvky:
Rozpočet MČ na rok 2017 – grafy
Uzavření Přátelství – popis etap, 1. etapa podrobněji – doplněno mapami
Uzavření MŠ – vyjádření pana radního, nabídka akcí pro rodiče
Ples MČ Praha 22
Defibrilátor v OIC
Zpívání na schodech
Vítání občánků
Seriál z historie – Ota Bubeníček
Změny v MHD
Vodní lyžování
Kulatý stůl
Elektromobil
Pitkovický park
Lávky
Zvonička v Hájku
Příspěvek Mgr. Kosaře a p. starosty
Dále pravidelné rubriky:
Z kroniky, úvodník pana starosty
Zprávy z RMČ a ZMČ, z odborů – OŽPD (běh, oleje), OSVZ (100 let dožití, pěstounská péče), OOS – OP
a CD, OIC, rušení nočního klidu
Program divadla a kina, knihy, výstavy

ZŠ – zápisy, MŠ
Spolky a neziskové organizace - Klub seniorů, DDM – TAKÉ FIFE, Saleziáni, DS UCHO, ZŠ LYRA, DPS
Jiskřička, ZO SDČR, OS z Hájku a Pitkovic, SK Čechie – přehled zápasů, PONTE D22
MP
Ad 4) Různé
Šéfredaktor – současná Pravidla pro uveřejňování názorů zastupitelů v časopise MČ Praha 22
Uhříněveský zpravodaj nebudou měněna. V rámci diskuze bylo konstatováno, že zveřejňování
příspěvků opozice je v souladu s tiskovým zákonem. Obdržené příspěvky p. Koutského a Mgr. Erbsové
budou v UZ uveřejněny do tří měsíců od obdržení (5. 3.).
Mgr. Kaňoková – názor i reakce vedení MČ by mělo být uveřejněno současně v jednom čísle UZ.
Bc. Selinger – do UZ bude vložen leták s programem Velikonočních trhů
p. Knotek – v UZ je třeba informovat občany o uzavření MŠ a o zřízení facebooku MČ
Byl dohodnut nový harmonogram konání RR – změna na čtvrtky od 10 hodin v zas. místnosti č. 108,
který bude rozeslán členům RR.

Příští RR UZ se koná ve čtvrtek 6. dubna 2017 od 10 hodin v zas. místnosti č. 108.
Zapsal: R. Petr
Schválil: M. Coller

