ZÁPIS
z jednání komise – redakční rady měsíčníku Život Úval č. 10/2015,
která se konala ve středu 16.9.2015 od 18:00 hodin v zasedací
místnosti MěÚ Úvaly, Pražská 276.

Přítomni:
Poledník

J. Štěpánovský, R. Vorlíčková, Ing. P. Jankovský, Ing. P. Netušil Mgr. M. Mahdal, J.

,
Omluveni:

Mgr. M. Bednář

Hosté: Dr. Vítězslav Pokorný - místostarosta, Jana Tesařová – tajemník MěÚ

Program:

1) Zhodnocení zářijového vydání ŽÚ 9/2015
2) Projednání příspěvků do ŽÚ 10/2015
3) Různé

Předseda komise:

Přílohy:
1) Presenční listina

Josef Štěpánovský

1) Zhodnocení zářijového vydání ŽÚ 9/2015
K zářijovému vydání života Úval byly tyto připomínky: zveřejnění sportovních výsledků bylo méně
přehledné. Na str. 5 byla grafická novinka - reportážní forma článku – hodnoceno kladně. Jinak je
hodnocení, co se týká zpracování a obsahu bez závažnějších nedostatků.

2) Projednání příspěvků do vydání 10/2015 ŽÚ
Všechny předložené příspěvky budou uveřejněny.
Usnesení 7/2015
Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do obsahového složení Života Úval 10/2015.
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Různé
Vedoucí redaktor konstatoval, že některé články z města minule přišly až 10 dní po konání redakční
rady. Paní tajemnice členy redakční rady ujistila, že dodávání příspěvků z MěÚ bude včasné a
nebudou se opakovat tak dlouhá zpoždění. Bylo dohodnuto, že pouze ve výjimečných případech
může takový článek dodat starosta, místostarostové a tajemník města po včasném informování
vedoucího redaktora. Pan šéfredaktor byl upozorněn na možnost dřívějšího předání podkladů do
tiskárny, aby se zpravodaj dostal na veřejnost co nejdříve po začátku nového měsíce.
Dále bylo zaznamenáno mnoho připomínek ohledně roznášky do domácností. Někam byly doručeny
omylem 2-3 kusy a do některých čp. naopak zase nebyl doručen vůbec.
Vzhledem k mnoha stížnostem ohledně roznosu, bude říjnové vydání distribuováno brigádníky a ne
Českou poštou.
Dr. Pokorný upozornil vedoucího redaktora na nedostatečnou komunikaci s vedením města, dále pak
připomněl, že dodatečně zaslané články je nutno poslat členům redakční rady na vědomí a ke
schválení. Tím byla vyjádřena také nespokojenost Rady města.
Dále sdělil pan místostarosta poděkování všem členům redakční rady za jejich práci.
V 18.30 odešel z jednání pan Mahdal.
Příští jednání komise – redakční rady měsíčníku Život Úval bude v pondělí 19.10.2015 od 18 hodin na
MěÚ Úvaly v zasedací místnosti v 1. patře. Uzávěrka příspěvků do listopadového vydání bude v
pátek 16. 10. 2015.
V 19.30 hodin bylo jednání komise ukončeno.
V Úvalech dne 16.9.2015
Zapsala: Lenka Platzová

………………………………………
vedoucí redaktor Josef Štěpánovský

