ZÁPIS
z jednání komise – redakční rady měsíčníku Život Úval č. 12/2015, která
se konala v pondělí 16.11. 2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti
MěÚ Úvaly, Pražská 276.

Přítomni:

J. Štěpánovský,

Ing. P. Jankovský, Mgr. M. Mahdal, J. Poledník

,
Omluveni:

Program:

Ing. R. Netušil, R. Vorlíčková Mgr. M. Bednář

1) Zhodnocení listopadového vydání ŽÚ 11/2015
2) Projednání příspěvků do ŽÚ 12/2015
3) Různé

Předseda komise:

Přílohy:
1) Presenční listina

Josef Štěpánovský

1) Zhodnocení listopadového vydání ŽÚ 11/2015
K listopadovému vydání Života Úval nebyly žádné závažné připomínky, číslo bylo hodnoceno jako zdařilé.

2) Projednání příspěvků do vydání 12/2015 ŽÚ
Příspěvek POTEX bude uveřejněn, pokud zbyde místo. Články ze základní školy budou rozděleny do
prosince a ledna, je jich velké množství, není dostatek místa. Článek – Gymnázium Čelákovice
nebude uveřejněn, nevztahuje se k našemu městu.
Pan Štěpánovský předložil členům redakční rady návrhy s různými vánočními motivy, které by se daly
použít do prosincového vydání. K nadpisům jednotlivých článků budou použity drobné vánoční
veršovánky, pokud se budou hodit.
Na titulní stranu bude použita fotografie od Ing. V. Procházky vánočního stromu na náměstí
z loňského roku.

Usnesení 9/2015
Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do obsahového složení Života Úval 12/2015.
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Různé
Pan Stanislav Lehký z O.S. čtyři múzy (neziskové), předložil žádost o uveřejňování programu na kulturní
akce, které budou pořádat v kulturním domě v Jirnech. Jednalo by se o malou plochu cca dva řádky. A
nejdříve by zaslali informativní článek. Členové redakční rady souhlasí s uveřejňováním programu v Životě
Úval.
S roznáškou listopadového ŽÚ (brigádnicky) byla mezi občany opět zaznamenána spokojenost.

Příští jednání komise – redakční rady měsíčníku Život Úval bude ve středu 16.12.2015 od 18 hodin na
MěÚ Úvaly v kanceláři starosty v 1. patře. Uzávěrka příspěvků do lednového vydání bude v pondělí
14. 12. 2015.
V 19.30 hodin bylo jednání komise ukončeno.
V Úvalech dne 16.11.2015
Zapsala: Lenka Platzová

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

