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Redakční rada měsíčníku 
Život Úval  

 

Zápis z řádného jednání  

komise Redakční rada měsíčníku Život Úval č. 2/2016 
Termín : 18.1.2016 

Místo : Zasedací místnost MěÚ, Pražská 276 

Rozdělovník : Josef Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčková, Ing. Petr 
Jankovský, Jan Poledník, Mgr. Marek Mahdal Dis., Ing. Radek 
Netušil, Mgr. Milan Bednář, Jitka Hamouzová 

Přítomní členové : Josef Štěpánovský, Mgr. Romana Vorlíčková, Ing. Petr 
Jankovský, Jan Poledník, Mgr. Marek Mahdal Dis. 

Omluveni 

 

Host: 

 

 

: 

 

: 

 

Mgr. Milan Bednář, Ing. Radek Netušil 

Tajemník  : Lenka Platzová 

   

 

 
Stav přítomných: 6  
 
  
 
Program jednání  
 
1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Hodnocení minulého čísla 1/2016 
4. Předložené příspěvky do čísla 2/2016 
5. Připomínky, návrhy 
6. Diskuse,  různé 
7. Závěr 
  

 
Ad 3) Lednové vydání života Úval bylo hodnoceno jako zdařilé, bez připomínek. 
Ad 4) Všechny předložené příspěvky budou zařazeny do připravovaného vydání č. 2/2016. 
Pan Mahdal zařídí dodání fotek k článkům od Technických služeb. Paní ředitelka Slavíková 
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žádala o zřízení rubriky-vyhrazení místa v každém čísle Života Úval. Redakční rada rozhodla, 
že články od Technických služeb budou zařazovány v rámci rubriky Zprávy z města, ale 
budou barevně odlišeny pro jejich zvýraznění a lepší přehlednost.  

Ad 5) Rada města na svém jednání dne 12.1.2016 přijala usnesení č. R-20/2016, kterým 
uložila vedoucímu redaktorovi měsíčníku Život Úval zajistit, aby časopis vycházel vždy 
nejpozději k 5. dni v měsíci. 

Dále starosta města podává podnět na zařazení rubriky „Co se děje za humny“ kde by se 
zveřejňovaly např. rozhovory se starosty okolních obcí (co je u nich nového). 

Kulturní komise podává podnět na zařazení přehledu všech akcí konaných ve městě v jednom 
sloupci. 

 
Ad 6) Redakční rada nedoporučuje zřízení nové rubriky „Co se děje za humny“, před časem 
byla podobná rubrika „Z okolních obcí“ a nesetkala se s úspěchem, pokud půjde o kulturní 
akci, která se koná v některé ze sousedních obcí, bude zveřejněna. 
Co se týká přehledu všech kulturních akcí ve městě, redakční rada to považuje za dobrý 
nápad, ale vzhledem k tomu, že by tak kulturní akce byly prezentovány 2x – 3x., což vyžaduje 
více místa, tak souhrnný kulturní přehled bude uveřejňován v případě dostatku místa 
v připravovaném vydání. 

Text usnesení  2/2016 Výsledek hlasování 
Redakční rada schvaluje předložené příspěvky do 
únorového vydání života Úval. 
  

Pro 5 
Usnesení bylo přijato Proti 0 

Zdržel se 0 
 
 

Zasedání ukončeno v 19.30 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: 
Lenka Platzová 
……………………………………………………. 
 
 
Josef Štěpánovský 
…………………………………………                        
Předseda        


