
ZÁPIS Z REDAKČNÍ RADY 

A TVORBY PROSINCOVÉHO ČÍSLA 

ÚJEZDSKÉHO ZPRAVODAJE 
 

Jednání redakční rady bylo svoláno na 16. listopadu 2011 od 17:30 hod.  

Přítomni: viz. prezenční listina /příloha č. 1/ 

 

1. Vyhodnocení minulého čísla  

Šéfredaktorka i členové RR zhodnotili minulé číslo ÚZ kladně.  

2. článek pana Lameše 

RR hlasovala ve věci, zda se uveřejní článek p. Lameše, či nikoliv. Bylo jednohlasně odhlasováno,  

příspěvek neuveřejnit ani na webové stránky. Článek je urážející, obsahující  osobní útoky a hanlivé 

výrazy. Panu Lamešovi se souhlasem šéfredaktorky zašle vyjádření výkonná redaktorka. Vyjádření za 

redakční radu zaslala pí. Suchánková.  

3. Každoroční kalendář 

Bude zasláno všem do e mailu, možno čerpat náměty do dalších čísel ÚZ.  

4. Kalendárium 

Šéfredaktorka seznámila přítomné s faktem, že Kalendárium v této podobě je nákladné. Je problém 

sehnat inzerenty. Požádá p. Proseckého z tiskárny Betis o kalkulaci levnější  varianty Kalendária. ( 

levnější papír, ne plnobarevný tisk ). V případě zlevnění tisku bude moci zlevnit i inzerce v Kalendáriu.  

Dále navrhla uveřejňovat i výběr akcí, které se konají v nejbližším okolí. Přinejmenším Běchovice, 

Koloděje, Klánovice. 

Připomínka podatelny: opakování plavání, kritika, že se opakují akce SPCCH jen pro důchodce.  ( 

uzavřená skupina ) Bylo navrhnuto, že se tyto akce zdůrazní v jedné pozvánce. Pokud bude hodně 

námětů do Kalendária, je možné tyto akce zkrátit.  

5. Region  

Bylo domluveno, že si KJČ a MN domluví schůzku, na které bude domluveno uveřejňování  akcí v 

časopise pořádaných v Újezdě do časopisu Náš region. 

Pozn. Informovat se u pí. Hájkové, zda ve věci již neučinila nějaké kroky. 

6. Stížnost  - p. Lameš 

Šéfredaktorka informovala přítomné členy RR, že p.Lameš zaslal stížnost RMČ „Zneužití ÚZ pro 

propagaci OS Újezdský STROM.“ 



Stížnost p.Lameše byla projednána na Radě MČ a stěžovateli bylo odpovězeno, že se Újezdský 

STROM o.s. finančně podílel na tisku ÚZ.  

7. Přechod pro chodce a Policie ČR 

Rodiče žádali, aby Policie trávila na přechodu pro chodce u  ZŠ Masarykova více času, šéfredaktorka 

napíše článek. 

Pozn. Článek bude uveřejněn v lednovém vydání. 

8. Sportovní redaktor  

Bylo domluveno, že pan Roman Mruvčinský bude zastávat funkci sportovního redaktora.Tzn.  bude 

komunikovat se sportovními kluby a o jejich činnosti publikovat ve zpravodaji.  

9. Policie – příspěvky 

Oslovit Policie ČR a Městskou policii, zda by zasílali příspěvky  o své činnosti či jiné aktuality. 

10. Stabilní rubrika „Téma měsíce“ na str. 4-5 

Tvorba témat je časově velice náročná, nebude se striktně dodržovat.  

11. Újezd nad Lesy a zajímaví lidé 

Sestavit seznam „zajímavých“ osob z Újezda a okolí. 

12. prosincové číslo ÚZ  

 Titulní strana – návrh obrázek čert a mikuláš, bylo konstatováno, že by byl lepší obrázek 

týkající se vánoc, např. dětský obrázek Ježíška. Šéfredaktorka napíše úvodník – přání za RR. 

Starosta  úvodník.  

Pozn. Pan starosta od úvodníku upustil, nahrazen byl rozhovorem. 

 Rozhodnutí  o uzávěrce Novosibřinské – šéfredaktorka napíše článek o pokračování 

kanalizace na hlavní silnici. ( z podkladů od pí. Kozákové) 

 Info o vyhlášení grantů – článek napíše pí. Kazdová 

 Druhá strana ÚZ – článek pí. Beroušková, Info občanské průkazy, mobilní obchodní kancelář, 

Změny sociálních dávek, info ZTP, střípky z rady, dokončení rekonstrukce chodníku do 

Klánovic.  

 zavedení minibusové linky – 1. Strana  

 zápis s Machem a Šebestovou – poslední strana ÚZ 

 společenská rubrika – OK, bylo domluveno, že M.N. vyzve všechny zástupce politických  stran 

k napsání vánočního přání a PF do nového roku. Zaslané přání od spolků budou taktéž 

uveřejněna. 

 

 Barevná dvoustrana – M.N. osloví zbylé spolky, aby doplnili své příspěvky, paní Kazdová 

příspěvky sestaví a připraví pro tiskárnu ke zpracování  

Pozn. Fotbal a skauti se museli zkrátit, plná verze se uveřejní na web 



 Školní kalendář – poslední strana, dále šéfredaktorka napíše článek o  Zvonkovém průvodu a 

rozsvěcení vánočního stromu + foto 

 Kocourkov aneb historie s kanalizací v ulici Chmelické – pí Hanišová  - bude uveřejněno v 

lednu 
Návrh odpovědi paní Hanišové: 

 

Vážená paní Hanišová, 

děkujeme Vám za zaslání příspěvku - dopisu panu starostovi, týkající 

se 

kanalizace v Chmelické ulici. 

Vzhledem k tomu, že Vám pan starosta odpovídal písemně, nemáme v 

současnosti k disposici jeho odpověď v elektronické formě, abychom 

oboje 

mohli uveřejnit. Tento úkol proto přesouváme do lednového čísla. 

Základní otázku Vašeho dopisu se zprostředkovanou odpovědí redakce 

jako informaci pro 

čtenáře uveřejníme v tištěné podobě v nově zaváděném sloupku "Ptáte 

se, 

odpovídáme" v lednovém Zpravodaji. V plném rozsahu Váš dopis a 

odpověď 

pana starosty zveřejníme v elektronické podobě v sekci Příspěvky, 

současně s vydáním lednového Zpravodaje. 

Děkujeme Vám za pochopení a přejeme Vám klidné prožití vánočních 

svátků. 

KJČ 

 Krajinou čertovy brázdy – uveřejní se v listárně 

 Poslední měsíc v roce – zahrádkáři – listárna  

 Příspěvek pí Punové – RR uveřejnit  

Pozn. Šéfredaktorka rozhodla, že námět ( otázku ) zda se budou slučovat školky vezmeme do 

sloupku „Ptáte se , odpovídáme“ a odpovíme v souladu s odpovědí pana starosty paní 

Půnové. Celý článek a odpověď se uveřejní na web s úvodem a odpovědí starosty 

 SPCCH – plány na rok 2012, uveřejní se v lednu 2012 

 Seriál tří závodů – listárna pokud se vejde pozn. Nevešlo se, dá se na web 

 Zprávičky z naší školičky – uveřejní se, pokud se vejde 

 Arabeska informuje – uveřejní se info ve spolcích  

 Změny v autobusové dopravě – napíše pí. Kazdová 

 Rozhovor s panem Váchou – šéfredaktorka 

 Ocenění místního faráře – zašle pí. Kazdová 

 Vítání občánků – napíše M.N. 

 Pozvánky budou zpracovány do kalendária – zpracuje M.N., extra do ÚZ se uveřejní akce 

úřadu – pozvánka do divadla, vánoční zpívání 

 Oslovíme OŽPD pí. Kopeckou, aby napsala článek o čištění komínů 

 Maminy bilancují – maminy pokračují – listárna  

V průběhu zpracování byl do ÚZ dodán článek o kácení stromů.  

Spolky se nevešli na dvoustranu, část byla zpracována na str. 6 



Přílohou ÚZ budou jízdní řády nových autobusů  a inzerátů vložená A2 a dále formát  A4 – dodatek 

jízdních řádů.  

Na Kalendáriu, tak jako v minulém měsíci byl zajištěn pouze jeden inzerent. 

ÚZ  k distribuci dodán v pondělí dne 5.12.2011.  

Zapsala M.Nejtková 

Schválila K.Jakob Čechová 


