
Zápis č. 39
z jednání redakční rady Přerovských listů

ze dne 7. 5. 2014

Přítomni: Nepřítomni:
Hana Žáčková
Jaroslav Skopal
Miloslav Suchý
Petr Kouba
Šárka Krákorová Pajůrková
Miroslav Rozkošný
Renata Gájová
Martina Smékalová
Helena Netopilová
Richard Kapustka
Eva Šafránková
Ingrid Lounová
Lenka Chalupová

Program:
1. Zahájení
3. Hodnocení minulého čísla
4. Návrhy námětů do květnového čísla
5. Různé

Zápis:
1. Zahájení

Předsedkyně přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem 
jednání. 

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili květnové číslo jako dobré, neměli k němu zásadních 

připomínek. Miroslav Rozkošný uvedl, že je rád, že v Přerovských listech byla na první 

straně fotografie dětí z folklorního souboru Trávníček. Richard Kapustka pochválil fotky, 

články i titulky. 

4. Návrhy námětů do červnového čísla

Helena Netopilová uvedla, že zaznamenala nespokojenost občanů s optimalizací 

autobusové dopravy. Proto žádala redaktorku, aby se touto problematikou podrobněji 

zabývala. Dále žádala, aby stejný prostor, jaký byl v květnovém vydání věnován besedě 

k ZEVO, byl věnován i besedě ke spalovně, kterou 12. května organizuje sdružení Arnika ve 

spolupráci s občanskou iniciativou Za naše děti proti spalovně.



Miroslav Rozkošný navrhl, aby se redaktorka zabývala problematikou takzvaného 

tréninkového bydlení. Richard Kapustka uvedl, že je možné upozornit na stav hřiště pro 

discgolf, které je na Laguně (chybí jeden z herních košů).

Ingrid Lounová uvedla, jaké články chystá do červnového vydání Přerovských listů.

- Cyklojízda

- Je čas zaplatit za odpady

- Referendum zatím nebude

- Konec herních automatů v Přerově

- Beseda ke spalovně

- Optimalizace autobusové dopravy + anketa k danému tématu

- Libosad Malého Noe (další etapa charitního projektu)

- Zastupitelé navštívili spalovnu v Liberci

- Článek J. Horkého na téma: Osázejme Přerov

- Cyklobus Bečva se chystá na sezónu

- Z místních částí: Vinary

- Kultura

- Sport

5. Různé

Příští jednání redakční rady se uskuteční dne 4. června od 15.30 hod. v salonku MD.

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


