
Zápis č. 45 

z jednání redakční rady Přerovských listů 

ze dne 6. 8. 2018 

 

Přítomni: 

Lada Galová 

Martin Švadlenka 

Zdeněk Schenk 

Miloslav Suchý 

Jiří Lapáček 

Michal Stoupa  

Hana Učíková 

Šárka Krákorová Pajůrková 

Lenka Tomečková – org. pracovnice 

Ingrid Lounová – šéfredaktorka 

Lenka Chalupová – editorka 

 

Nepřítomni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program jednání: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení srpnového čísla 

3. Náměty do zářijového čísla 

4. Různé 



Zápis: 

 

1. Zahájení 

Předsedkyně Lada Galová přivítala přítomné členy redakční rady a přednesla návrh 

programu jednání, který byl jednomyslně přijat. 

 

 

2. Hodnocení srpnového čísla 

Hodnocení se ujala předsedkyně Lada Galová, která poznamenala, že všechna plánovaná 

témata se do srpnového čísla nevešla, což je pochopitelné vzhledem k tomu, že mnoho stránek 

zabrala příloha s informacemi z Odboru životního prostředí a památkové péče. V čísle chyběl 

například rozhovor s Kristýnou Botkovou a informace o opravách chodníků a silnic. 

Dále dodala, že v říjnovém čísle se objeví informace ke komunálním volbám, takže prostor 

pro jiná zpravodajská témata bude také omezen. 

 

 

3. Náměty do zářijového čísla 

K námětům do zářijového čísla se nejprve vyjádřila předsedkyně Lada Galová, která řekla, 

že by se v něm mělo objevit něco k začátku školního roku – počty prvňáčků apod. Poté 

informovala přítomné, že Academic Jazz Band v letošním roce oslaví šedesáté výročí 

činnosti. Při této příležitosti bude v pátek v Galerii města Přerova zahájena výstava věnovaná 

historii tohoto hudebního uskupení. Výstava pak bude v galerii k vidění až do konce září. 

 

Slova se ujala šéfredaktorka Ingrid Lounová, která seznámila přítomné s plánovaným 

obsahem zářijového čísla. 

 

Plánovaná témata do zářijového čísla: 

 Oprava kašny v ulici Pod Valy 

 Přerovské dvorky 

 Dny evropského kulturního dědictví 

 Harmonogram přistavování velkoobjemových kontejnerů 

 Stop černým skládkám – článek o tom, jak na iniciativu města reagují občané a jak 

situaci vidí pracovníci technických služeb, kteří kontejnery vyvážejí 



 Anketa: Ohlédnutí za létem. Jaké akce z připraveného programu se občanům nejvíce 

líbily 

 Přestavby ve školách, venkovní altán pro výuku v ZŠ Svisle, počty dětí nastoupí v září 

do škol 

 Oprava kina Hvězda 

 Rekonstrukce chodníků a schodišť 

 Senior Symposium 

 Hurá do školy 

 Sport: vysokohorská turistika (Kyrgyzstán), první český nositel titulu Samuraj 

 

K problematice černých skládek měla poznámku Šárka Krákorová Pajůrková, která vznesla 

dotaz, zda za jejich nárůstem v letošním roce nemůže snížení počtu kontejnerů. Uvedla, že 

místní výbor v Kozlovicích se letos ohrazoval proti sníženému počtu kontejnerů objednaných 

technickými službami. Zatímco minulý rok jich bylo v této místní části občanům k dispozici 

dvacet, v letošním roce jejich počet klesl o polovinu, přičemž poplatky za odvoz odpadu 

zůstaly stejné. 

 

 

4. Různé 

Předsedkyně Lada Galová ukončila jednání redakční rady. 

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 10. září 2018 od 15 hodin. 

 

Zapsala: Lenka Tomečková 

Schválila: Lada Galová 


