Zápis č. 16 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských listů
ze dne 13. července 2020
Přítomni:

Omluveni:

Jakub Navařík

Lada Galová

Alice Kutálková

Lenka Chalupová - org. pracovnice

Martin Švadlenka
Zdeněk Schenk

Nepřítomni:

Michal Stoupa

Miloslav Suchý

Jiří Kafka
Petr Kopřiva
Juraj Aláč – redaktor
Pavla Roubalíková – zástup org. pracovnice

Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Hodnocení červencového čísla Přerovských listů
Náměty do srpnového čísla Přerovských listů
Různé
Závěr

Ad1. Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise a šéfredaktora.
Ad2. Členové komise hodnotili kladně poslední číslo a neměli k němu žádné připomínky.
Ad3. Šéfredaktor uvedl, že do srpnového vydání připravuje tato témata:











Přerovské svatovavřinecké hody
Pozvánka na jednání zastupitelstva
Společnost VaK Přerov buduje sušárnu pro odpadní kal
Místní část Popovice
Stav nezaměstnanosti na Přerovsku
Oprava dlažby ve Wilsonově ulici
Uzavírka Kozlovské ulice
Architektka města – tipy na zajímavý výlet
Program pro seniory
Zapojení veřejnosti do sčítání čápů






Hudební léto na hradbách, Kytarový rekord
Předprodej kulturních představení v Městském domě
Ročenka životního prostředí a památkové péče
Snížení počtu ubytovaných na ubytovnách

Členové redakční rady dále navrhli témata:
Graf s vývojem počtu ubytovaných v přerovských ubytovnách (v období cca 4 – 5 let).
Seriál o bezpečném chování cyklistů, bruslařů a koloběžkařů – jak se chovat na cyklostezkách
a kritických místech v Přerově. Šéfredaktor tento námět bude konzultovat s předsedou komise
pro rozvoj, investice, dopravu a bezpečnost M. Dostálem, jehož komise leták vydala.
Komentované prohlídky vybraných archeologických lokalit celé ČR s názvem „Archeologické
léto 2020“. S archeologem Z. Schenkem je možné navštívit komentované prohlídky Památníku
jednoty bratrské, Předmostí u Přerova a Helfštýna. https://www.arup.cas.cz/archeologicke-leto/
Zhodnocení stavu po vynechání jednoho sečení trávy v Přerově – pro pejskaře problém s
úklidem, problém pro alergiky, jak a čemu tento záměr pomohl.
Usychání nově vysazených stromů v Přerově – jak se taková situace řeší.
Seriál o úspěšných podnicích v Přerově – historie a současnost.
Šéfredaktor uvedl, že na konci roku bude končit seriál o místních částech a seriál Očima
architektky. Členové komise budou uvažovat, čím tyto články nahradit.

Ad4. Členové redakční rady se dohodli, že příští setkání redakční rady se uskuteční
v pondělí 10. srpna od 16 hodin v zasedací místnosti rady.

V Přerově dne 14. července 2020

Pavla Roubalíková
zástup organizační pracovnice

Jakub Navařík
předseda komise

