Zápis z jednání redakční rady Soběslavské hlásky č.5/2022
17. 5. 2022
Městský úřad Soběslav
Přítomni redakční rada (RR):
Přítomni MÚ:

M. Pimperová, L. Vojtášková, L. Michalčíková, I. Šimková

M. Nováková

Omluveni (RR):
Program:
1. Hodnocení předchozího čísla Soběslavské hlásky
2. Projednání obsahu Soběslavské hlásky č. 6 /2022
3. Různé
Add 1/
- Ke květnovému číslu Soběslavské hlásky (dále jen Hlásky) nebyly žádné připomínky.
Add 2/
- Redaktorka seznámila členy redakční rady (dále jen RR) s příspěvky do Hlásky č. 6, jak zaslanými do
redakce tak připravovanými redakcí. V Hlásce budou vedle příspěvků z města, kulturního servisu a
příspěvků od spolků uveřejněny reportáže z akcí, příspěvky z historie Soběslavi nebo informace o
probíhajících a připravovaných investičních akcích.
-

Členové RR souhlasí s uveřejněním příspěvku Část dráhy císaře Františka Josefa se po 150 letech se
Soběslaví loučí!

Add 3/
- S blížícími se komunálními volbami, které se uskuteční 23. a 24. září, se členové RR zabývali příspěvky
souvisejícími s volbami, které je potřeba rozvrhnout a naplánovat předem.
o Příspěvky týkající se voleb budou uveřejněny nejdříve tři měsíce před konáním voleb a budou
směřovány do čísel zpravodaje vycházejících před volbami, tj. zejména srpen a září.
o RR doporučuje zveřejnění přehledu kandidátů do Zastupitelstva města Soběslavi za jednotlivé
volební strany jako v předchozích letech. Považuje to za prospěšné pro občany.
o Před volbami bude dále uveřejněna prezentace volebních stran za dodržení rovných,
spravedlivých a nediskriminujících podmínek dle Zásad pro vydávání zpravodaje Soběslavská
hláska. RR doporučuje vyčlenit volebním stranám stejný prostor o velikosti ¼ strany, jako tomu
bylo v předchozích letech.
o Redakční rada doporučuje zařadit do Hlásky upozornění na možné zveřejnění prezentací
předem, tj. v případě uveřejnění prezentací volebních stran v srpnovém čísle Hlásky doporučuje
zveřejnit výzvu již v červencovém čísle Hlásky.
o Příspěvek ohledně voleb zahrnující informace o volbách s pokyny pro voliče doporučuje RR
uveřejnit v zářijové Hlásce
-

RR se bude tomuto tématu v případě potřeby věnovat i během nadcházejících jednání.
Termín příštího jednání RR: dle domluvy

Zapsala: Michaela Nováková, MěÚ Soběslav, 17. 5. 2022

