Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
18. 2. 2015

-

Začátek: 17.00 hodin

-

Ukončení: 21.00 hodin

-

Přítomni: M. Chlupová Fruhwirtová, D. Lanková, P. Hanusová, J. Kos, J. Brdíčko, R. Skřepek, J.
Rohlínková, B. Kulhánková

-

Editorka, tajemnice: A. Ochrymčuková

-

Místo konání: redakce TN, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

Program:
1. Projednání konkrétních návrhů jmen nových tišnovských ulic (dle ankety)
2. Případné úpravy týkající se jednacího řádu komisí
3. Probrání změn ve statutu TN a TTV (pravidla TTV)
4. Různé
5. Obsahová část TN č. 3

ad1)
KKM navrhuje názvy nových tišnovských ulic:
Ulice označena v mapce č. 1: U pole, U vodárny, K rozhledně, Boženky Škrabálkové
Ulice označena v mapce č. 2: Krátká
Ulice označena v mapce č. 3: Pěší, Rychtářská

ad2)
Komise se usnesla, že do jednacího řádu komisí navrhuje zanést bod týkající se hlasování, který
umožní hlasovat pomocí e-mailu (elektronickou formou) či telefonickou konzultaci.

ad3)
Komise upravila oba dokumenty a tajemnice komise je předloží Radě města na jednání 4.3. 2015.

ad4)
Komise zve na příští zasedání zástupce Tišnovské televize (Alexandra K. Pondikase a Miroslava
Dvořáka). Budou probrány aspekty spolupráce komise, jako poradního orgánu, s TTV.
KKM navrhuje, aby byl web TTV doplněn o krátké životopisy či medailonky zaměstnanců i externistů
TTV.

ad5)
a) článek pana Jiřího Blahy – zkrátit (6226 znaků), doložit zdroje, vyjde příští měsíc s reakcí
protistran, je v současné chvíli neaktuální – mezitím proběhla schůzka se starostou, oslovit
stavební úřad (tajemnice), ať se vyjádří, investora (majitel pozemku) – pí. Kulhánkova dodá
kontakt; zásada TN pro pohled z více stran
b) ZŠ a MŠ Deblín – potřebují tisknout logo? Zjistí tajemnice.
c) RC Studánka – sjednotit fonty, formáty jednotlivých bodů – přepracovat (zařídí tajemnice)
d) Hudbou pro Unicef – dodat autora rozhovoru (tajemnice)
e) 2. světová válka – pokusit se zjistit konkrétní popisek fotografie (kde se dům nacházel)
f) rozhovor s Hermou Kennel – autor fotografie (zjistí tajemnice)
g) článek pana Ondrouška Tišnov a… František Bublan – KKM nedoporučuje otištění z důvodu
skryté propagandy politické strany

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová

Zapsala: Alena Ochrymčuková

