Zápis z jednání Komise pro komunikaci a média
č. 7/2017 ze dne 16.8. 2017

-

Začátek: 16.30 hodin

-

Ukončení: 18.30 hodin

-

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

-

Nepřítomni: J. Kos (omluven), J. Brdíčko (omluven)

-

Hosté: L. Dymáčková (editorka TN), V. Seyfert (redaktor TN), M. Ochotná (budoucí
editorka TN)

Místo konání: redakce Tišnovských novin, Mlýnská 152, 666 01 Tišnov

Program:

1. Formulace odpovědi na e-mail PhDr. Ireny Ochrymčukové týkající se
obsahu TN
2. Témata TN na rok 2018
3. Obsahová část TN č. 9/2017
________________________________________________________________
Tajemnice A. Ochrymčuková představila program a hosta, budoucí editorku Tišnovských
novin Martinu Ochotnou. Komise přítomnost hosta schválila:
Hlasování: 5/0/0

Ad1)
Komise se shodla, že v dopise I. Ochrymčukové jsou některé nosné připomínky, které v budoucnu
v TN zohlední:

-

informace z jednání zastupitelstva by bylo možné v novinách prezentovat bodově a
s případnými odkazy
komise se zaměří na obsahovou stránku článků z radnice, konkrétně na dublování informací
Oficiální odpověď pošle jménem Komise pro komunikaci a média předsedkyně M. Chlupová
Fruhwirtová.

Ad2)
Komise se rozhodla, že v tématech TN udělá následující změny:
-

do č. 1/2018 Hospodaření města změnit na „Bilancování nad uplynulým rokem, čtenářská
anketa“
Hospodaření a Rozpočet města sloučit do č. 2/2018
do č. 3/2018 přidat k Dopravě i bezpečnost (veřejná prostranství, veřejný pořádek)
do č. 7 a 8/2018 přidat téma cestovního ruchu v Tišnově a okolí

č. 2/2018
č. 3/2018
č. 4/2018
č. 5/2018
č. 6/2018
č. 7 a 8/2018
č. 9/2018
č. 10/2018
č. 11/2018
č. 12/2018
č. 1/2019

Rozpočet a hospodaření města na rok 2018
Doprava a bezpečnost (stav silnic, problematická místa, parkování, doprava do
okolních měst či obcí…)
Vzdělávání a volný čas (školky, školy, kroužky, ale i přednášky, besedy, kurzy…)
Životní prostředí (třídění odpadu, biokoridor, čistota města, veřejná zeleň...)
Investiční akce města (proběhlé, probíhající i plánované)
Život v komunitách a cestovní ruch ve městě (spolky, kluby, sdružení, koníčky...)
Tišnov – město sportu (sportovní kluby a oddíly, rady a tipy pro začínající
sportovce, možnosti sportovního vyžití pro „nesportovce“…)
Péče o zdraví (zdravotnická zařízení, lékaři, alternativní způsoby léčby, wellness,
zdravé potraviny, ale také sociální péče)
Tišnov žije kulturou (koncerty, divadla, plesy, výstavy…)
Tišnov duchovní (duchovní život, vánoční tradice, vánoční akce…)
Bilancování nad uplynulým rokem, čtenářská anketa

Ad3)
Dotaz Martina Sebery týkající se přispívání do TN (tvorba křížovek) byl pozitivně kvitován – komise se
shodla, že by bylo vhodné tuto spolupráci realizovat od č. 2/2018.
Články Z výletu do Velké Bíteše a Senioři animují z Centra sociálních služeb byly vyřazeny z důvodu
nedostatku místa v TN. Inzeráty na nabídky práce byly redakčně zkráceny.
Graficky zpracovaný materiál Jedno logo-dvě služby z Oblastní charity Tišnov byl přesunut do dalšího
čísla TN.

Termín konání příští řádné schůze Komise pro komunikaci a média proběhne 13. září v 16:30
v redakci TN.

Schválila: Monika Chlupová Fruhwirtová
Zapsala: Alena Ochrymčuková

