MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE
Odbor komunikace, marketingu
a cestovního ruchu

Zápis z jednání redakční rady Radničního zpravodaje při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného 15. 07. 2020 v kanceláři OKMaCR v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni: Ing. Venuše Brunclíková, Václav Sedlák, Ing. Eva Břeňová
Omluveni: Tomáš Sarnovský, Lukas Wünsch
Příprava srpnového vydání RZ
-

Obsah RZ: Na první stránce informace k průběhu převodu nemocnice na kraj, dále
fotografie z tábora, který uspořádalo město pro děti pocházející ze sociálně slabých
rodin, pozvánka na koncert „Lidem v první linii“ apod. Z hlediska rozvoje města jsou
obsahem zpravodaje i informace o průběhu modernizace školních objektů o
prázdninách, s akcentem na Masarykovu základní školu. Po nouzovém stavu se
rozeběhla příprava řady kulturních akcích, takže cca 1/3 zpravodaje budou tvořit
pozvánky na chystané události.

-

Komentáře zastupitelů:
V souladu s pravidelnou výzvou Evy Břeňové dorazily do 15.7. pouze příspěvky
PhDr. Filipa Hrbka (ODS) a p. Douši (ANO 2011). Bohužel se zpožděním přišly
příspěvky zastupitelky Lenky Simerské (Zelení), J. Růžičky (KSČM) a P. Doška
(Severočeši Litoměřice). Zejména k příspěvku pí Simerské se rozpoutala
prostřednictvím e-mailů diskuse (zaznívající kritika kraje, příspěvek vyzýval voliče
k účasti v krajských volbách s akcentem na propagaci konkrétního kandidujícího
subjektu). Vzhledem k tomu, že nikdo z ostatních zastupitelů nevyužil Radniční
zpravodaj města k propagaci subjektu kandidujícího v krajských volbách (není to
posláním zpravodaje města), souhlasila pí Simerská s tím, aby byl poslední
odstavec vypuštěn. Šlo o kompromis, protože další dva členové redakční rady (pí
Brunclíková a p. Sedlák) nesouhlasili ani se zbývajícím obsahem příspěvku.
Redakční rada pověřila Evu Břeňovou, aby zastupitele požádali o včasné zasílání
komentářů tak, aby je redakční rada mohla vždy řádně projednat.

-

Příští jednání redakční rady se uskuteční 15. září od 13 hodin.
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