
noviny, jak mají být

vážená paní starostko, vážený pane starosto,

níže vám posíláme plán vyhlášených témat projektu deníku Lidové noviny StaRoStovÉ PíŠí noviny do března 2016. Partnerem 
akce je Svaz měst a obcí ČR. témata rovněž najdete v Lidových novinách, které vám jsou zdarma doručeny na radnici a také na 
www.smocr.cz.

 
plán vyhlášení témat

17. 12. 
Jaké investice chystáte pro příští rok?  
jakou máte zkušenost se systémem čerpání dotací pro města a obce? Co je potřeba v obci/městě udělat a kolik to bude stát?  
Čím potěšíte své obyvatele v roce 2016? jaká bude největší plánovaná investice příštího roku? vyznáte se v systému žádostí o dotace? 
Uzávěrka dodání příspěvků je 27. 12., termín zveřejnění textů 31. 12. 2015. 
 
31. 12.  
Kolik dětí se u vás v loňském roce narodilo a kdo byl prvním letošním občánkem? 
PChystáte pro nově narozené děti nějaké překvapení, dárek? jaké vytváříte příležitosti pro nové rodiny? 
téma má uzávěrku 8. 1., vydáno bude 21. 1. 
 
14. 1.  
S jakým rozpočtem budete v letošním roce hospodařit a co bude hlavní investicí?  
na co půjde nejvíce peněz a na co se naopak nedostane?  
téma má uzávěrku 22. 1., vydáno bude 4. 2. 
 
28. 1.  
Jakým způsobem a kolik korun se vám daří ušetřit za teplo? 
Pomohl vám rozvoj sítí CZt? využíváte kogenerační jednotky? Lze za teplo ušetřit bez velkých investic?  
Co byste poradili ostatním? (Funkční kotel, čistý komín...)  
téma má uzávěrku 5. 2., vydáno bude 18. 2. 
 
11. 2.  
máte obecní knihovnu? 
je mezi obyvateli vaší obce, včetně dětí, o knihy zájem? jakým způsobem se vám ji daří zásobovat novými knihami?  
kolik čtenáři platí? máte potíže s krádežemi či opozdilci? Připravujete s knihovnou společné akce? 
téma má uzávěrku 19. 2., vydáno bude 3. 3. 
 
25. 2.  
Dokázali jste se vypořádat s čistotou ulic? 
máte problémy s psími exkrementy? je u vás dostatek odpadkových košů? Udržujete kolem nich pořádek? jak? 
téma má uzávěrku 4. 3., vydáno bude 17. 3. 
 
11. 2.  
Je ve vaší obci dostatek příležitostí pro kvalitní bydlení? 
jak se u vás za posledních dvacet let změnil počet obyvatel? jaký je poměr obecních a soukromých bytů? Rostou u vás  
nové bytové domy? jak se tyto stavby daří zakomponovat do celkové podoby města/obce? jaká je průměrná cena  
obecního nájmu ve vaší obci za bytovou jednotku o velikosti 100 m2? Co mohou obce udělat pro svůj udržitelný rozvoj? 
téma má uzávěrku 18. 3., vydáno bude 31. 3.

Své příspěvky o maximální délce 3000 znaků vč. mezer zasílejte (klidně i průběžně) na starostovepisi@lidovky.cz. 
nezapomeňte vždy připojit svou portrétní fotografii, ilustrační foto k tématu a připište stranu, za kterou jste byli  
zvoleni – a to i v případě, že do Lidových novin přispíváte opakovaně. texty, které nebudou publikovány v novinách,  
postupně zveřejňujeme na www.lidovky.cz/starostovepisi a www.smocr.cz.

těšíme se na vaše články. 

S úctou 
jana Heřmánková | editorka projektu


