
Své názory a komentáře napište, prosím, na druhou stranu tohoto letáčku. 
1/   Jaké články vás v současném Zpravodaji nejvíce zajímají?   

Jste spokojeni s jejich tématy, obsahem a fotografiemi? 
2/  Jaká témata a články vám naopak ve Zpravodaji chybí? 
3/  Máte pro redakci nějaký vzkaz? Chcete do Zpravodaje přispět svým článkem/ fotografií? 

Své názory a komentáře napište, prosím, na druhou stranu tohoto letáčku. 
1/   Jaké články vás v současném Zpravodaji nejvíce zajímají?   

Jste spokojeni s jejich tématy, obsahem a fotografiemi? 
2/  Jaká témata a články vám naopak ve Zpravodaji chybí? 
3/  Máte pro redakci nějaký vzkaz? Chcete do Zpravodaje přispět svým článkem/ fotografií? 

ANKETA K OBSAHU ZPRAVODAJE – ZÍSKEJTE 
PŘEDPLATNÉ ZDARMA 

ANKETA K OBSAHU ZPRAVODAJE – ZÍSKEJTE 
PŘEDPLATNÉ ZDARMA 

Vyplněný dotazník vhoďte do schránky na Obecním úřadě v Hlásné Třebani a na Rovinách do zelené kasičky. 

Své odpovědi můžete zaslat také na zpravodaj@hlasnatreban.cz

Odpovědi slosujeme a první tři vylosovaní získají předplatné na rok zdarma.  
Předplatné můžete i darovat dál.  
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Vážení čtenáři, 
před rokem se vám do ruky dostal obecní Zpravodaj v novém větším formátu. Jeho redesign byl součástí nového 

obecního vizuálního stylu, který se týkal všeho, co z obce vycházelo v listinné či digitální podobě. 
Ve Zpravodaji jsme se zaměřili nejen na jeho vizuální podobu, ale hlavně na obsah. Doufáme, že informace  

v něm jsou pro vás přehledné, dobře strukturované a čitelné. 
V tuto chvíli držíte v ruce již 13. výtisk v „nové“ podobě. Rádi bychom zjistili, zda vám informace vyhovují, či 

byste uvítali jiná témata. 
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