
Zápis z jednání redakční rady Přerovských listů
ze dne 7. srpna 2013

Přítomni: Nepřítomni - omluveni:
Hana Žáčková             Renata Gájová 
Jaroslav Skopal Petr Kouba 
Miloslav Suchý Šárka Krákorová Pajůrková 
Helena Netopilová
Richard Kapustka
Eva Šafránková
Miroslav Rozkošný
Ingrid Lounová – redaktorka
Lenka Chalupová – organizační pracovnice komise

Program:
1. Zahájení
2. Hodnocení minulého čísla
3. Návrhy námětů do dalšího čísla
4. Různé

Zápis:
1. Zahájení

Hana Žáčková přivítala přítomné členy redakční rady a seznámila je s programem 
jednání. 

2. Hodnocení minulého čísla

Členové komise hodnotili srpnové číslo jako kvalitní. Menší připomínky měli pouze 
k příloze o životním prostředí – chyběli jim srovnávací údaje (parametry) s léty předchozími. 
Navrhli, aby se jednoho z příštích jednání zúčastnila úřednice z odboru životního prostředí 
Yvona Machalová, která „ročenku“ o životním prostředí připravovala. 

3. Návrh námětů do dalšího čísla

Redaktorka Ingrid Lounová informovala o připravovaných článcích, které by se měly stát 
součástí zářijových Přerovských listů.

 Oprava Základní školy U tenisu
 Lávka u tenisu – letos jí čeká demolice
 Aukce na energie, díky nimž mohou Přerované ušetřit + anketa k tomuto tématu
 Předmostí – investice a dotace do největšího přerovského sídliště, které za posledních 

deset let „prokouklo“
 ZEVO – názor odborníka
 Dny Evropského dědictví
 Z místních částí – Popovice



 Výstava „Žerotínové“, která je k vidění na nádvoří zámku

Helena Netopilová navrhla téma „Koupání v Bečvě“ - vyjasnění otázek, zda je voda 
z hygienického hlediska vhodná ke koupání. Dále navrhla, aby se na stránkách Přerovských 
listů prezentoval názor ředitele České asociace odpadového hospodářství Petra Havelky –
přislíbila, že jeho text zajistí. Jaroslav Skopal navrhl, aby se redaktorka zabývala 
problematikou parkoviště v Čechově ulici, jehož okolí je zaneřáděné odpadky a stalo se 
místem, kde se ve větší míře scházejí problémoví lidé. Z diskuze dále vzešel požadavek, aby 
se na stránkách Přerovských listů objevil článek o sociálních ubytovnách na území Přerova.

4. Různé

Členové redakční rady se dohodli, že se sejdou 4. září od 15.30 hod. v zasedací místnosti 
rady města.

V Přerově dne 21. srpna 2013

Hana Žáčková
předsedkyně redakční rady


