
Zápis č. 12 z jednání Komise – Redakční rada Přerovských 

listů 

ze dne 2. prosince 2019 

 

Přítomni:        Omluveni: 

Jakub Navařík                              Zdeněk Schenk 

Lada Galová                                                                        Alice Kutálková   

Miloslav Suchý         Michal Stoupa 

Martin Švadlenka 

Jiří Kafka 

Petr Kopřiva 

Juraj Aláč – redaktor 

Monika Fleischmannová - redaktorka 

Lenka Chalupová - org. pracovnice      

      

Program: 

1. Zahájení 

2. Hodnocení prosincového čísla Přerovských listů 

3. Náměty do lednového čísla Přerovských listů 

4. Různé 

5. Závěr 

 

 

   Ad1.   Předseda Jakub Navařík přivítal členy komise, šéfredaktora Juraje Aláče a také 

redaktorku PL Moniku Fleischamnnovou. 

  

 Ad2. Členové komise hodnotili poslední číslo jako standardní. Martin Švadlenka – 

stejně jako při minulém jednání - vznesl dotaz, zda by nebylo vhodné, aby horní část listů 

měla paginaci – ta je teď nově v dolní části. 

 

       Ad3.  Šéfredaktor uvedl, že do lednového vydání připravuje tato témata:  

*Novoroční pozdrav primátora 

*Poplatky za odpad se nezvýší 

*Svoz vyhozených vánočních stromků  

 

     *Radnice zjišťovala, jak Přerované třídí odpad 



 

      *Popelnice na bio odpad budou znovu rozmístěny 1. dubna 2020 

 

*Investiční akce města na příští rok (opravy cest, ulic atd.) 

 

*Bahno z přerovské Laguny nebudou těžit bagry, poradí si s ním speciální přípravek 

 

*Jízda králů - poprvé v Přerově 

 

*Tříkrálová sbírka začne první týden v lednu 

 

*V záchranné stanici v letošním roce pečovali o méně zvířat než dříve 

 

*V roce 2019 se z Přerova odstěhovalo o 71 lidí méně než v předchozím roce 

 

*Seriál: Čekyně - první z místních částí 

 

*Výstavba mimoúrovňové křižovatky bude probíhat i v zimních měsících 

 

*Senior taxi funguje třetím rokem 

 

*Radní se zabývají peticí lidí z Velké Dlážky a z ulice Jilemnického 

 

*Kino bude mít kavárnu 

 

*Památník Jana Blahoslava bude mít květinovou výzdobu 

 

*Dokument o Přerovském povstání 

 

*Jaká bude letošní kulturní sezona 

 

*Klub Dlažka slaví 30 let 

 

*Běh Ledňáček letos nebude, chystá se místo něj Winter Extrém Race 

 

*Vyhodnocení akcí za rok 2019 v Galerii města Přerova 

 

*Helfštýn je připraven na tradiční novoroční výšlap 

 

      Ad4. Členové redakční rady se shodli, že zaznamenali mezi občany časté stížnosti, že jim 

nebyly doručeny Přerovské listy do schránky. Některým nebyly údajně PL dodány, neboť 

mají na schránce uvedeno, že si nepřejí letáky a další reklamní materiály. Členové žádají o 

řešení distribuce. Kancelář primátora, která se situací zabývá, aktuálně oslovila všechny 

předsedy místních částí, aby vyzvali občany a dotázali se, zda jim byly prosincové PL 

doručeny do schránky. Jestliže ne, nechť reklamují na adrese: Reklamace.PL@prerov.eu. 

Začátkem roku budou obdobně vyzváni i domovníci přerovských domů – je naplánována 

kampaň.  

mailto:Reklamace.PL@prerov.eu


Členové redakční radní se jednomyslně shodli, že tento postup schvalují a podporují.  

Příští jednání redakční rady se uskuteční v pondělí 6. ledna od 16 hodin v zasedací místnosti 

rady. 

 Ad5. Jakub Navařík ukončil jednání a poděkovala členům za účast. 

 

 

V Přerově dne 9. prosince 2019 

 

Lenka Chalupová           Jakub Navařík       

organizační pracovnice                           předseda komise                      

 


