Zapomenutý Přerov

Zemská odborná škola hospodářská v
Přerově

Budova zemské odborné hospodářské školy v Přerově

Již před padesáti léty, po přeměně rolnické školy na
školu hospodářskou střední, domáhal se Hospodářský spolek
v Přerově zřízení zimní školy hospodářské. Konečně v roce
1913 založena prozatím jako zimní hospodářský kurs při tehdejší střední, dnes vyšší hospodářské škole,
jehož správu vedl + prof. V. Stöhr.
ředitel Václva Duda

Válkou bylo vyučování přerušeno, po válce pak otevřena samostatná hospodářská škola o dvou
pravidelných ročnících, pro niž v roce 1922 postavena vhodná budova. Na stavbu školy přispěl okres plnou
třetinou nákladu, dovozem
materiálu
a
darováním
různého materiálu, takže
budova již na podzim byla
hotova a ještě v roce 1922
započato v ní s vyučováním.
Zbytek nákladu uhradila země
Morava
a
ministerstvo
zemědělství.
Operou
při
povolování potřebných obnosů
byli přís. z. v. V. Stoupal, vl.
rada Dr. A. Kadlec a
ministerský rada Dr. E. Reich.
Škola slouží k výchově
praktických zemědělců; k tomu
účelu má bohaté učebné
pomůcky, obsáhlé knihovny,
rádio, kino a pod. Velmi
vkusně upravena jest školní
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zahrada, v níž se nachází i známá alpinka s 500 různými rostlinami horské květeny, kvetoucími namnoze i
v době zimní, takže v každé roční době nalezneme zde něco zajímavého pro milovníky květin a přírody
vůbec. V blízkosti alpinky umístěny jsou dva malé rybníčky s příslušnou vodní vegetací. K doplnění
zahrady vedle tří pařenišť postaven v roce 1931 malý školní skleníček, jednak k přezimování rostlin
cizokrajných a jednak ku množení řízkováním. V poslední době obohacena školní zahrada o krásný
sortiment fuchsií.
Škola tato jest jednou z nejvíce navštěvovaných odborných škol hospodářských dle pětiletého
průměru na Moravě a odchovala již do dneška 406 absolventů jako zdatných zemědělců. Na škole působí
ředitel a řádný profesor vedle nutných učitelských sil výpomocných, a to právník Dr. V. Häusler, lékař,
nejprve Dr. Glos, nyní Dr. J. Svozil, zvěrolékař vet. rada J. Šafařík, pak vrch. st. veterinář J. Vybíral a pro
humanitní předměty učitel A. Kolisko. Škola jest dvouletá s 6 měsíční dobou vyučovací, škola vyhledávána
jest s oblibou nejen žáky z okresu přerovského, ale i jiných sousedních.
Profesorský sbor této školy jest činný nejen ve škole, ale i v zemědělské veřejnosti pořádáním kursů,
přednášek, pokusnictvím atd., takže nadřízené úřady vyslovily se velmi pochvalně o mimoškolní činnosti
této školy.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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