Zapomenutý Přerov

OBZOR, tiskařské a vydavatelské
družstvo s. s r. o. v Přerově
Po několika nezdařilých pokusech vydávati v Přerově časopis ustavilo se 12. září 1910 Družstvo
tiskařské a vydavatelské, aby vydávalo časopis. Účelem družstva bylo jednak vydávání časopisu a
provozování živnosti knihtiskařské. Prvním předsedou zvolen profesor Dr. Karel Bořecký.
Počátkem září vyšlo pak první číslo časopisu Přerovský obzor, jehož redaktorem byl Rudolf Hrabě.
Časopis zaujímal vedle Přerova oblast okresů Kojetín, Holešov, Lipník a Hranice. Místnosti redakce byly v
části skladiště Strojilovy tiskárny v budově na Masarykově náměstí, v němž umístěna je nyní Společenská
tiskárna. Po odchodu Rudolfa Hraběte stal se redaktorem časopisu v listopadu 1911 Florián Zapletal, který
vedl redakci až do vypuknutí války v roce 1914, kdy byl povolán na vojnu. Počátkem srpna 1914 přeměněn
dosavadní týdeník na deník a redakci převzali Karel Hauke a Dr. Jos. Staněk. Téhož roku zahájena činnost
nakladatelská vydáním brožury Dra Oščádala a Dra Břeského „Nakažlivé nemoci a jak jim čeliti".
Během války rozšířeno nakladatelství a vydány knihy Ondřeje Přikryla, R. Bójka, J. Mahena, B.
Beneše, Otokara Bystřiny, Jaroslava Durycha, Lva Blatného, C. Jeřábka, B. Vlčka a j.
V roce 1918 ustavena firma jako společnost s r. o. Téhož roku povoleno zřízení prodejny novin a
časopisů. Zřízena půjčovna knih a zorganisována Blahoslavova škola a koncese pro pořádání uměleckých
produkcí a výstav. Téhož roku získala firma také koncesi knihkupeckou a zakoupila rožní dům na ulici
Wilsonově a Jiráskově, kam přemístěny začátkem příštího roku redakce, administrace i knihkupecké
místnosti z dosavadních místností v ulici Bratrské.
Rozsah tiskárenských objednávek ukazoval na nutnost zříditi vlastní tiskárnu. Zatím naskytla se
vhodná koupě Družstva knihtiskárny v Hranicích, které zakoupeno koncem roku 1920. Tisk deníku v
Hranicích dělal však potíže a proto usilováno o vybudování tiskárny v Přerově. V r. 1922 splynul deník
Obzor rovněž s deníkem Haná, redigovaným J. F. Karasem, a přikročeno v roku 1922 k stavbě tiskárny v
Přerově.
Vedle vydávání deníku Obzor a Haná provozuje dnes firma knihkupectví a papírnictví,
nakladatelství, pořádá umělecké produkce a výstavy.
Tiskárna v Přerově jest specialisovaná na tisk časopisů a tiskopisy obchodní.
Tiskárna v Hranicích věnuje se tiskům bibliofilským a výrobě školních sešitů a obchodních knih.
Tiskárny mají v chodu 3 stroje sázecí, 4 rychlolisy, 4 stroje příklopové, velký stroj linkovací, zařízení
stereotypie, 4 stroje na šití knih, sešitů a bloků a všechny nutné pomocné stroje tiskařské a knihařské. Je
majitelkou tří budov v ulicích Jiráskově a Wilsonově v Přerově a jedné budovy v Hranicích.
Zařízení technické odpovídá požadavkům doby. Také sazba tohoto díla byla provedena na sázecích
strojích v naší tiskárně.
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