Zapomenutý Přerov

Převrat v Přerově
Přerov a jeho občané nehráli ve válečných dějinách pasivní roli. Naopak! Se zaťatými rty odjížděli
Přerované na frontu.
Ale ani ti, kteří zůstali doma, nesložili ruce v klín. Několik nebojácných jedinců rozmnožilo
antimilitaristický leták a opisy ruských manifestů a pokusilo se je tajně rozšiřovati. Byli však udáni
starostou obce Polkovic Aloisem Křepelkou a Slavomír Kratochvíl 23. listopadu 1914 po provedení náhlého
soudu zastřelen. Vojtěch Fárek, Vladimír Stejskal a František Klabazňa odsouzeni k několikaletému
žaláři; Frant. Radoušek, který chtěl v Moravské Ostravě zakročiti ve prospěch zatčených, nakonec svou
šlechetnost odpykal trestem osmiletého žaláře. To byly první oběti.
Tím však nebyly ještě ani zčásti vyčerpány rány, zasazované našemu městu. Po popravě krejčího
Matějky, který byl 8. prosince 1914 odsouzen vojenským soudem v Mor. Ostravě k potupné smrti provazem,
byl Přerov zapsán do knih c. k. úřadů jako město nebezpečných protirakouských rebelů a metody, jimiž se
proti němu od té doby postupovalo, prozrazovaly nejlépe, jak vídeňskému režimu záleží na úplném zdeptání
našeho národního sebevědomí a vzdoru.
Těžce byla stihána sokolská jednota. Mnoho prohlídek a soudů bylo přetrpěti Rudolfu Malému,
Ladislavu Elmerovi, Josefu Polamovi, důchodnímu Brožovi a jiným. Snoubenka cvičitele Sokola Štěpána
Kleina byla zbavena učitelského místa. Hejtman Bleyleben se houževnatě dožadoval, aby byl zproštěn
služby stavitelský asistent městského úřadu František Klabazňa. Ve velkém nebezpečí se octl národní
pracovník, prof. Jaromír Souček, když místo
praporu žluto-černého dal vyvěsiti na budovu
Občanské záložny prapor ve slovanských barvách.
Vrchní oficiál okresního soudu Hugo Truppl
smutně proslul svým udavačstvím. Měl na
svědomí rovněž zatčení několika poctivých,
věrných Cechů. Nejnebezpečnější činnost v
Přerově ovšem vyvíjel bývalý přednosta krajského
soudu v Novém Jičíně, nadporučík Machatti,
který měl za úkol sledovati chování občanstva za
války. Jeho touha po vyznamenání šla tak daleko,
že posílal do českých společností placené agenty
provokatéry, kteří mu dopomohli k mnohému
úspěchu. Vyšetřování, výslechy a domovní
prohlídky byly pak v přerovských domácnostech
nezřídkým zjevem.
Není divu, že Přerov, nad nímž se
vznášel mrak města velezrádců, patřil mezi ta
místa, do nichž vojákům nebyly rády poskytovány
dovolené. Tak chtěly vojenské úřady zabrániti,
aby mezi vojskem nezačaly vegetovati podvratné
živly.
Zatím však naši nezaháleli. Když byla
v Praze utvořena Maffie, byly sbírány peníze na
podporu její činnosti.
První zásilka peněz byla z Přerova
poukázána dru Přemyslu Sámalovi v roce 1916.

Dr. Matouš Havránek,
starosta města Přerova v letech 1913-19
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Pod rouškou sbírky k podpoře redaktorů zastaveného pražského časopisu „Času" byly v „Přerovském
Obzoru" soustřeďovány příspěvky, jež potom ve dvou větších částkách odeslány Karlem Haukem dru
Sámalovi jako palmáre.
Na počátku roku 1918 odvezl primář dr. Karel Šantrůček asi dva tisíce korun do Prahy dru Janu
Herbenovi. Byl to výsledek dvou dalších tajných sbírek, provedených mezi důvěry nejhodnějšími osobami. V
Praze se tehdy dr. Santrůček setkal s pí. Charlottou Masarykovou a nabídl jí, aby se odstěhovala do
Přerova. Zamítla a varovala ho před nebezpečím, neboť byla stále střežena smečkou špiclů.
Zatím události zrály, dny Rakouska
měly býti brzy sečteny.
V pondělí 14. října 1918 byla provedena
v českých zemích jednodenní stávka veškerého
dělnictva na znamení protestu proti drancování
našich zemí a vyvážení poživatin. Stávka však
měla býti také symbolem boje českého dělnictva za
národní stát. Toho dne dopoledne v 10 hodin
promluvil na Dolním náměstí v Přerově k zástupu
dělného lidu sociálně demokratický poslanec
Jaroslav Marek, který zcela otevřeně hovořil o
osvobození národa československého a utvoření
vlastního státu.
21. října čeští poslanci podali ve
sněmovně deklaraci, v níž reklamovali svobodný
československý stát a rázně odmítli císařský
manifest o federalisaci Rakouska.

Jan Gayer,
velitel 4. stř. pl. Prokopa Velikého

Den před převratem k nám dospěla
výzva zahraničního ministra dra Beneše, abychom
v důstojném klidu očekávali vývoj příštích
událostí, aby v nový stát vešel náš lid nepodlomen
bídou a strádáním. Novinářskými zprávami a
projevy politických vůdců dlouho připravované
občanstvo nervosně vyčkávalo, kdy již konečně

odzvoní rakouské monarchii.
*
První zpráva o převratu v Praze došla v pondělí dne 28. října večer telefonicky do redakce
„Přerovského Obzoru" z Prahy, odkud byly denně telefonovány důležité politické události red. Hajšmanem.
Přijímal ji profesor dr. Josef Staněk. Byla tohoto znění: „Praha, 28. října: Dnes předsednictvo Národního
výboru: Ant. Švehla, dr. Alois Rašín, Jiří Stříbrný, dr. Frant. Soukup a dr. Vávro Šrobár, převzalo do svých
rukou veškerou moc ..."
Jen o několik minut později přijala na telegrafním úřadě Přerov 1 na nádraží si. Zdeňka
Koblihová cirkulář, podaný v Praze Národním výborem v 6 hodin 20 minut večer. Telegram obsahoval tuto
zprávu:
Zákon, vydaný Národním výborem dne 28. října 1918: Samostatný stát československý vstoupil v život.
Aby zachována byla souvislost dosavadního právního řádu se stavem novým, aby nenastaly zmatky a
upraven byl nerušený přechod k novému státnímu životu, Národní výbor jménem československého národa
jako vykonavatel státní svrchovanosti nařizuje:
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1. Státní formu československého státu určí Národní shromáždění ve srozumění s československou Národní
radou v Paříži. Než se tak stane, vykonává svrchovanost Národní výbor jako orgán jednomyslné vůle
národa.
2. Veškeré dosavadní zemské a říšské zákony a nařízení zůstávají prozatím v platnosti.
3. Veškeré úřady samosprávné, státní a župní, ústavy státní, zemské, okresní, župní a obecní, jsou
podřízeny Národnímu výboru a prozatím úřadují a jednají dle dosud platných zákonů a nařízení.
4. Zákon tento nabývá platnosti dnešním dnem.
5. Předsednictvu Národního výboru se ukládá, aby zákon tento provedlo.
Dáno v Praze 28. října 1918.
Ant. Švehla v. r., Jiří Stříbrný v. r.,
Dr. AI. Rašín v.r.,
Dr. Fr. Soukup v. r.,
Dr. Vavro Šrobár v. r.
*
Poněvadž se na městském úřadě již nikdo nehlásil, uvolil se poštovní úředník Jar. Kovařík, že
telegram doručí osobně starostovi dru M. Havránkovi. A zatím, co se vrchní poštovní oficiál Otakar Štencl
staral o rozšíření oběžníku do všech dosažitelných stanic Moravy, opatřil si inspektor Josef Jakubec několik
jeho oklepů a vydal se na cestu do města, aby přeradostnou zprávu sdělil ve všech kavárnách a restauracích.
Bylo již asi půl 11.
hodiny, když dospěl do
akciového pivovaru a v
místnosti hradu Slagenburku
potají odevzdal oběžník Lad.
Elmerovi, načež spěchal do
kavárny u Kozánků a do
Městského domu.
Nelze si představiti
neskonalou
radost
přítomných členů stolové
společnosti
a
několika
studentů, kteří právě měli
v pivovaře večírek, když jim
Elmer přečetl znění tak
významného telegramu, jehož
obsah dával a zaručoval to,
po čem tři století marně
toužil a volal český člověk.

Gayerův hrob po pohřbu na městském hřbitově v Samaře

Za zpěvu „Kde
domov můj", který kdysi býval modlitbou a dnes díkem, se snad všem přítomným kalily zraky slzami
hlubokého pohnutí a výsostné radosti.
Ještě téže noci se o převratu dověděli občané ve všech kavárnách a hostincích.
Slavný den národního osvobození se v Přerově, jako v jiných mimopražských městech, opozdil.
Byl však prožíván s tím větším a srdečnějším nadšením v úterý 29. října.
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Od časného rána se město začalo zdobiti veselými prapory bílo-červených barev a slovanských
trikolor. Do rána zmizel dvojhlavý orel z budovy okresního hejtmanství a byl nahrazen znakem českého lva.
Tedy již hodinu před seskupením prvních hloučků mladých lidí, většinou studentů, trávících právě své
„uhelné prázdniny", kteří se rozběhli městem ničiti veškeré upomínky třistaleté bolestné poroby. Nejsilnější
shluk studentů hospodářské školy a gymnasia, posílený několika staršími členy Sokola a vedený okres,
soudcem drem Jurkou, zamířil Ferdinandskou (Wilsonovou) ulicí k Žerotínovu náměstí, s úmyslem
vyúčtovati se soudem, respektive s podlým konfidentem Trupplem. Ve Wolfově obchodě byli všichni
poděleni trikolorami a již asi 30hlavý zástup dospěl k bráně Žerotínova zámku.
Okamžitě služby zproštěný vrchní oficiál Truppl byl jen zakročením dra Jurky, který prohlásil, že
tak vznešený den nesmí býti kalen násilnostmi, ubráněn před rozvášněným zástupem. Velký plechový znak
rakouského orla byl poté soudcem Jurkou svržen se zámecké budovy.
Těžko dnes věrně vylíčiti, které dvouhlavé příšery se dříve vzdávaly nadšenému občanstvu, jež po
vylepení plakátů s obsahem prvního českého zákona v několika proudech procházelo ulicemi a ničilo vše, co
slovem či obrazem připomínalo naše bývalé národní utrpení.
Hlavní proud prošel okolo hejtmanství, z důstojnického kasina v budově gymnasia odstranil
několik velkých obrazových pláten kaisrů a generálů, na Krátkého továrně v Palackého třídě se drahnou
dobu zabýval svržením velkého kovového orla, prošel Škodovou ulicí, v hostinci u Leisrů rozdupal prapor
německých veteránů, na nádražním poštovním
úřadě Josef Válka s několika pomocníky zabílil
německé nápisy, načež se mluvčí průvodu
odebrali do kanceláře dopravního úřadu, kde jim
bylo rádo slíbeno, že všechny připomínky
rakouského panství budou odstraněny nejdéle do
24 hodin.
Průvod, který přirozeně stále sílil,
rozmnožovali nyní také vojáci i důstojníci s
červenomodro-bílými stužkami na čepicích.
Nadšení vkládalo občanům do kroku rázné
sokolské a národní písně, jimiž se teprve otvírala
srdce národního citu dokořán. Potkávaným
vojákům, pokud se již ovšem sami nezbavili
někdejších „jablíček", byla strhována bez milosti.
V těžké práci s odstraňováním
obrovského orla nad Weiglovou továrnou byl
mládeži velmi nápomocen v Přerově internovaný
Angličan ing. B. M. Woodhouse, upřímný přítel
českého národa.
Po 9. hodině se seskupilo několik set
osob na Dolním náměstí před radnicí a
provolávalo slávu republice. Bylo nutno pronésti
k občanstvu několik slov. Úkolu se podjal
jednatel Sokola Ladislav Elmer, jenž za
bouřlivého nadšení přečetl opis cirkulárního
telegramu z Prahy, jehož obsahem byl první
československý zákon.

Lékárník Vítězslav Nečas,
předseda Národního výboru v Přerově

Po jeho přednesení přiběhl na radnici
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dr. K. Bočan se sdělením, že byl právě drem Bulínem telefonicky pověřen správou okresního hejtmanství dr.
Fr. Martilík. V době jeho nepřítomnosti (dr. Martilík totiž právě toho dne odjel ve věci aprovisační do
Brna) má ho zastupovati dr. Bočan.
Pouhými projevy radosti nebylo lze vyplniti celý den národního převratu. Bylo nutno jednati,
včas provésti některé úkoly, jichž opomenutím by snad mohly vzniknouti velké škody. Bubnem byli svoláni
členové Sokola, aby se odpoledne dostavili v krojích do kanceláře městské vodárny na poradu. A zatím, co se
konala v Hospodářském družstvě schůze zástupců venkovských obcí a na náměstí se koncentrovaly zástupy
lidí, byla narychlo svolána na radnici ustavující schůze Národního výboru pro okres přerovský. Předsedou
byl zvolen lékárník Vítězslav Nečas, místopředsedou poslanec Jaroslav Marek, členy pak dr. Brož, Fr.
Kabelík, Valouch, a za venkov rolník Kužela ze Staré Vsi.
Národní výbor byl s nepopsatelným enthusiasmem uvítán na náměstí masami lidu. Předseda
Nečas přečetl shromážděným tisícům manifest národu československému, načež promluvil dr. Brož a
poslanec Marek. Ohromný průvod, vedený 32 Sokoly v krojích a s praporem, prošel pak Kratochvílovou
ulicí, Komenského a Škodovou k nádraží, odtud Loučkami a Šířavou přes Žerotínovo náměstí zpět na
Dolní náměstí, kde Lad. Elmer pronesl řeč, v níž
vzpomněl také legionářských vojsk, kterým
desítitisícové shromáždění provolalo slávu.
Sokolstvo bylo pověřeno Národním
výborem miliční službou, starající se o bezpečnost
občanů a udržování pořádku, v čemž je
podporovalo četnictvo, které se však v prvních
dnech chovalo dosti pasivně.
Večer byla improvisována v Městském
domě oslava, na níž přednášeli dr. Josef Staněk,
Ladislav Elmer, Karel Hauke, Karel Matzenauer
a mnozí jiní. Nadšení bylo nepopsatelné.
*
Po prvním dnu bezmezné radosti a
slávy, nastala doba práce, dirigované Národním
výborem, který nezřídka úřadoval po celý den v
místnosti měst. vodárny v Bratrské ulici a na
městské radnici. 30. října vydána výzva k
bývalým rakouským vojínům československé
národnosti, aby se přihlásili v kanceláři
Národního výboru. Zároveň usneseno zříditi
národní bezpečnostní stráž.
Také otázce železniční byla věnována
pozornost. Vědělo se dobře, že důležitý železniční
Ladislav Elmer,
uzel, za nějž byl vždy Přerov uznáván, musí stůj
jeden z předních pracovníků při převratu v Přerově
co stůj udržeti bezvadný a rychlý provoz, aby na
drahách nenastal zmatek. Rovněž bylo nutno
zadržeti v Přerově veškeré zboží, jež bylo instradováno do oblasti cizích států, abychom ještě nyní
neztráceli bohatství národohospodářských hodnot.
Večer byli do zasedací síně Národního výboru na radnici sezváni přednostové státních úřadů, byli
zproštěni všech závazků vůči bývalé státní moci a převzati do služeb československého státu, jemuž složili
slavnostní slib.
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Velmi důležitou otázkou se zdálo býti převzetí veškerých vojenských objektů a zformování nové,
spolehlivé armády. Posádka v Přerově byla v době převratu dosti četná. 57. pěší pluk disponoval dvěma
tisíci muži, kteří ovšem byli ubytováni také v Rokytnici, v Pavlovicích, v Horní Moštěnici a v Tovačově. V
přerovských kasárnách byla umístěna koňská nemocnice, cukrovar osazen asistenční setninou Maďarů a
Rumunů a v Kokorově továrně bylo oddělení vojenské policie s českým velitelem drem Jadrníčkem.
Jakmile došly první zprávy o převratu, polští vojáci se podřídili velení svých důstojníků, kteří se
objevili ihned v polských konfederatkách se znakem orlice. Asi třicet českých důstojníků 57. pluku se zčásti
podřídilo rozkazům Národního výboru.
Velké, ale nevděčné práce, nahraditi cizí vojenské jednotky vlastními, českými lidmi, se ujala
přerovská jednota Sokol, která zřídila ve starém Vojtkově domě v místnosti Českého srdce v Kratochvílově
ulici jakousi náborovou kancelář, v níž úřadoval obětavě Fred Přidal. Oprávnění k vedení vojenských
opatření bylo dáno přímo Národním výborem Lad. Elmerovi a příslušný rozkaz o tom podepsán
podmaršálkem Divišem. Zatím co Elmer vedl více administrativní stránku, věnoval se Štěpán Klein tvoření
a organisaci nové armády.
Poněvadž nádražní služba vyžadovala energického vedení, byl ustanoven také neprodleně nový
staniční velitel, jímž jmenován nadporučík Alois Ševčík. Jemu byli přiděleni další čtyři čeští důstojníci.
Správou vojenské policie pověřen dr. Otokar Jadrníček, který tuto funkci zastával již dříve.
31. října se usnesl Národní výbor, aby z bývalých českých příslušníků rakouské branné moci bylo
tvořeno československé vojsko. Do velkého sálu Městského domu byla svolána schůze důstojníků a vojínů.
Zúčastnilo se jí téměř 600 osob, k nimž promluvil předs. Národního výboru Vítězslav Nečas, poslanec
Marek a dr. Brož. Vojíni i důstojníci přijali s porozuměním myšlenku a účel organisace národní obrany.
Téhož dne se na dráze objevily velké rozpory, vrcholící v pokusech o sesazení starých přednostů.
Byla obava, že by mohl býti poškozen železniční provoz. K utišení rozbrojů odebral se na nádraží předseda
Nár. výboru Nečas, který organisace železničářů uklidnil.
Aby se co nejdříve vrátili čeští vojíni 54. pluku ze Sanoku a zároveň opustili naše město polští
vojíni 57. pěšího pluku, telegrafoval Národní výbor likvidační komisi do Krakova o rychlé provedení této
výměny.
Potěšitelně působilo, když se do Národního výboru dostavili zástupcové učitelstva a studentů
z gymnasia a hospodářské školy, kteří nabídli své služby strážní milici. Dostalo se jim radostného přijetí.
Deputace židovské mládeže, která slibovala postaviti setninu k upotřebení na nejnebezpečnější místa, byla
zamítnuta.
Za významnou událost lze nepochybně považovati akci, provedenou 31. října večer. Na vlastní
odpovědnost některých českých dopravních úředníků bylo totiž 27. října odstaveno na přerovském nádraží
sedm vagónů střelných zbraní, které byly posílány do vídeňského arsenálu k opravě. Obsah zásilky
odhadován na 12.000 pušek a 300 pušek strojních. Dopravní úředníci den před převratem dali zadržené
vozy zbraní odstaviti na slepou kolej. Dlouho do noci 31. října překládalo asi padesát dobrovolníků pušky z
vagónů do zapůjčených povozů, v nichž byly zbraně odváženy a uskladněny v průmyslové a v Havlíčkově
škole, jakož i v budově městské vodárny. Pušky byly ve velmi zuboženém stavu. Dík odbornému ošetření,
jehož se jim dostalo z rukou ochotných pracovníků Metoděje Sýkory, školníka Badala, strojvůdce Kubika a
jiných, podařilo se zbraně spraviti tak, že mohly býti opět dány k disposici vojenským jednotkám, jež v
prvních chvílích postrádaly řádného vyzbrojení.
V den Všech svatých se odebrali vojenský plnomocník Ladislav Elmer a dr. Brož na místní voj.
velitelství, kde oznámili podpluk. Horovi, že Národní výbor se usnesl převzíti vojenskou správu do svých
rukou. Místním vojenským velitelem pak ustanoven major Moravec, správou jezdeckých kasáren pověřen
ing. Pivoňka, správní komisi bývalého pluku č. 57 převzali nadporučíci Rudolf Kratochvíl a Vladimír
Kokora. Zdravotní službou pověřen pluk. lékař Dr. Durych. Dr. Garlík převzal oddělení eskortní.
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Rytmistr Fritz, aniž odevzdal voj. prodejnu koní vojenskému zvěrolékaři Hřebačkovi, zmizel i s
pokladní hotovostí. Před tím ovšem zničil veškeré účetní doklady.
Nezapomenutelným dojmem působilo, když dvě setniny českého vojska, vyzbrojené a ošacené ze
zásob 57. pluku se shromáždily na Dolním nám. pod velením setníků Kozáka a Friedricha, a zároveň s
ozbrojenou četou Sokolů, jimž velel St. Klein, skládaly slavnostní přísahu. Hudba zahrála národní hymnu a
Lad. Elmer přečetl první český rozkaz. Národní obrana obsadila ihned veškeré důležité objekty ve městě.
Vojsko se odebralo do svých ubikací v kasárnách a na nádraží.
Mnoho starostí a trpkých chvil způsobila Národnímu výboru otázka výměny polského pluku za
hanácké čtyřiapadesátníky. Do Krakova měli býti vysláni tři zástupci 57. polského pluku, aby tamní
likvidační komisi sdělili podmínky, za nichž bude vypraven pluk polského vojska z Přerova. Zmocněnci
Národního výboru vyslovili požadavek, aby 54. pluk byl propuštěn ze Sanoku v plné výzbroji a se vším
majetkem. Jednání nabylo tak ostrého tónu, že polští důstojníci z nerozumnosti chtěli užíti zbraní. Výstup
měl za následek okamžité vyhoštění německých důstojníků, kteří u pluku zůstali a uchýlili se pod ochranu
57. pluku. K tomuto rozhodnutí přispěl ovšem nemálo i tajný rozkaz podplk. Hory E N 5207, vydaný ještě
30. X. Tímto nesmyslným nařízením bylo zakázáno všem důstojníkům nošení národních kokard. Zároveň
jím byli vyzváni spolehliví polští důstojníci a poddůstojníci k přísné pohotovosti pro případ potřeby a k
uschování zbraní. Na štěstí byl včas nebezpečný rozkaz vyzrazen.
V den Všech svatých se podařilo národní obraně také odzbrojiti v cukrovaře ubytovanou
asistenční setninu Maďarů a Rumunů, kteří byli ihned odesláni domů. Odebrány jim 2 strojní pušky a
mnoho zbraní a nábojů,
jimiž bylo rozmnoženo
skladiště v kasárnách,
kterému velel nadporučík
Vladimír Kokora.
2. listopad byl
dnem
neúnavné
zabezpečovací práce. V
okolních obcích Přerova
přejímal Národní výbor
veškerý
majetek
rakouského eráru, zatím co
národní
obrana
se
věnovala rozšíření a
zocelení svého kádru.
K snazšímu a
Náladový pohled na Přerov od rybníka
plynulému
provedení
demobilisace
zřídil
Národní výbor zvláštní demobilisační odbor, do kterého jmenován zástupcem okresního hejtmanství dr.
Grec, za město dr. Havránek a za jeho substituta dr. Lad. Prchal, za dělnictvo strojník Vrtaník, jehož
náhradníkem ustanoven František Beňa.
3. listopadu přijela do Přerova delegace varšavské vlády: plukovník Dziwanowski a setník
polských legií Nowikowski z Varšavy. S Národním výborem jednala o výměně 57. pluku z Přerova s
plukem 54 ze Sanoku. V zásadě dojednáno, že 57. pluk odjede z Přerova nejpozději do týdne, a to s
veškerým plukovním majetkem. Plnomocníci se pak zavázali, že těchto podmínek bude šetřeno i v případě
odjezdu 54. pluku. Usnesení posláno k schválení do Prahy.
Dalším činem Národního výboru toho dne bylo vydání mobilisační vyhlášky pro vojáky do 30 let,
a to z Přerova i okolních obcí. K této akci byl donucen Národní výbor okolností, že Přerovem projížděly
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stále spousty z fronty se vracejících vojínů, takže bylo nutno míti pohotově takovou brannou sílu, která by
dovedla zaručiti bezpečnost obyvatelstva a jeho majetku.
Odpoledne odejel Lad. Elmer se zástupci Národního výboru z Prahy, poslancem Modráčkem a
rytmistrem Heřmanem do Kroměříže, aby tam zorganisovali řádnou vojenskou posádku, jíž bylo také o den
později z Přerova posláno na vyzbrojení tisíc pušek.
Z důležitých událostí 5. listopadu nutno uvésti výzvu Národ, výboru ke studentstvu, aby se opět
vrátilo do škol a nové porady o organisování vojska a povolání vojáků do 42 let. K tomuto kroku se
odhodlal Národní výbor na nátlak pražského ústředí, jež upozorňuje na nesmírnou důležitost přerovského
železnic, uzlu, který nutno dobře chrániti a zabezpečiti.
Krásným projevem oddanosti venkova mladému státu byla schůze obec. starostů okresu
přerovského, na níž bylo zastoupeno 47 obcí. Starostové Kužela a Mikšík nabádali, aby představení učinili
ve svých obcích výzvu k rolníkům o dodávání přebytečného obilí, dobytka a mléka veřejné aprovisaci.
Starostové slíbili učiniti vše k prospěchu státu. Drem Brožem pak byli vyzváni k založení bezpečnostních
stráží ve svých obcích a poučeni o organisaci národní obrany.
Ohroženému Slovensku pomohl Přerov zajímavým způsobem. Kromě několika set pušek, o něž
byla všude velká nouze, posláno 5. listopadu staničním úřadem na Slovensko šest telegrafistů a dva
dopravní úředníci.
Ve středu 6. listopadu ráno po 4. hodině projel Přerovem vlak vojínů 54. pluku ze Sanoka. Jistě
velmi podivně působila
na vojenské zmocněnce
zpráva,
že
Poláci
nedodrželi přerovského
dojednání. Velitelství
pluku sice bylo řádně
zpraveno o výsledcích
jednání, stejně byl
informován
i
československý zástupce
u voj. velit. V Krakově,
plukovník Peržina, u
Poláků však nedocíleno
náležitého respektu.
Téhož dne měl
také odjeti z Přerova 57.
pluk. Poláci z kasáren
vy-brakovali
vše,
dokonce naložili do
vozů i dva páry
zcizených volů, na něž
Pohled na Bečvu a Středomoravské elektrárny v noci
teprve později poslali
spíše výsměšné nežli cenné potvrzení. Přerovští občané žádali, aby se vůči nim postupovalo stejně, jako v
Polsku postupovali proti vojínům našeho 54. pluku. Původně měli naši železničáři v úmyslu jim odepnouti
od vlaku poslední aprovisační vagóny, od toho však nakonec upuštěno. A tak Poláci ujeli s plnou výzbrojí.
Poté byla Národním výborem největší důležitost přikládána otázkám aprovisačním a boji proti
bídě a hladu. Vydána výzva k občanstvu, aby již upustilo od oslav a přikročilo k cílevědomé společné práci
na hospodářském upevnění poměrů v nově zrozeném státě.
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11. listopadu nastala změna ve vedení zdejšího posádkového velitelství. Zemským vojen,
velitelstvím v Praze byl jmenován místním a staničním velitelem v Přerově pplk. Viktor Tangl a major
Moravec ustanoven jeho zástupcem.
Do Národního výboru byl delegován na místo poslance Jar. Marka, který musel odjeti do
přípravných schůzí Národního shromáždění, adv. dr. Roubíček.
Stálo by ještě za zmínku, jak dopadli největší podporovatelé Rakouska v Přerově,
nejnebezpečnější škůdci našeho národního života. Machatti, Fritz a kapelník Lakomý, kteří s plukovníkem
Klierem byli postrachem všeho českého, ušli zaslouženému trestu. Uprchlí. Plukovník Klier přišel 4.
listopadu do kasáren prositi o bezpečný odchod z Přerova do Šumperka pro svou nemocnou ženu a dceru.
Sám se odstěhoval teprve později. Několik českých vojínů se s ním vypořádalo.
A Truppl? Slídil, udavač, muž nejničemnější povahy, pro nějž mnohé české oko vyplakalo
bolestnou slzu, hned po převratě odjel do Opavy. Cestou na dráhu prý bylo po něm několikráte hozeno
kamenem. Za ty slzy matek a dětí.
Převrat v Přerově, snad jako všude jinde, nebyl jen dílem generálů-vůdců, ačkoliv jejich dílo bylo
téměř nadlidské, ale byl také prací, obětavou, nezištnou, úmornou prací mnoha lidských jednotek, lidských
srdcí, nadšených láskou k nově se rodící milované vlasti.

(Použité prameny: Protokoly Národního výboru, záznamy okresního úřadu, Sokolská kronika, zápisky učitele
Huberta Sekery, brožura Stanislava Kovandy „Památce bratra Slavomíra Kratochvíla", soudobé ročníky „Přerovského Obzoru" a
vzpomínky osob, jež byly účastný na převratu. Jsou to pp. Ladislav Elmer, Stepán Klein, dr. Šantrůček, ředitel Karel Hauke,
továrník Rud. Malý, dr. Jurka, O. Kroutilík, Josef Válka a jiní.)

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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