Zapomenutý Přerov

Okresní záložna v Přerově
působí již od roku 1888. Její
základ možno hledati v době, kdy
rozvíjel se v Přerově čilý ruch a v
jeho okolí projevila se snaha po
zřízení peněžního ústavu, jenž by
sloužil potřebám celého okresu.
Zakladatelé záložny (v jejich
seznamu čteme jména na svoji
dobu významná) vložili už do
názvu i její účel. Okresní záložna
doplňovala činnost již stávající
Obecní spořitelny (z roku 1885) a
Úvěrního
spolku
záložny
přerovské (z roku 1861). Vedle
těchto ústavů vedoucích působila v
Přerově německá záložna „Sparund Vor-schussverein", která však
v roce 1896 zanikla.
Po
desetiletém
trvání
Okresní záložna provedla vnitřní
reorganisaci a zakotvila šťastně.
Stala se postupem doby dobrým
doplňkem lidového peněžnictví v
okrese (tehdy působilo v nejbližším
okolí 5 venkovských záložen),
jehož heslem se stala neodvislost
hospodářská i finanční nejenom
města, ale i přerovského kraje.

Budova Okresní záložny

V roce 1910 sdružila Okresní záložna na 250 členů a na 3 mil. K vkladů, které měla všechny
rozpůjčeny v místě a v okresu, vycházejíc ze zásady, že peníze od spořivých občanů-vkladatelů místních
patří zase jen pilným a spořádaným občanům-dlužníkům v místě! V tomto roce počíná záložna výchovnou
akci dětského spoření - vydává školním dětem dárkové vkladní knížky se základním vkladem jako dar.
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Akce
tato
později vyvinula se
v organisované
školní spoření, jehož
výsledky jsou jistě
potěšitelné, nejenom
u Okresní záložny
(vklady činí přes ½
mil. Kč), ale i u
jiných
peněžních
ústavů v okrese.
Po převratu
financuje záložna
stavební družstva a
poskytuje půjčky na
stavbu rodinných
domků,
půjčuje
městu
Přerovu
peněžní prostředky,
a pomáhá značným
peněžním nákladem
budovati ve středu
města a v nejživější
jeho části skupinu
domů (Pasáž), v
nichž nalézá v roce
1924 své umístění v
rozměrných
úřadovnách,
nutných
pro
zvýšenou klientelu
ústavu.
Správa
záložny svěřena jest
8
člennému
ředitelstvu, z něhož
4 členové tvoří
představenstvo.
Dozorčí rada je
tříčlenná.
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Představenstvu předsedá Ladislav Šilhavý, majitel pivovaru a sladovny a jeho náměstek Vilém
Šálek, okresní školní inspektor v. v. Dále zasedají v představenstvu Josef Neoral, profesor Zemské střední
hospodářské školy v. v., jako kontrolor a Vilém Vignati, obchodník, jako zapisovatel.
Členy ředitelstva jsou: Dr. Josef Kratochvil, lékař, Jan, Pauček, pekař, Karel Zejda, továrník a
Tomáš Mackovík, rolník a starosta v Lukové u Přerova.
Předsedou dozorčí rady jest Felix Talpa, ředitel školy v Přerově, členy dozorčí rady František
Chmelař, ředitel měšť. školy v Horní Moštěnici a Stanislav Feit, disponent Rolnického cukrovaru akciového
v Malých Prosenicích.
Vlastní vedení ústavu obstarává ředitel František Poledna, prokuristka Elfrída Maříková,
disponenti Jan Pavlíček a Vojtěch Vyhlídal, pokladníci Josef Kosík a Frant. Máťa, úředníci Jaroslav
Vymetal, Josef Ševčák, Stanislav Zaoral, Antonín Vrška, Bohumír Křístek a Zdeněk Kašpařík.
V 45. roce svého trvání čítá záložna přes 2500 členů, kteří splatili na 865.000.- Kč podílů. Tato
částka spolu s 2,700.000.- Kč fondů tvoří vlastní jmění záložny, jímž ručí za vklady, které dostoupily výše
52 milionů Kč. Vklady tyto rozpůjčeny jsou z části na směnky (14 mil. Kč), na hypotéky (19 mil. Kč) a na
běžné účty (15 mil. Kč), z části rozloženy jsou na účtě vlastních cenných papírů (1 ½ mil Kč) a přebytků,
kterých udržuje záložna přiměřenou výši svěřeného jmění, aby vždy vykázala náležitou mobilnost.
O stavu hospodaření v záložně vydává Jednota záložen v Praze a Ústřední svaz českých
hospodářských společenstev v Brně střídavě každého roku posudky na podkladě prováděných revisí.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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