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Ed. Štefan, 
člen ředitelstva (ředitel) 

 

Jar. Hrubíček 
člen ředitelstva (kontrolor) 

Občanská záložna v Přerově, 
Komenského třída. Založena 1892 

 

 

Budova Občanské záložny 

Je tomu letos právě 40 let, kdy byla založena Občanská záložna v Přerově. V listopadu 1892 
konala se první valná 
hromada. Do té doby 
přihlásilo se 54 členů s podíly 
za 8900 zlatých. První 
podíly byly po 100 zlatých. 
Hodnota tehdejší zlatky - 
rýnského – to bylo už hodně 
práv, nároků a zboží! 

Zápisy o valných 
hromadách a jednáních 
obsahují nejenom historii 
záložny, ale i dost poučení o 
hospodářských poměrech v 
našem městě a kraji. Mnohé 
pěkné a vyrovnané písmo, 
dobře čitelné, připomíná 
rozvahu a zdravý 
konservatismus starých časů. 
Nebylo to na škodu rozvoji 
záložny. 

Záložna měla dobré i špatné časy. Někdy byly poměry silnější 
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Josef Randýsek, 
ředitel záložny 

než svědomitost a opatrnost mužů, kteří záložnu spravovali. Ale jejich úsilí a oběti, které mnohdy přinesli, 
aby napravili chyby vlastní nebo uhradili ztráty, vzešlé bez jejich viny, zajistily jim čestné místo v dějinách 
záložny. Kdo v těžkých zkouškách neutíká od odpovědnosti, znovu se vzchopí po neúspěchu, zaslouží si 
vděčného uznání. Takoví mužové mají v aktivech každého podniku větší hodnotu než peníze, jsou zárukou 
lepší budoucnosti, ti překonávají krise. 

 

Obchodní místnosti Občanské záložny 

Řada význačných občanů přerovských a z venkova 
vystřídala se ve správě záložny. Z prvních sedmi zakladatelů žije 
dnes jen p. MUDr, Donát Tichý, lékař v Přerově. V jeho domě ve 
Wilsonově ulici (bývalé Ferdinandce) zahájila Obč. záložna dne  
1.prosince 1892 svoji činnost. Prvním členem a vkladatelem 
záložny jest dosud žijící pan ing. Basil Macalík, ředitel vyš. hosp. 
školy v. v. v Přerově. Byl také řadu let členem ředitelstva záložny. 
Největším podílníkem Občanské záložny v Přerově byl pan Alfred 
ze Skenerů, továrník a velkostatkář, který v roce 1893 upsal za 
1000 zlatých podílů. 

Občanská záložna v Přerově sdružovala občany všech 
vrstev a povolání. Byla a zůstává v pravém slova smyslu 
občanská. 

Z domu dra Tichého odstěhovala se na Masarykovo nám., 
(býv. Dolní náměstí) do domu č. 69. V r. 1898 koupila si vlastní 
dům čís. p. 1294 v Přerově, Komenského třída, a zde již zůstala. S 
rozvojem záložny rostla i potřeba větších a účelnějších místností. 
V r. 1931 dala záložna provésti účelnou adaptaci celého domu 
podle návrhů pana arch. R. Motky panem stavitelem K. 
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Kovaříkem z Přerova. Přestavba tato se zdařila. Záložna získala velmi mnoho cenného místa a světla pro 
úředníky i obecenstvo. Přispěla svojí stavbou v roce 1931 k zmírnění nezaměstnanosti a svým členům a 
vkladatelům upravila slušně a poměrně levně jejich společný majetek. 

Občanská záložna udržuje již dlouho zdravý poměr mezi úroky ze vkladů a úroky z půjček. Z 
vlastní iniciativy snaží se po dobu tří posledních let o snížení úrokových sazeb. Nemáme na mysli jen svůj 
úzký zájem. Jdeme za rovnováhou a zdravím v celém širokém hospodářském životě. Jednota záložen v 
Praze ocenila tuto snahu Občanské záložny r. 1931 v revisním nálezu slovy: „Řešení otázky úrokové sazby 
ze vkladů a půjček, v nynější době tak naléhavé, děje se v záložně způsobem velmi rozumným a 
odpovídajícím poměrům." 

Rozvoj záložny za posledních 25 let je patrný z tohoto malého přehledu: 

 Podíly   Vklady   Reservy 
1906   25 tisíc   364 tisíc  310 
1910   14 tisíc   552 tisíc  5500 
1920   203 tisíce  5 mil.   104 tisíc 
1931   452 tisíc  25 mil.   943 tisíc 

Ve správě Občanské záložny koncem roku 1932 jsou pánové: 

V  ř e d i t e l s t v u: Eduard Štefan, sklenář a majitel realit v Přerově, Štěpán Klein, majitel realit, 
člen městské rady v Přerově, Jaroslav Hrubíček, statkář v Předmostí u Přerova. 

V e  v ý b o r u: Eduard Veselský, stavitel, náměstek starosty v Přerově, předseda, Jan Jašek, 
spolumajitel fy Bratří Jaškové, podnikatelství dlažeb a majitelé lomů v Přerově, Rud. Malý, chef fy 
Zapadlo, továrna dřevěného zboží v Přerově, Ing. Lad. Mrkvička, vrchní ředitel Akciové továrny hnojiv a 
lučebnin v Přerově, Ing. Alois Němec, vrchní ředitel Středomoravských elektráren, a. s. v Přerově, Jakub 
Němeček, rolník ve Vacanovicích u Olomouce, Hubert Sekera, odborný učitel v Přerově, Josef Župka, 
poštovní ředitel v. v. v Přerově. 

Náhradníci výboru: Josef Beneš, předseda Obchodního grémia v Přerově a Karel Charamza, rolník v 
Lýskách u Přerova. 

R e v i s o ř i  ú č t ů: Hubert Malina, ředitel měšťanské školy v Přerově a Ph. Dr. Rudolf Flašar, 
profesor dívčího gymnasia v Olomouci. 

Záložna má sedm úředníků. 

        Přerov v prosinci 1932. 

 

 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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