Zapomenutý Přerov

Okresní hospodářský spolek přerovský
vznikl z Hospodářského spolku kojetínsko-přerovského. Může dnes poukázati na více než 60leté své
trvání. Činnost jeho byla, zvláště v dobách dřívějších, kdy u nás nebylo specielních organisací zemědělských,
velmi široká. Byl z prvních hospodářských spolků moravských, které uspořádaly výstavy dobytka.
V Přerově uspořádána byla první výstava hospodářského zvířectva již r. 1882 a rokem tím počínaje konala
se pak každoročně známá březnová výstava plemenných býků. Výstavy rozmnoženy později na větší počet
během roku a mají dnes v celé republice svůj ustálený význam. Spolek pečoval dále o prohloubení vzdělání
rolnického dorostu, z jeho iniciativy a za jeho účinné pomoci vybudována byla zem. odborná hospodář. škola
v Přerově. Rada odborných kursů a přednášek, spolkem
uspořádaných, je nespočetná. Možno říci, že nebylo jediné
otázky odborně - zemědělské, které by byl spolek
nevěnoval pozornosti. V poslední době přejímají ovšem
některé specielní organisace určité úseky jeho činnosti, ale
na druhé straně přibývají mu úkoly stále nové a nové. V
čele spolku stojí jako předseda Dr. h. c. Jan Rozkošný,
pres. Zemědělské rady a senátor, I. místopředsedou jest
Vilém Kužela, statkář ze Staré Vsi, funkci druhého a
nyní také úřadujícího místopředsedy vykonává prof. ing.
Fr. Mervart, jednatelem jest ing. J. Kalus, profesor, a
pokladníkem V. Duda, ředitel odborné hospodářské školy
v Přerově.

Pokusnický kroužek Z. J. v Přerově
V roce 1929 zřízen byl dle říšsko-německého vzoru
Pokusnický kroužek, který organisačně přičleněn byl k
Zemědělské jednotě, odbočce pro Moravu v Brně.
Sdružuje na 30 velkých statků a rolníků okresu
přerovského i okresů přilehlých, celková, členy
obhospodařovaná plocha činí 7000 měřic. Je to jediná
organisace toho druhu na Moravě. Účelem jest prováděti
na hospodářstvích členů pokusy hnojařské, sortovní i
obdělávací, i pokusy v oboru produkce živočišné.
Ředitel St. Ševčík,
Uspořádání pokusů má míti ráz praktický a má
předseda Spolku absolventů zemské vyšší
přispívati k zlepšení rentability hospodářství členů
hospodářské školy
v kroužku sdružených. Kroužek vybudoval s podporou
činitelů veřejných, rolnických cukrovarů a akciové továrny hnojiv v Přerově Mitscherlichovu stanici k
rozboru půd (správce prof. C. Pavlík), jež umístěna jest na pokusném poli zemské vyšší hosp. školy v
Přerově. Stanice jest čile používána i nečleny. V čele kroužku stojí jako předseda statkář Jan Kilián z
Majetína, jednatelem jest Josef Bartoš, rolník ve Velkých Prosenicích, administrační práce obstarává Ing.
F. Mervart, prof. v Přerově. K provádění pokusů a poradní činnosti zaměstnán byl správce kroužku. Po
dobu trvání hospodářské krise zůstává místo jeho neobsazeno a pokusnický program byl značně
restringován.

Spolek absolventů zemské střední hospodářské školy v Přerově
Spolek založen byl v roce 1912. V krátké době předválečné věnoval se zorganisování četného počtu
absolventů a řešení otázek hospodářského úřednictva. Za války světové činnost jeho omezila se jen na
umísťování členů. K nové práci přikročeno až po obnovení naší samostatnosti státní. V roce 1933 oslavil
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své dvacetileté trvání. Hlavní směrnice činnosti jeho do budoucna jsou: organisovati četné absolventy,
dosud mimo spolek stojící, hájiti stavovské zájmy absolventů, spolupracovati na zákonech a nařízeních k
zlepšení hmotného a sociálního postavení, pěstovati kolegialitu všech absolventů, přispívati jim radou,
starati se o umístění, pořádati exkurse a kursy, a prohlubovati vzdělání praktické. Velikou zásluhu o rozvoj
činnosti spolkové mají bývalí ředitelé školy Jan Adamec a O. Mildschuh (řed. Mildschuh byl prvním
předsedou spolku). Předsedou nyní jest řed. S. Ševčík, statkář ve Všechovicích, místopředsedou J. Vaculík,
rolník, Lobodice, jednatelem Fr. Freiberger, hosp. správce v Želátovicích, pokladníkem Frant. Vyplelík,
berní tajemník v Přerově.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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