Zapomenutý Přerov

Rolnický cukrovar akciový v Brodku u
Přerova
Již roku 1876 vynořila se v Brodku u Přerova myšlenka postavení rolnického cukrovaru, jakožto
svépomocného podniku proti okolním tak zv. Kapitalistickým cukrovarům. Avšak vzhledem k nepříznivým
hospodářským poměrům k uskutečnění této myšlenky došlo až v roce 1881. Předsedou nově ustavené
společnosti zvolen p. František Ambros z Tovačova, místopředsedou Jan Brázda, členy dalšími JUC
Šromota, Čeněk Beňa, Antonín
Zapletal, Josef Koutný a Alois
Navrátil.
Stavbu cukrovaru provedla
firma Nekvasil, strojní zařízení
dodala Českomoravská strojírna v
Praze. Do zdi u vchodu do továrny
zasazen pamětní kámen s nápisem
„Vlastní silou". Deska tato dodnes
cukrovar zdobí. První kampaň
začala 27. Listopadu 1881 a
zpracovalo se denně 2480 q řepy.
Jako každý nový podnik musel i
cukrovar dlouho bojovati s
finančními nesnázemi. Avšak
obětavostí funkcionářů závodu,
kteří i vlastní jmění dali v zástavu,
byl podnik rolníkům zachován a
roku 1931 konána jubilejní valná
hromada na paměť padesátiletého
jeho trvání.

Celkový pohled na Rolnický akciový cukrovar

Během doby doplňováno
hlavně
strojní
zařízení
dokonalejším, takže při vypuknutí
světové války zpracovalo se denně
již 5500 q řepy. Nastalým válečným
stavem, kdy byla cena cukru
stanovena státem, utvořeny pro
cukrovary velice příznivé poměry a
rovněž i ceny cukru po válce byly
dobré, takže i našemu závodu bylo
pomoženo.
Postupnými
rekonstrukcemi zvýšeno denní
zpracování až na 12.000 q řepy a
cukrovar se stal velkozávodem, na
který můžeme býti hrdi. Při
Nádvoří v Rolnickém akciovém cukrovaru
nestranném posuzování poměrů, jež
dovolily tento rozmach, nesmíme zapříti, že velkou roli hrály zde poměry válečné a poválečné, ale byla to i
silná ruka vedoucích činitelů, kteří našim akcionářům budovali ze starého závodu nový, který bez větších
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Zapomenutý Přerov
investic
nynější
kritickou dobu světové
hospodářské krise - ze
které je cukrovarský
průmysl snad nejhůře
postižen
může
překonati. Jak již
vpředu uvedeno, byl
prvním
předsedou
správní
rady
pan
Ambros František z
Tovačova, druhým p.
Kokora Ed. z Přerova,
třetím
pan
Král
František z Dubu,
čtvrtým p. Pospíšil
Frant. z Dubu a pátým
(nynějším) předsedou je
pan Brázda Čeněk z
Strojovna v Rolnickém akciovém cukrovaru
Brodku.
Technickou
agendu podniku vede
technický ředitel inž. Josef Tauchman, obchodní agendu administrativní správce Augustin Hurdálek.
Akciový kapitál činí 1,584.000 Kč a je rozdělen na 3960 akcií s povinnou dodávkou řepy.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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