Zapomenutý Přerov

J. & S. Kyjovský

módní velkozávod v Přerově, dnes známý nejen celé veřejnosti přerovské, nýbrž i veřejnosti
rozlehlého okresu přerovského. Prosperita tohoto textilního závodu zajištěna ohromným výběrem zboží
prvotřídní jakosti všech bavlněných výrobků, jakož i hedvábím a vlněnými látkami, za ceny nejlevnější.
Zvláštní oddělení koberců a záclon - celé výbavy pro nevěsty.
Počátek závodu dlužno hledati v r. 1859, kdy otec dnešních majitelů, p. Jan Kyjovský, nar. r.
1840, založil v Přerově dobře prosperující kupecký dům, stal se též činným ve veřejnosti, jsa zakládajícím
členem Úvěrního spolku záložna přerovská, a zakládajícím členícím
pěveckého spolku „Přerub".
Jeho nejstarší syn Jaroslav zaměstnán byl 12 let
v předních závodech textilních a módních ve Vídni, a po nabytých
zkušenostech zařizuje módní závod v Opavě, kterýžto později
předává svému bratru Ladislavovi, a sám zřizuje v r. 1893 nový
módní obchod ve svém rodném městě Přerově.
Od roku 1910 je závod veden nynějšími šéfy firmy
Josefem a Stanislavem, kteří pro nedostačující místnosti zamýšlí
přesídliti svůj závod z domu lékárníka p. Psoty do vlastního domu
Masarykovo nám. č. 14. Po zrušení nejstaršího hostince u „Zeleného
stromu" a dvou jiných závodů zabírají v r. 1913 celý dům a pořizují
novou pasáž s šestnácti moderními výklady.

Jan Kyjovský

Světová válka byla krutou ranou pro mladé podnikatele,
neboť v jednom dni odchází oba i se všemi svými spolupracovníky
na vojnu. Bratr Jaroslav ujímá se opět vedení svého založeného díla
se svým 80letým otcem a po 5 letech odevzdává dlouho osiřelý
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závod svým bratřím, šťastně navrátivším se do svobodné vlasti.
Nynější majitelé zrychlují činnost, továrny odměňují své dlouholeté a přesně platící odběratele
přes nedostatek zboží dostatečnými příděly, kruh zákaznictva se šíří a firma je donucena k nové přístavbě
moderního traktu se skleněnou střechou, později novou písárnou s ústředním topením v celém domě.
Zatím co Josef Kyjovský cestuje po Anglii, Francii, Itálii, Švýcarsku, Německu, Rakousku,
Maďarsku, Jugoslávii, Turecku, Polsku, Rumunsku a Holandsku, získávaje tak široký rozhled v oboru
textilním i módním, jenž mnoho přispěl k rozšíření a zvelebení zavedu, pracuje doma bratr jeho Stanislav s
nemenší vytrvalostí a přičinlivostí pro rozkvět závodu. Tak za poměrně krátkou dobu získává si firma
zájem a přízeň nejen celé veřejnosti přerovské, ale i celého okolí a staví se na přední místo velkozávodu
módního a textilního na Přerovsku.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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