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Tomáš Homola, 
předseda Legiozáložny 

 

Umístění Legiozáložny 
na Komenského třídě 

Legiozáložna, zapsané spol. s r.o. v 
Přerově 

 

Legiozáložna v Přerově jest z nejmladších místních peněžních ústavů, neboť, jak už sám název 
naznačuje, vznikla po návratu československých legií, a to v r. 1921. 

Nebyla to jen pevná vůle a snaha vrátivších se legionářů 
o účast v hospodářském životě, nýbrž rozhodovaly zde i 
důvody jiné, sociální. Mnozí legionáři po svém návratu nalezli 
svá hospodářství a živnosti rozvráceny, mnozí odcházeli ze 
svého na cizí chléb, poněvadž konjunkturální doba již minula. 

A tak ze snahy, aby se hospodářsky pomohlo aspoň těm, 
kteří zůstali na svém, vznikla myšlenka založiti záložnu, jež 
byla realisována dne 3. července 1921 na zakládající valné 
hromadě, při níž byly navrženy stanovy a přihlásilo se 95 členů 
se 316 podíly. Byl zvolen zařizující výbor, který až na malé 
výjimky byl totožný s dnešním představenstvem a dozorčí 
radou. 

Záložna začala však svoji činnost teprve 1. července 
1922 pro průtahy při schvalování stanov v ministerstvu vnitra, 
kdež sám název záložny byl překážkou. Tak byl ztracen pro 
záložnu dobrý rok. V něm byly splaceny všechny podíly a 
záložna začala svoji činnost svým vlastním kapitálem. 

Ustavující a zároveň i první řádná valná hromada 
konala se 25. února 1923. S počátku se úřadovalo ve 
spolkových 
místnostech v 
restauraci U 

Hrochů, a to pouze v neděli a ve svátek. Když záložna získala 
určité důvěry, byl přijat úředník a v roce 1925 s dosti velikými 
obětmi byly převzaty úřadovny po likvidované filiálce České 
komerční banky na Masarykově náměstí. R. 1932 přestěhovala 
se záložna do nynějších pěkně upravených místností na 
Komenského třídě. 

Rozšiřuje se neustále kruh přátel Legiozáložny i z 
nelegionářů, neboť snahou bylo vždy vycházeti všem přátelům 
vstříc, ať již vkladatelům dobrým zúročením jejich úspor, či 
úvěru potřebným nízkou úrokovou sazbou. S důvěrou se 
začalo, na získané důvěře se pracuje dále a výsledek za první 
desítiletí jest tento: 

Členů 699 s 1407 podíly v úhrnné částce 70.350 Kč 
(podíl 50 Kč s pětinásobným ručením; 

úsporných vkladů 3,134.000 Kč (po 10% poklesu v 
kritickém roce 1932), půjček 3,005.000 Kč, a fondů 70.000 Kč. 
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Ve správě záložny žádných větších změn nebylo. Předsedou představenstva po celou dobu je Tomáš 
Homola, z jehož iniciativy ze značné části Legiozáložna vznikla i vzrostla. 

V desítiletí trvání z představenstva Legiozáložny odešli: Jan Konopčík, soudní úředník, úmrtím; 
Stanisl. Wiedermann, nájemce šatny, Otto Janák, rolník. 

Členové nynější správy jsou: 

P ř e d s t a v e n s t v o: Tomáš Homola, úředník akciového pivovaru, předseda. Richard Kleiber, 
odborný učitel a starosta města, místopředseda. Členové: František Juřena, závod pekařský v Předmostí, 
Evžen Kunc, železniční zřízenec, Fr. Drbal, odborný učitel, Josef Mašlán, železniční zřízenec. 

D o z o r č í  r a d a: Ant. Skácel, závod krejčovský, předseda, Frant. Ševčík, žel. zřízenec, 
místopředseda. Členové: Albert Hradil, žel. zřízenec, Jaroslav Lipner, nájemce nádražní restaurace, Josef 
Houšťava, řezník a uzenář, Ladislav Pop, knihař. 

Ú ř e d n i c t v o: Oldřich Bořek, účetní, Jaroslav Pravda, Miroslav Teichman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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