Pﬁedstavitelé mûsta

P¤EROVA
v letech 1850–2015
Pﬁed rokem 1848, v dobû feudalismu, jehoÏ v˘razem byl vrchnostensk˘ správní systém, vypl˘val v˘kon veﬁejné správy z vlastnictví pÛdy. Jejím majitelem byl
v první ﬁadû král, kter˘ ãást majetku pﬁenechával dal‰ím – tﬁeba církvi a feudálÛm. Mûsta jako nemlad‰í souãást tohoto systému u nás zaãala b˘t zakládána od
13. století. V jejich ãele stál zprvu rychtáﬁ coby zástupce krále. Jeho v˘znam po
husitsk˘ch válkách ale poklesl a do popﬁedí se dostala funkce purkmistra, jímÏ
se stával postupnû kaÏd˘ z kon‰elÛ (obecních star‰ích), tedy zástupcÛ mûstské
obce.
Nejstar‰í známí pﬁedstavitelé mûsta Pﬁerova ze zaãátku 15. století jsou kon‰elé Hanu‰ Hranick˘, Bene‰, Petr Zdrneck˘, BlaÏej – ﬁeãen˘ Pﬁíãina – a fojt Unislav, ze ·íﬁavy to byli kon‰elé Dietl a Jakub Pustisto.

Zásadní zmûnu pﬁinesly události roku 1848, na jejichÏ základû bylo zru‰eno
poddanství a robota. K prvním obecním volbám do‰lo na základû podrobné
instrukce z 8. dubna 1850. V Pﬁerovû zaãalo pracovat od 28. záﬁí 1850 obecní
pﬁedstavenstvo v ãele se starostou Lazarem Grossem, hostinsk˘m a ﬁezníkem.
Vzhledem k pozdûj‰ím zásahÛm, omezujícím samosprávu v dobû tzv. Bachova
absolutismu, neprobûhly jiÏ dal‰í volby, obecní v˘bory byly ponechány v dosavadním sloÏení a pﬁedstavenstva byla potvrzována ministerstvem vnitra. Tak od
11. prosince 1853 fungovalo obecní pﬁedstavenstvo v ãele se starostou Josefem
DoleÏelem, ke zmûnû v osobû starosty do‰lo 15. záﬁí 1855, kdy se funkce ujal
Karel Vyhnánek.
V dubnu 1861 byl na základû novû proveden˘ch voleb zvolen starostou lékárník Franti‰ek Kramáﬁ, kter˘ tuto funkci zastával aÏ do roku 1866, kdy zemﬁel
v dobû obsazení mûsta prusk˘m vojskem. Bûhem svého úﬁadování poloÏil základy pozdûj‰í prosperity Pﬁerova a podnítil ﬁadu projektÛ, které mohly b˘t realizovány aÏ po jeho smrti. V roce 1866 byl do úﬁadu dosazen lékaﬁ Josef Dostal,
za jehoÏ starostování bylo v roce 1870 zaloÏeno pﬁerovské gymnázium. Spor
o národnostní ráz této instituce byl také pﬁíãinou, proã v roce 1873 z úﬁadu
odstoupil. Na základû tﬁikrát opakovan˘ch voleb v letech 1873–1874 se starostou stal kupec Jindﬁich Matzenauer. Jeho zásluhou bûhem takﬁka desetiletého
úﬁadování bylo postátnûno gymnázium a v roce 1877 postavena v˘stavná gymnazijní budova. Jindﬁicha Matzenauera nahradil MUDr. Franti‰ek Skácelík. Za
nûj zaãala v roce 1885 úﬁadovat mûstská spoﬁitelna, provádûla se kanalizace
a dláÏdûní ulic, byl odstranûn star˘ hﬁbitov na rohu ulic Palackého a Komenského. V roce 1884 zahájila ãinnost mû‰Èanská ‰kola, jejímÏ ﬁeditelem se stal
Franti‰ek Slamûník. Kupec Franti‰ek ·tûpka, starosta mûsta Pﬁerova v letech
1890–1896, byl inspirátorem zaloÏení tûlocviãné jednoty Sokol v Pﬁerovû v roce
1871 a pÛsobil v ní ve funkci starosty. Jin˘m jeho organizaãním poãinem bylo
zaloÏení sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ v roce 1875. Za pekaﬁe Franti‰ka Troppera,

2

starosty mûsta Pﬁerova v letech 1896–1910, byla postavena roku 1897 mûstská
elektrárna, která byla postupnû roz‰iﬁována. V roce 1900 byla otevﬁena mûstská
plovárna, byl také zaji‰tûn dostatek pitné vody zﬁízením vodojemu v âekyni
a poloÏením vodovodního potrubí (v roce 1903). V tomtéÏ roce byl vystavûn
betonov˘ most pﬁes Beãvu a o rok pozdûji do‰lo k úpravû parku Michalov. Od
roku 1906 se konaly pﬁípravy na postavení mûstsk˘ch ústﬁedních jatek, které
byly uvedeny do provozu v roce 1908. Del‰í dobu se vedla jednání o v˘stavbû
mûstské nemocnice, pro kterou byly v roce 1908 odkoupeny pozemky od velkostatku. V záleÏitostech ‰kolsk˘ch do‰lo na zaãátku 20. století k pokroku v˘stavbou mû‰Èansk˘ch ‰kol na ulici Palackého. V roce 1910 postavením ‰kolní budovy pro dívãí veﬁejnou ‰kolu obchodní, dále vzniklo pedagogium a mateﬁská ‰kola v ulici BoÏeny Nûmcové.
Hlavním v˘sledkem úﬁadování MUDr. Donáta Tichého, starosty mûsta Pﬁerova v letech 1910–1913, byla v˘stavba nemocnice v letech 1911–1913. JUDr. Matou‰
Havránek, starosta mûsta Pﬁerova v letech 1913–1919, uskuteãnil ﬁadu projektÛ,
napﬁíklad po rÛzn˘ch zmûnách elektrárenského projektu do‰lo k zahájení stavby nové elektrárny a posléze k tomu, Ïe mûsto pﬁedalo svoji rozestavûnou elektrárnu novû vzniklé Stﬁedomoravské elektrárnû – mûsto si pﬁedtím zajistilo v˘hodnou smlouvou dodávku elektrického proudu. Mûsto dále zﬁídilo svÛj pohﬁební
ústav, získalo do vlastnictví Ïerotínsk˘ zámek, z domu paní Karoliny Vyplelové
byl zﬁízen na ·íﬁavû mûstsk˘ sirotãinec. Byl vypracován regulaãní plán, kter˘ se
stal v˘chodiskem pozdûj‰ích úprav. Za Ing. Josefa Vdolka, starosty mûsta Pﬁerova v letech 1919–1923 a 1927–1931, ﬁeditele Státní prÛmyslové ‰koly v Pﬁerovû,
bylo postaveno jedenáct tﬁípatrov˘ch a ‰estnáct jednopatrov˘ch ãinÏovních domÛ
s mal˘mi byty, byla vystavûna opûrná zeì na Brabansku, vydláÏdûna ﬁada ulic,
zejména ãásti státní silnice na Îerotínovû námûstí, ·íﬁavû a Le‰etínû, provedeny
pﬁípravy pro stavbu nov˘ch ‰kolních budov, dokonãena rekonstrukce zámku.
Léta 1923–1927, bûhem nichÏ byl starostou PhDr. Karel Boﬁeck˘, profesor
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gymnázia, lze charakterizovat jako dobu hospodáﬁské konsolidace. Rozvíjel se
voln˘ obchod, ale zv˘raznil se nedostatek bytÛ. Proto bylo na poãátku roku 1924
pﬁikroãeno k losové akci, z jejíhoÏ v˘tûÏku byla financována stavba 160 bytÛ, dal‰ích místností pro sociální instituce a 14 obchodÛ v Kratochvílovû ulici. Vedle
toho provedlo mûsto stavbu dvou domÛ se státní zárukou o 32 jednopokojov˘ch bytech u námûstí Svobody. V tomto období také byly uskuteãnûny stavby
budov politické správy, soudu a finanãních úﬁadÛ. Byl dán podnût k opravû zámku za úãelem následného pﬁedání muzejním úãelÛm. Uãitel Richard Kleiber,
starosta mûsta v letech 1931–1938, se v roce 1934 zaslouÏil o otevﬁení âeskoslovenské obchodní akademie v Pﬁerovû, poloÏil základní kámen ke stavbû nové
sokolovny v roce 1935 (dokonãena 1936), podílel se na úspû‰ném prÛbûhu Stﬁedomoravské v˘stavy v roce 1936. Zasadil se o vystavûní, respektive dohotovení
mostu âs. legií, betonové lávky pﬁes Beãvu u Michalova, mûstského chudobince, budovy pro mûstskou vodárnu, hasiãského sboru a âerveného kﬁíÏe, nûkolika obytn˘ch domÛ, ‰koly ve ·tefánikovû ulici. Dále byly vybudovány podjezdy
u nádraÏí a do Pﬁedmostí. Na Ïelezniãního zamûstnance Franti‰ka Lanãíka, starostu mûsta Pﬁerova v letech 1938–1939, pﬁipadla nelehká úloha ﬁídit mûsto
v dobû nacistického ohroÏení republiky a posléze i pﬁímé okupace Nûmeckem.
Po odstoupiv‰ím starostovi Lanãíkovi (25. bﬁezna 1939) ﬁídil práci na radnici
dosavadní námûstek starosty Jan Moulík, jmenovan˘ v˘nosem Okresního úﬁadu v Pﬁerovû 28. bﬁezna 1939. Také on byl po ãase vyzván k odchodu, coÏ uãinil 9. kvûtna 1940. Mûstské zastupitelstvo vzalo tuto skuteãnost na vûdomí na
schÛzi 29. kvûtna 1940, ﬁízení obecních záleÏitostí se ujal nejstar‰í ãlen mûstské
rady Karel Nachtigal, vrchní po‰tovní ﬁeditel ve v˘sluÏbû.
Zásadním zásahem do samosprávy bylo rozpu‰tûní mûstského zastupitelstva
naﬁízené zemsk˘m úﬁadem v Brnû v˘mûrem z 11. záﬁí 1940, jímÏ byl zároveÀ
Karel Nachtigal nadále povûﬁen vést obecní záleÏitosti. Na pﬁerovskou radnici
byl uveden 23. záﬁí 1940 novû jmenovan˘ vládní komisaﬁ Karl Kavka von Sitta-
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heim, b˘val˘ okresní hejtman v Zábﬁehu, kter˘ byl v‰ak jiÏ koncem roku odvolán. Jeho nástupcem se stal od 7. ledna 1941 JUDr. Hans Petzny, advokát a b˘val˘ starosta Uniãova. O obecních záleÏitostech rozhodoval sám, provádûní jeho
naﬁízení bylo nadále v kompetenci mûstského úﬁadu. Pﬁed koncem války, 6. kvûtna 1945, odjel z Pﬁerova do Vídnû.
Dne 11. kvûtna 1945 poprvé jednala správní komise mûsta Pﬁerova jmenovaná Okresním národním v˘borem v Pﬁerovû. Pﬁedsednictvím byl povûﬁen major
Jaroslav Zapletal. Ten ale jiÏ na schÛzi 15. kvûtna 1945 oznámil, Ïe v dÛsledku
mobilizaãního naﬁízení odchází do Brna a je tedy nutno ustanovit místní národní v˘bor. Dne 18. kvûtna 1945 se – na základû paritního zastoupení v Národní
frontû – konala 1. ustavující schÛze Místního národního v˘boru v Pﬁerovû. Pﬁedsedou byl zvolen dr. Ing. Jiﬁí Kárn˘, navrÏen˘ KSâ. Na schÛzi dne 3. ﬁíjna 1945
oznámil Ing. Jiﬁí Kárn˘ své odstoupení, opût na návrh KSâ byl pﬁedsedou zvolen JUDr. Jaromír MoÏí‰. Na ustavující schÛzi obnoveného Místního národního v˘boru v Pﬁerovû 3. ãervence 1946 byl dr. Jaromír MoÏí‰ ve funkci volbou
potvrzen. Po roce, 4. ãervence 1947, oznámil, Ïe vzrÛstající agenda jeho advokátní kanceláﬁe mu nedovoluje vykonávat funkci pﬁedsedy, a proto odstupuje.
Místo nûj byl pﬁedsedou zvolen Ing. Vojtûch âerník. Dne 20. února 1950 se funkce vzdal, neboÈ byl vytíÏen správcovstvím Stﬁední prÛmyslové ‰koly v Pﬁerovû.
Jeho nástupcem se stal v reorganizovaném národním v˘boru Bﬁetislav Nedbal,
kter˘ jím byl i po volbách do národních v˘borÛ v roce 1954 v obnoveném národním v˘boru (od 26. kvûtna 1954). V novém volebním období (od 30. kvûtna
1957) na jeho místo nastoupil Zdenûk Vychodil, podobnû i po tﬁech letech
v novém národním v˘boru (od 24. ãervna 1960). Dne 1. ãervna 1962 v‰ak ze
zdravotních dÛvodÛ odstoupil a jeho nástupcem byl zvolen Oldﬁich Hara‰ta.
Od roku 1964, v novû ustaveném národním v˘boru, stál od 3. ãervence v ãele
Karel Rosmus – a to aÏ do 13. listopadu 1969, kdy odstoupil ze zdravotních dÛvodÛ. Na jeho místo nastoupil 26. února 1970 tehdej‰í námûstek pﬁedsedy Ladi-
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slav Jambor. Ve funkci byl potvrzen i po volbách v roce 1971, nové funkãní období bylo zahájeno 16. prosince. Po pûti letech – po nov˘ch volbách – byl dne
17. listopadu 1976 opûtovnû zvolen. Po dal‰í dvû funkãní období od 30. ãervna
1981 a od 25. ãervna 1986 funkci pﬁedsedy vykonával Milan ·taffl.
Po listopadov˘ch událostech roku 1989 vznesla pﬁerovská veﬁejnost poÏadavek na odvolání poslancÛ národního v˘boru. Na základû ústavního zákona do‰lo
v dobû od 23. ledna do 31. bﬁezna 1990 k odvolání vût‰iny ãlenÛ starého pléna,
samotnému Milanu ·tafflovi zanikl poslaneck˘ mandát 28. února 1990. Na 20.
mimoﬁádném plenárním zasedání Mûstského národního v˘boru v Pﬁerovû dne
29. bﬁezna 1990 byl pﬁedsedou zvolen JUDr. Petr Dutko. Po komunálních volbách konan˘ch 24. listopadu 1990 mohl b˘t naplnûn zákon âNR ã. 367/1990
Sb., o obcích (obecní zﬁízení). Na ustavujícím zasedání zastupitelstva dne 5. prosince byl starostou opût zvolen JUDr. Petr Dutko. V úﬁadu byl potvrzen zvolením po komunálních volbách na ustavujícím zasedání mûstského zastupitelstva
1. prosince 1994. Dne 24. listopadu 1998 na ustavujícím zasedání mûstského
zastupitelstva byl zvolen starostou Jindﬁich Valouch, opakovanû byl zvolen
i 12. listopadu 2002. Novelou zákona o obcích se Pﬁerov stal k 1. ãervenci 2006
statutárním mûstem âeské republiky. Dne 30. ﬁíjna 2006 na ustavujícím zasedání zastupitelstva mûsta Pﬁerova byl zvolen primátorem statutárního mûsta Pﬁerova Ing. Jiﬁí Lajtoch. Podobnû se stalo po volbách v roce 2010, kdy byl 15. listopadu zvolen primátorem i na dal‰í volební období. Po dvou volebních obdobích Ing. Jiﬁího Lajtocha byl po volbách v ﬁíjnu 2014 dne 10. listopadu 2014 zvolen do pozice primátora statutárního mûsta Pﬁerova Mgr. Vladimír Puchalsk˘.
Jiﬁí Lapáãek
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