Zapomenutý Přerov

Dvacet let samosprávy
I.
Přerov rychle vzrostl počtem obyvatelstva v letech 1890-1900. Přibylo tehdy 30 procent, v
předchozím a následujícím desítiletí asi po 20 procentech obyvatel.
Projevilo se to pronikavými důsledky, především pro obecní samosprávu. Obci vzniklo mnoho nových
povinností nejen v pravidelném a všeobecném oboru působnosti, nýbrž i v povinnostech mimořádných, jež se
stávají úkolem obce podle vývoje poměrů. Neboť obec, „vyhovujíc myšlence pospolitosti a vzájemné podpory
lidí, obývajících souvislé a určité území a ve svých zájmech navzájem na sebe odkázaných, sdružuje všechny
tyto lidi v jednotný celek a pečuje vzájemnými obětmi o harmonické spojení všech jejich zájmů z místního
spolusídlení plynoucích".
Chceme-li porozuměti nynějším poměrům i v jejich vnitřní souvislosti, je vhodné vyjíti aspoň z doby
předválečné, z roku 1913, Volební období, počínající tímto rokem a končící v roce 1919 při prvních volbách
podle všeobecného volebního práva, bylo totiž v Přerově přelomem k novému směru v obecní správě.
Také obecní správy před rokem 1913 vykonaly mnoho. Vždyť měl již tehdy Přerov vodovod,
elektrárnu, betonový most a železnou lávku přes Bečvu, jatky s chladírnami, rozdělánu stavbu nemocnice,
veřejný sad Michalov, pěkné budovy škol a mezi nimi i novější budovu paedagogia, částečnou soustavnou
kanalisaci, dobré silniční spoje, Bečvu skvěle zregulovanou na nejvyšší vody v celé zastavěné části Přerova.
Tato i jiná zařízení veřejná byla doplňována dobře vybudovaným, velkým a co do provozu silným nádražím
severní dráhy se všemi příznivými i nepříznivými vlivy.
Do této situace přinesli nového ducha noví,
většinou mladí lidé, kteří sice uplatňovali své
nové směry také v letech předchozích, avšak plně
a houževnatým způsobem prorazili teprve ve
volbách 1913. Z nich Ph. Dr. Karel Bořecký,
tehdy 36letý profesor gymnasia, byl zvolen i
starostou města. Ale státní správa mu, státnímu
úředníkovi, neumožnila výkon této funkce, takže
byl pak zvolen dne 6. září 1913 starostou města
advokát Dr. Matouš Havránek.

Ing. Josef Vdolek,
starosta města Přerova v letech 1919-23 a 1927-30

Dne 17. září 1913 byly přiděleny členům
městské rady referáty: finanční – Karel Kozánek,
stavební - Fr. Pivný, hřbitov a nemocnice - Mg.
Ph. Fr. Matouš, jatky, vodárna a sady - Fr.
Posselt, policie a polnosti - náměstek starosty E.
Stefan, hospodářství s čistěním města, pozemky
zemědělské a les - Jan Slováček, obecní budovy,
chudobinec a plovárna - Ant Müller, elektrárna Jos. Poláme, který pak za války zastával i referát
aprovisační a přechodně referát hospodářský.
Když pak finanční referent K. Kozánek
onemocněl, byl určen jeho substitutem lékárník
Mg Ph. Vít. Nečas,, který po smrti Kozánkově
byl 6. května 1914 zvolen i radním, a po Dru
Houboví členem a po převrate předsedou místní
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školní rady.
Z ostatních členů obecního výboru
zúčastnilo se obecní správy význačným způsobem
několik nových lidí a mezi nimi vedle zemského
poslance Dra Leopolda Mohapla a profesora ing.
Jar. Součka také říš. poslanec sociálně demokratický Jar. Marek, což bylo charakteristické
pro toto období a závažné pro způsob přechodu
obecní správy města Přerova do nového období po
převratu.
Poradní odbory byly 7 a 9členné (finanční,
hospodářský, jateční, policejní a právní, školský,
stavební, vodárenský, zdravotní), širší pravomoc
měly správní rada elektrárny s odborem pro stavbu
elektrárny, správní výbor nemocnice a kuratorium
městského musea.
V obecní správě se na počátku tohoto
období utkaly dva směry. Starší byl v menšině a
jeho mluvčím v obecním výboru byl Dr. Houba,
který však záhy (22. května 1914) zemřel.
Nepodané vyjádření o ternech učitelských,
nepředložení rozpočtu a nesložení účtů byly pak
podnětem, pro který mladší směr uplatnil svá
práva brzy i v místní školní radě proti Dru
Lipčíkovi, který rovněž brzy zemřel (5. března 1914).

Dr. Karel Bořecký,
starosta města Přerova v letech 1923-27

Nelze v této stati vypočítati všech projevů činnosti a událostí obecní správy za období 1913 až 1919
a podobně za následujících období, ani oceniti práce jednotlivých funkcionářů, neboť obor působnosti města
s takovým počtem obyvatelstva a s tolika různými zařízeními veřejnými je rozsáhlý a činnost sborové
správy výslednicí mnoha zřejmých i neviditelných složek, popudů a vlivů positivních i negativních. Bylo
tudíž nutno vybrati pouze charakteristické události a projevy této činnosti a prostě přejíti přes velký
komplex běžné správy a hospodářské agendy.
Hned v první pracovní schůzi obecního výboru období 1913-19 podává profesor ing. Souček, který
často zasahuje v otázkách národnostních, zprávu o zápisu do německé školy a ukazuje, že je to severní
dráha, která germanisuje. Vyvolává protest proti přívalu německých železničních zaměstnanců. Dnes je
německá škola v Přerově jednotřídkou se 27 dětmi, tehdy jich bylo napočteno 326, z nich 90 proč.
železničních, 14 dojíždějících do sousedního Lipníka, aby tam uměle udržovaly reálku. A mezi těmi 326
dětmi bylo ovšem dost českých dětí poněmčených.
Dne 8. července 1914, tedy několik dní po zavraždění Františka Ferdinanda, přijímá obecní výbor
pilný návrh projevu a ostré resoluce na ochranu českého rázu města Přerova. Po vzpomínce o násilnostech
Němců při Sokolském slete v Brně a při otevření Českého domu ve Šternberků protestuje v ní výbor proti
germanisaci dosazováním úřednictva dráhy a její postup označuje v konkrétním případě za drzou
provokaci. Dává zasílati protesty měst. radám v Brně (jaká hra osudu!) a ve Šternberků a končí
slavnostním prohlášením: „Městská rada slibuje chrániti co nejúzkostlivěji český ráz staroslavného Přerova
a zasadí se o to, aby i vnější vzhled našeho města byl výlučně český." Á ještě ve schůzi 2. září 1914, za
války, navrhuje prof. Souček a výbor přijímá, „aby rozhodně bylo protestováno proti provokaci Němců a
židů přerovských, kteří ani v této vážné době nedovedou respektovati národnostní city obyvatelstva, a
žádá, aby intervenovala městská rada u politického úřadu a zjištěné případy provokace oznámila."
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To bylo ono ovzduší, jež těžce nesla rakouská státní správa, pro něž byl Přerov vydán za války
krvavé persekuci a v němž je také klíč ku porozumění těmto událostem.
Kdo dnes přijde nově do Přerova, sotva si dovede představiti, že se Přerov musil před nedávném tak
houževnatě brániti i proti snahám germanisačním.
Na počátku tohoto období přijímá obecní výbor také projev pro starobní a invalidní pojištění,
pokračuje v přípravách pro ve1koe1ektrárnu a ve stavbě budovy státní průmyslové školy, kterou dokončuje
nákladem 450.000 K, jakož i ve stavbě nemocnice, jejíž náklad byl vyúčtován na 1,216.000 K. Při skončení
stavby nemocnice jest uplatňováno heslo, že nutno položiti na kolaudaci ještě větší důraz než na samotné
zadání prací. Náklad byl totiž podstatně překročen. Stavba byla ve snaze po urychlení předčasně vypsána a
projekt i rozpočet projektantův nebyly ponechány k řádnému prozkoumání stavebnímu úřadu, který pak
byl, jak to již bývá, činěn zodpovědným za následky. Stavební referent k tomu uvedl, že by se nebyla
nemocnice stavěla, kdyby skutečný náklad býval předem znám. Vývoj poměrů zahrál si s těmito fakty a
argumenty. V přítomné době jen oční pavilon stál 1,500.000 Kč. Je to již tak. Nutno leckdy bráti pro
hospodaření jednotlivců jiná měřítka a určovati jiné směrnice než pro správu obce s jejím věčným
pokračováním a trváním. Dnes a již po dvacet let je nemocnice městu a kraji neocenitelným dobrodiním.
Na vypracování regulačního plánu ustanovil obecní výbor podmínky a ceny a v porotě dal zastoupení
korporacím, jichž úkolem jest hájiti zájmy estetické. Zabývá se také již nezaměstnaností dělnictva a
zakročuje o zřízení krajské zprostředkovatelny práce. Stanoví si kategorické směrnice proti zřizování
dalších kořalen. Zúčastňuje se dále v zařizovacím výboru dráhy pro trať Přerov-Bystřice pod. Host., na niž
plány byly opatřeny a koncese dosažena, ale jejíž stavba zmařena vývojem poměrů pravděpodobně pro
požadavek dokonalejšího a dražšího připojení ke trati Hulín-Těšín ve stanici Bystřice pod Host., podobně se
zúčastňuje příprav pro dráhu Přerov-Prostějov, o jejímž povšechném projektu byla konána pochozí komise
za války. Spolu s okresním silničním výborem připravuje a začíná novou přímou okresní silnici PřerovBochoř, jejíž stavbu přerušila válka a která byla
dokončena déle než po desíti letech. Pro budovu
okresního hejtmanství opatřuje obec staveniště na
rohu Velkých a Malých Novosad. Správa obce všímá
si v této době i poměrů a špatného prospěchu na
gymnasiu. Zvláštní 3 členná deputace měst. rady
jedná podle usnesení výboru s ředitelem gymnasia,
tlumočí stesky a opatřuje si informace. Úcty
zasluhuje svědomitost, s jakou byla projednávána ve
zvláštní schůzi zpráva o mimořádné revisi obecního
hospodaření. Pro zajímavost budiž poznamenáno,
že ještě začátkem července 1914 byla projednávána
a doporučena žádost za koncesi ku periodické
dopravě osob poštovním vozem Přerov-Bystřice pod
Host. (Fr. Lustigová).
Slibný začátek dalšího rušného rozvoje obecní
správy přerušila a přehlušila válka. Starosti se
soustředily, jako všude jinde, na udržení běžné
správy, na zásobování obyvatelstva a na zmírnění
poruch, jež válka přinesla civilnímu obyvatelstvu.

Josef Polame,
první náměstek starosty v roce 1933

Obecní výbor se zabýval již v březnu 1914 na
popud Spolku státních úředníků požadavkem
regulování ceny masa a zřízením masné tržnice,
přístupné také cizím řezníkům a přijal většinou 13
proti 10 hlasům dne 10. června 1914 návrh projevu
k vládě na dočasné osvobození obilí od cel a proti
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spekulantům s obilím. Tato péče o hospodářské otázky spotřební vyvolává koncem července 1914 snahu,
ochrániti obyvatelstvo před horentním vzestupem cen potravin a zaručiti zásobování uhlím - za měsíc bylo
omezeno i veřejné osvětlení - a koncem října 1914 dává podnět k prvním aprovisačním opatřením, nákupu
pšenice, žita a brambor pro zásobení obyvatelstva, což pak po celou válku i v době prvních dvou let
poválečných bylo co do významu hlavní činností obce. Právě tam projevil se k dobru města styk obecní
správy s nejširšími vrstvami obyvatelstva, k němuž byla mostem účast jejich zástupců i v obecním výboru.
Bylo v Přerově zle jako všude jinde, ale relativně bylo včasným opatřením potravin mimo úřední příděly pro rychlé rozhodování zmocněn tříčlenný sbor za vedení Polamova - lépe než v jiných městech bráněno
takovým poruchám zásobovacím, jež by byly vyvolaly celá období i bez onoho úředně povoleného mála.
Již v srpnu 1914 byl zřízen poradní sbor pro mimořádná opatření a provedení nouzových prací mimo jiné bylo žádáno provádění stavby obchodní školy - a zorganisována kancelář pro nezaměstnané.
Bezpečnostní služba byla nejprve doplněna zatímní policejní stráží, později zavedením občanské
obrany, jež pak v jiné formě byla znovu zavedena krátce po převratu. Z důvodů zdravotních i jiných byla
učiněna mimořádná opatření proti následkům velkého přílivu haličských vystěhovalců do města. Dokonce se
tehdy jednalo i o zřízení polské školy národní a polského gymnasia v Přerově.
Válka neuhasila života zcela ani v samosprávě města Přerova. Starost o vodovod vedla k úvahám o
vodovodu užitkovém a ku přechodnému použití studní (313) pro potřebu užitkovou, jakož i ku projektu
druhého vodovodního vedení přes řeku Bečvu. Byl zřízen městský pohřební ústav. Vykoupeny byly dva a
později třetí dům v Mostní ulici, jež byly nyní již zbořeny, na rozšíření veřejného prostranství před
sokolovnou. Získána byla usedlost Karoliny Vyplelové na Šířavě, určená na chudobinec. Odprodány obecní
pozemky Ústřednímu svazu českých hospodářských společenstev na nynější Zemědělskou prodejnu a
výstaviště zemědělské rady. Prodány byly také 4 obecní domy a na místě dvou z nich byly později v
Kratochvílově ulici vystavěny soukromé třípatrové
domy s pasáží. Z velkostatku Magnisova zakoupen
zámek, budova na Brabantsku a přilehlé pozemky
stavební za 180.000 K s osobním patronátním
právem (závazkem). Pozemky zemědělské tehdy
bohužel, jak vývoj ukázal, koupaný nebyly. Rovněž
byla odmítnuta výhodná nabídka Emerencie
Krejčiříkové z července 1916, aby město Přerov
koupilo asi po 3K za 1m2 šest měřic stavebních
pozemků u Michalova. Při politické pochůzce o
projektu stavby III. a IV. koleje Přerov-Polom byl
uplatněn také požadavek zastávky a nákladiště u
Předmostí, dále železné lávky na železničním
mostě, za niž původně žádala dráha 30.000 K a jež
skutečně byla pak bez příspěvku města zřízena.
Zkonvertovány při příznivém kursu cenných papírů
částečně obecní dluhy a tím dosaženo nepatrnou
kursovní ztrátou (1.5%) trvale nízkého (4%) úroku
z těchto výpůjček, jež peněžní ústav není oprávněn
vypověděti. Válečné změny poměrů v podnicích a v
dopravě byly podnětem ku projektu vlečky (dráhy)
městem z velkoelektrárny přes ulici Lázeňskou,
resp. Svépomoc k pivovaru Šilhavého, mlýnu
Hegrovu a do továrny na cukrovinky T. Hrubé.
Poměry se záhy opět změnily, padl tento projekt i v
příštím období podobný projekt a s nimi také illuse,
Eduard Veselský,
že by aspoň budoucně, v daleké budoucnosti byla
druhý náměstek starosty v roce 1933
tato vlečka částí tramwaye. S pozorností byly
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sledovány i v této době projekty průplavu labsko-dunajsko-oderského a všechny akce o jejich oživení. Pro
porozumění významu Bečvy budiž k tomu uvedeno, že „velké vody v horní části řeky Moravy nad ústím
Bečvy dosahují při ploše povodí 3577km2 největšího množství 340m3/vteř., kdežto Bečvou bývají přiváděny
z jejího, o polovici menšího povodí velké vody až o množství 800m3/vteř. a dlužno se proto dívati na řeku
Moravu od Kroměříže dolů jako na pokračování řeky Bečvy (ing. dr. Horák). Jednáno bylo o zřízení
továrny na brikety. Po převratu bylo toto jednání zrušeno. Mostní mýto, do té doby pronajaté, bylo
převzato do vlastní režie. Zakročeno bylo o změnu gymnasia v reálné s odůvodněním, že tak bude lépe
vyhovovati rázu Přerova.
Hospodaření obecních podniků bylo pokladnou a účetně odloučeno od důchodu, aby bylo dosaženo
větší hybnosti, lepší evidence a těsnější součinnosti s technickou správou. Městské úřady byly umístěny
částečně ve dvoupatrovém domě v Blahoslavově ulici. Řádové ošetřovatelky v nemocnici nahrazeny
světskými. Opatřeno zvláštní zařízení na těžení štěrku z Bečvy, ale pro vadnou konstrukci technickou
musilo pak býti v následujícím volebním období prodáno.
Velkým hospodářským činem bylo rozhodnutí o stavbě velkoelektrárny. Již 6. listopadu 1913 se sice
konala zvláštní schůze obecního výboru pouze o stavbě velkoelektrárny a v ní podána zpráva o tom, že
přípravné práce a rozpočty jsou hotovy, a pak několikrát opětně bylo o stavbě jednáno a její naléhavost
zejména referentem elektrárny náměstkem starosty Jos. Polamem opětovně zdůrazněna. Ale k vlastnímu
rozhodnutí došlo až 14. června 1916, kdy byly první stavební práce zadány a projednáno opatření úvěru.
Ke zhoršujícím se poměrům stavebním přiložil však začátkem r. 1918 polínko i zemský výbor svými
obtížemi při schvalování výpůjčky a svým požadavkem, aby město Přerov vstoupilo svou velkoelektrárnou
do smíšené elektrisační společnosti a položilo tak základ vzniku elektrárenského podniku pro celou střední
Moravu. Vládní návrhy zákonů mimo to přinášely nebezpečí elektrizačních velkokoncernů a monopolisace,
stavební náklad rostl, rekvisice kovů znemožňovala přeměnu sítě, působení zemského výboru bylo stále
citelnější. Rozhodovala i naděje, že smíšená společnost bude míti volnější a hybnější organisaci, než může
míti obec se svým formálním řízením a zákonnými omezeními. To vše i mnoho jiných okolností vedlo brzo (v
srpnu 1918) k dohodě o
utvoření
Středomoravské
elektrárny
jako
společnosti s omezeným
ručením za účasti města
Přerova.
Na
této
dohodě bylo setrváno i
po převratu. Město
Přerov
probojovalo
stavbou velkoelektrárny
a jejím vnesením do
soukromé společnosti,
jež záhy hospodařila
stamilionovými
kapitály, velký boj,
jehož důsledky jsou až
do přítomné doby přes
Pohled na nábřeží dra E. Beneše a část regulace na řece Bečvě
přechodné obtíže a
počáteční oběti města
Přerova příznivé. Obecní samospráva našla tu i v těžké době odvahu k hospodářskému rozhodnutí velkého
významu a prospěchu, odvahu takovou, jaké je dosti často při řádném vedení obecní správy třeba.
Dosti členů zastupitelstva bylo povoláno na vojnu. Musili se podrobiti přesile stejně jako ti, kteří
zůstali doma. Není tu místa pro celou historii válečnou, ale několik stručných poznámek budiž přece
připojeno. Schůze obecních sborů často nebyly kompetentní k usnášení pro nedostatečnou praesenci, odbory
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bylo nutno opětovně doplňovati. Válečných půjček upsal Přerov poměrně velmi málo. O oslavách Husových
však jednal i v dubnu 1915 (byly pak politickým úřadem znemožněny), čestnými občany jmenoval vedle
ředitele Jana Adamce také komeniologa Fr. Slaměníka a později AI. Jiráska. V dubnu 1917 byla přijata
charakteristická resoluce, požadující účast nejširších vrstev na veřejné správě, a za rok slavnostně vřelými
slovy prohlásil obecní výbor, že se zástupcové města Přerova připojují v plném obsahu a rozsahu ku přísaze
slavné, složené 13. dubna 1918 v Praze. Čestně se zúčastnil Přerov národní subskripce pro České Srdce i
Národní divadlo brněnské. V červenci 1917 hodnotí obecní výbor postup Českého Svazu a v tutéž dobu jest
požadováno vyklizení vojska ze škol. Na stížnost města koná se pak 7. listopadu 1917 komise za účasti
zástupce krakovského vojenského velitelství o škodách způsobených vojskem na obecních budovách.
Přerov i morálně mnoho zkusil, zvláště pod tlakem místodržitelského rady Karla Bleylebena, který
byl churav (zemřel 16. ledna 1916) a nejen své německé přesvědčení, nýbrž i své osobní nálady často všemi
prostředky proti městu uplatňoval a podle nich nařizoval (zákaz pouštění papírových draků, rozkaz
propuštění „velezrádce" Klabazně zdánlivě provedený, projevy loyality, Husovy oslavy atd.).
Převrat ukončil válečná utrpení. Místo líčení budiž citována část projevu v první schůzi
zastupitelstva za samostatného státu československého: „Zahajuji dnešní schůzi za opojné radosti nad
uskutečněním dávných snů našich ideálů, které chovány byly po mnohé generace našeho národa... V tomto
okamžiku vzhlížíme ke světlé osobě našeho velikána Tomáše Masaryka... Naše bezmezná vděčnost náleží
také těm, kteří z lásky ku své vlasti a národu opovrhujíce životem obětovali vše a bojovali za samostatnost
naší vlasti a národa, našim československým legiím, jichž činy nesmazatelným písmem zůstanou zapsány v
historii bojů za samostatnost národa a v srdcích jeho. S největšími nadějemi pohlížíme do budoucnosti
našeho národa, s nejvroucnějším přáním, aby na věky věků vzkvétal, mohutněl a zaujal první místo v rodině
národů světa."
Záhy se ohlásily potřeby nové doby. Staly se akutními železniční otázky vůbec a zejména otázky
ředitelství drah a stejně pošt. Oživl požadavek polohopisného a regulačního plánu, na nějž vypsáno ofertní
řízení. Déle se již nedala odkládati úprava poměrů zaměstnaneckých podle státní služební pragmatiky.
Položen základ budoucí stavbě spořitelny a pošty odprodejem domu č. p. 115 na rohu Bratrské a
Kratochvílovy ul. spořitelně. Na stavbu továrny odprodáno Kánskému 10.000m2 pozemku. Provedena
druhá konverse dluhů. Vypsány a uděleny ceny na nejlepší četbu lidovou v jazyku českém a slovenském. Při
sestátnění pedagogia přislíbeny místnosti, světlo a otop. Stále vzrůstajíc stala se akutní bytová tíseň, jež
dala brzy podnět k jednání o stavbě domů na Žerotínově náměstí. Zásadně byl přijat návrh na zřízení
krematoria. Místní spolky se dohodly, že chtějí utvořiti jednotnou Masarykovu knihovnu s veřejnou
čítárnou (prvním knihovníkem byl Ph. dr. Leop. Calábek, jenž později často městu Přerovu prospěl). A jako
všude v zemích československých, byl i v Přerově a jeho obecním výboru svátkem den návratu presidenta
Masaryka, k jehož poctě bylo jeho jménem pojmenováno náměstí. Přerov jest z oné doby dlužníkem.
Pamětní mramorová deska na radnici — snad po letech na nové radnici - má hlásati projev zastupitelstva z
onoho dne.
Samostatná israelitská obec Přerov, která neměla souvislého teritoria, byla sloučena nuceně s městem
Přerovem od 1. ledna 1919. Sloučení Přerova s Předmostím nebylo vládou schváleno, ač Přerov se vyslovil
pro sloučení. Zakročeno bylo o vlastní kinolicenci města v sokolovně a Sokolu postoupeny pozemky
nynějšího stadia ve výměře 1ha 14a, poněvadž bylo předpokládáno, že Sokol vystaví brzy novou budovu s
tělocvičnou a jinými vyhovujícími místnostmi. Oživly také starosti o dlažby a silnice. Zakročeno o obnovu
vodocestné expositury.
Naděje v lepší budoucnost se rozletěly do všech oborů a oddílů obecní správy a vyvolávaly i činy.
V tomto ovzduší byly připravovány i obecní volby, jež se konaly 15. června 1919.
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II.
První volby po převratu (pro období 1919-1923) byly vykonány podle nového volebního řádu se
všeobecným volebním právem. Přinesly poměrné zastoupení podle politických stran a skupin. Dostaly strany
sociálně-demokratická
národně-sociální
národně-demokratická
živnostenská
lidová
židovská
něm. soc. demokr.
Celkem
16 členů zastupitelstva
8 členů zastupitelstva
7 členů zastupitelstva
4 členy zastupitelstva
4 členy zastupitelstva
1 člena zastupitelstva
2 členy zastupitelstva
42 členů zastupitelstva.

3578 hlasů,
1923 hlasů,
1691 hlasů,
887 hlasů,
951 hlasů,
256 hlasů,
503 hlasy,
9789 hlasů,
-

36.55%
19.53%
17.28%
9.08%
9.61%
2.61%
5.04%

Sociální demokraté získali starostu, jímž zvolen inž. Jos. Vdolek, tehdy 38letý profesor státní
průmyslové školy, který si ponechal také referát vodárenský a sociální, náměstky starosty po krátké
přechodné době dra Rudolfa Brože odborný učitel a financ, referent Otto Kadlec a stavební a aprovisační
referent Jos. Poláme. Ostatními členy městské rady byli: Mg. Ph. Vítězslav Nečas, školství a sady; Vlád.
Mlčoch, správa budov; Vojt. Skopal, jatky; posl. Jaroslav Marek, pohřební ústav; Vojtěch Tšpon,
zdravotní, les a plovárna; Dr. Vilém Roubíček, policie; Frant. Kabelík, zemědělství; Boh. Levý, elektrárna;
Karel Skřeček, hospodářství; Rud. Wild a po jeho odchodu od 4. IX. 1920 Hubert Malina, komunikace; po
odchodu Dra Brože od 4. X. 1919 Fr. Linka, věci personální.
Proti jiným městům byl v Přerově charakteristický právě přechod do nového systému obecní správy,
který opouštěl účast funkcionářů, volených podle majetkového zájmu přirážkového a podle postavení
hodnostního. I v Přerově byla v obecní správě doba popřevratová dobou revoluční, opět s příznivými i
nepříznivými důsledky. Ale proti jiným městům byl Přerov uchráněn mnoha chyb, dík tomu, že zástupcové
dělnických vrstev nepřišli do obecní správy všichni jako noví lidé.
Pozoruhodnou pro předchozí období i pro toto období nových lidí ve správě obecní byla součinnost
posl. Marka. Smyslem pro podstatu věd a pílí vnikal již v období 1913-19 do hospodářských a jiných
problémů města. Při rozpočtech a výročních účtech byl každoročně pravidelným mluvčím. Nejen pečlivě
probíral a sledoval jednotlivé položky, ale - proti zvyku - stejně se staral o další úhradu novými a co
nejméně tíživými příjmy. Pro tento svůj poctivý způsob výkonu funkce člena obecního výboru, v němž
věnoval městské radě kritickou důvěru, byl pověřen zastupitelstvem, aby přímo sledoval, jak jsou plněna
usnesení obec. výboru. Stejně se nerozpakoval zkritisovati i s osobním risikem v zájmu správnosti a
hospodářské účelnosti jako „švindléře" určitého soukromého projektanta a naopak postaviti se proti
veřejnosti na obranu nemocnice. Hojně bylo i jeho podnětů kulturních a sociálních, stejně jako opravdové
pomoci tam, kde bylo třeba využíti poslaneckého mandátu.
Není úkolem tohoto článku hodnotiti činnost jednotlivých funkcionářů. Zejména pokládám za
vhodné vyčkati časového odstupu u těch, kteří jsou dosud činni v obecní správě. O činnosti poslance Marka
bylo však nutno se zmíniti, poněvadž znamená směr a konkretisuje vývoji.

www.rosmus.cz

Zapomenutý Přerov
Součinnost posl. Marka v období 1913-19 se totiž přeměnila v přímou jeho zodpovědnost za období
1919-23, kdy strana sociálně-demokratická dostala největší počet hlasů při volbách a starostu, a kdy
poslanci Markovi nastal úkol v obecní samosprávě vésti.
Revolučnost doby projevila se jak v obrovském komplexu úkolů, které měly býti zdolány, tak také ve
způsobu a prostředcích, jimiž toho mělo býti dosaženo.
Když lékárník Nečas jako nejstarší člen městského zastupitelstva při ustavující schůzi
zastupitelstva 30. června 1919 po zmínce o pracích, vykonaných v minulém období klidně odmítl volební
výtku finančního zatížení města a v atmosféře volbami prudce zvířené formou smířlivou jen poukázal na
válku a drahotu jako příčinu, promluvil tu nejen jako dobrý finanční referent uplynulého období, nýbrž také
jako zkušený znatel veřejného života a jeden z nejlepších lidí přerovské samosprávy v posledním dvacetiletí.
Následky války bylo cítiti v hospodářském životě v poslední době předchozího volebního období a
stejně i v tomto období poválečném s velkými úkoly novými a s velkými - rovněž revolučními - nadějemi
veřejnosti, že zdroje spásy jsou blízké a že je třeba jen nových zákonů. Vysoké ceny pak zmnohonásobovaly
každé vydání, zatím co příjmy byly nízké a musely býti nově hledány v nových dávkách a zvýšených
přirážkách, jichž změna byla nejpronikavější právě v tomto období a jichž celkový vývoj byl v podstatě
tento: 1918 - 120%, 1919 - 160%, 1920 - 250%, 1921 k činžovní dani 137% a k ostatním 520%, 1922 137 a 500%, 1923 137 a 500%, 1924 - 137 a 600%, 1925 - 137 a 600%, 1926 - 137 a 600%, 1927 - 137 a
600%, 1928 191 a 300%, 1929 - 145 a 300%, 1930 - 145 a 300%, 1931 - 145 a 350%, 1932 - 137 a 350%,
1933 - 137 a 350%. Hodnotiti srovnání výše přirážek nutno ovšem opatrně, poněvadž změny jsou i
důsledkem změn zákonných ustanovení, změn v ostatním hospodaření, i změn ve vývoji státním a
politickém.
Sanace obcí byla požadavkem prvních let poválečných. Částečně ji přinesla finanční novela obecní,
kterou organisačně byl dán hospodaření v obcích pevný základ zákonný. Věcně bylo pomoženo pouze z
části. Ale zákon byl vydán pro politické průtahy se zpožděním téměř ročním a zatím unikala obcím krev ze
žil.
Těžký byl tu úkol hospodářských činitelů města, zejména finančního referenta náměstka Kadlece a
referenta měst. elektrických podniků Levého, zvlášť když spořitelním regulativem bylo spořitelnám
zakázáno poskytovati komunální zápůjčky obcím zakladatelkám. Celé toto období je charakterisováno
bojem o vhodnou a dostatečnou úhradu řádných i mimořádných vydání. Bylo velkou úlevou všem, kdož se
zúčastnili správy města Přerova v této době, když bylo možno konstatovati, že se město zbavilo záloh na
výpůjčky a spletitých lombardů, a že konversem i byly zachráněny milionové částky hrozících ztrát
kursovních. Opět bylo třeba odvahy, která jest i v obecní správě často rozhodující pro lepší vývoj budoucí.
Týkalo se to především elektrárny, která potřebovala velkých nových investic a musela se zadlužiti, ale které
bylo třeba také brzkého uvolnění z dluhů. Porozumění referenta pro rychlou amortisaci a pevné vedení
podniku, a to také vůči Středomoravským elektrárnám s jejich částečně konkurenčním postavením, dalo tu
základ jeho budoucí prosperitě. Městu pak tím opatřena byla opora pro další těžké doby.
Obtíže doby se projevují také v jednotlivých oborech.
Zásobovací starosti byly na počátku tohoto volebního období v popředí úkolů obecních. S velkostatky
byly uzavřeny smlouvy o vypěstování a dodávání bramborů, rovněž uzavřena smlouva o dodávce zeleniny,
organisován obchod dřevem a uhlím. Hospodařeno s chlebenkami, rozhodováno o nároku na veřejné
zásobování atd. Podle usnesení z 12. listopadu 1921 zbilancována a zrevidována celá aprovisace a
uzavřena s aktivem k 31. červenci 1921. Tím však aprovisační činnost nebyla úplně zastavena, jak bude
patrno z dalšího.
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Druhým velkým úkolem byla péče o zmírnění bytové tísně. Tak jako v celém státě, bylo rozhodnuto i
v Přerově pomáhati stavbou vlastních domů obecních. Byly to jednak stavby velkých domů nájemních,
především dvou na Žerotínově náměstí, vedle toho
stavby domů nouzových z bývalých baráků
vojenských. Náklady na tyto první stavby jsou
neobyčejně vysoké proti nájemnému, které je
dosažitelné a jedině státní podpora může tu
zachrániti město před vysokými ztrátami. Nejvíce
pronikají tyto důsledky doby a přechodných poměrů
u barákových domů, u kterých pro každého, kdo je
zná, 35letá doba trvání je jistě odhadnuta hodně
optimisticky. Jednotlivosti jsou patrný z celkové
přehledné tabulky o stavbách obytných domů města
Přerova, uveřejněné na jiném místě této knihy. Byl
učiněn také pokus pomoci soukromým stavbám
výhodami, které měly býti přiznány zejména pro
nástavby. Těchto výhod veřejností použito nebylo,
poněvadž byly nedostatečné proti risiku, které
hrozilo z podniknutí stavby.
Již v tomto období se podařilo dojednati se
státní správou stavbu prvních obytných domů
státních pro veřejné zaměstnance.
Mnoho úsilí bylo vynaloženo také na veřejné
stavby, poněvadž všechny veřejné úřady byly
umístěny nevhodně, v budovách soukromých a
způsobem ani úřadu ani veřejnosti nevyhovujícím.
O stavbě budovy pro okresní úřad bylo sice
jednáno již před válkou, ale k realisaci nedošlo.
Rovněž o budovu soudu se začalo jednati již tehdy,
když byla dána státní správě výpověď z nájmu v
budově soudní. Finanční správa byla umístěna v domě stavěném na byty, poštovní úřad ve staré budově
obecní. Poštovní správa, jež mohla volněji rozhodovati než jiné obory státní správy, první přistoupila na
návrhy města o výstavbě nové budovy. Město zakoupilo staveniště na budovu pošty za 215.000 Kč vedle
70.000 Kč, jež připadly na zpětnou koupi části budovy odprodané spořitelně. S ministerstvem bylo
dojednáno, že projekt budoucí budovy spořitelní a projekt budovy poštovní budou vyřešeny tímtéž
projektantem a že má při tom býti brán zřetel také na protější Městský dům a perspektivní pohledy s
náměstí.
P. Alois Čáp,
městský radní

Do tohoto úmyslu zasáhlo však ministerstvo financí, které souhlasilo s přípravami, ale požadovalo,
aby napřed byla vystavěna budova politické správy, a nechtělo stavbu dvou veřejných budov v témže městě
zároveň. Tu nabídlo město za účasti spořitelny na návrh poslance Marka státu opatření úvěru.
Ministerstvo financí přijalo tuto nabídku s povděkem a zdůraznilo, že by i jiná města mohla následovati
tohoto příkladu a tak umožniti uskutečnění větší části stavebního programu veřejných budov bez obtížných
půjček zahraničních. Ještě před koncem tohoto období bylo vypsáno ofertní řízení na stavbu poštovní
budovy, pro niž staveniště bylo již připraveno zbořením budov, a to se lhůtou do 9. října 1923.
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Město mělo však zájem také o další budovy
státní a domáhalo se jejich stavby. Podmínkou
bylo rovněž opatření stavenišť. Politická správa
nechtěla se vrátiti ke staveništi na rohu Velkých a
Malých Novosad. Učiněno několik pokusů, aby
byla opatřena staveniště uvnitř města v okruhu
Masarykova náměstí. Všechny ztroskotaly pro
vysoké náklady na výkupy budov a pro obtíže,
které působilo opatření náhradních bytů ve větším
počtu a náhradních živnostenských provozoven.
Nejvážnější bylo jednání o staveniště na vyvýšené
části Žerotínova náměstí pod nynější vilovou
stavbou továrníka Přikryla. Ale právě tam byly
řečené obtíže finanční i bytové největší.
Konečný výsledek byl, že dána směrnice o
soustředění všech úředních budov pro usnadnění
styku úřadů i jednotlivců s úřady při ulici
Smetanově. Stalo se to částečně na újmu
obchodních vrstev, které by byly raději viděly i s
obětmi tyto veřejné budovy ve staré části města.

Frant. Kabelík, městský radní

Na budovu soudu, politické správy a
finančních úřadů musilo město staveniště
poskytnouti zdarma. Před koncem volebního
období bylo dosaženo toho, že byly zadány
ministerstvem veřejných prací náčrtky budovy
politické správy dr. inž. Stockaru-Bernkopfovi,
na budovu finanční a soudní inž. K.

Madelmayerovi.
Na stavbu budovy zimní hospodářské školy poskytlo město příspěvek.
V této době bylo také rozhodnuto o stavbě budovy okresní nemocenské pojišťovny a o stavbě budovy
pro obchodní školu, kterou podle původního jednání měla stavěti obec sama se zárukou obchodního grémia.
Městská rada byla již zmocněna, aby budovu vystavěla. Doba však určena nebyla a podle vývoje poměrů
rozhodlo se pak obchodní grémium, že budovu samo vystaví za příspěvku města 30.000 Kč ročně po 10 let.
Jinak v oboru hospodářském byly směněny pozemky s farním obročím a s Arnoštkou Kulkovou, aby
byla získána staveniště při náměstí Svobody. Prodány jako zbytečné pozemky v Troubkách. Odprodány
pozemky bratřím Hamplovým na stavbu továrny. Vykoupeny pozemky na silnici k jatkám a také
zakoupeno 67 a 24m2 pozemku od Pavla Hona po 14 Kč. Třikráte byl návrh na jich koupi zamítnut s
odůvodněním, že město Přerov těchto pozemků po dlouhou dobu nebude potřebovati a že jsou poměrně
drahé. Prospěšnost koupě ukázala se velmi brzy. Již začátkem následujícího období bylo těchto pozemků
využito na stavbu státních domů z losové půjčky, a když bylo třeba přikupovati pozemky další, stály již
mnohem více, poslední 40 Kč za 1m2. Není tudíž správné mínění, jak tento příklad názorně ukazuje, že
stačí, aby v oboru komunální politiky byly zakupovány pozemky polostavební až teprve tenkráte, když ke
stavbě neb jinému použití pozemku má skutečně dojíti. Obec musí míti i v pozemcích vhodné reservy. Velmi
výhodné bylo také zakoupení pozemků v Markrabinách od dra Alfreda Skene a to o výměře přes 10 měřic po
2000 Kč za měřici. Rozhodnuto bylo o použití kmenového jmění na úhradu mimořádných vydání, celkově
zrevidováno kmenové jmění za delší dobu a uvedeny do pořádku starší převody majetkové, které knihovně
nebyly provedeny. Hojné byly výpůjčkové transakce, jak již plyne ze staveb a státních podpor stavebních.
Konversemi byla dosažena úspora 2 milionů Kč. Dán byl podnět k odvodnění několika tratí pozemků a
částečně také odvodnění provedeno. Pro nedostatek povozů zakoupena byla nákladní auta a to na základě
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kalkulace, podle které měla býti výnosným zařízením. Ze stejných důvodů byla zřízena mechanická,
zámečnická a stolařská dílna. Výsledky těchto pokusů byly takové, že později byla nákladní auta prodána a
dílna zredukována na pouhou dílnu stolařskou, která se pro drobné práce osvědčila. Město Přerov dalo
podnět také k významné finanční anketě před
vydáním finanční novely obecní a dále ku poradě o
provádění zákonných ustanovení o dávkách a
poplatcích. Aby byla uspokojena poválečná touha
po zemědělské půdě, bylo vymoženo od začátku
října 1921 přeložení voj. cvičiště do vzdálené trati
Boroviska. Obtíže při hospodaření v Městském
domě vedly k usnesení o ofertním řízení na prodej
Městského doni u. Nebylo však dosaženo
očekávané ceny a bylo také správně uváženo, že je
nutno hodnotiti i nevýdělečné účely Městského
domu s rentabilitou, kterou nazývá Engliš
rentabilitou národohospodářskou.
Elektrárna musila celou svou síť, která byla
původně určena na proud stejnosměrný, přeměniti
tak, aby mohla býti upotřebena pro proud střídavý,
a hlavně musila upraviti svůj poměr vůči
Středomoravským elektrárnám. Po uzavření
smlouvy o utvoření této společnosti a vložení
přínosu města Přerova změnily se totiž podstatně
hospodářské poměry a mimo to nastala městu
těžká povinnost nésti břemena výroby ve staré i
nové centrále až do doby získání konsumentů.
Jednáním dosáhlo město určitých výhod. Časem
pak i výrobní poměry se změnily ve prospěch města
a tak smlouva o utvoření Středomoravských
Otto Kadlec,
elektráren a o dodávce proudu pro město s jeho
městský radní a referent měst. elektrických podniků
zásobovacím obvodem, označená již i závažnými
činiteli několikráte za nevýhodnou, stala se městu
dobrodiním a poměry daly za pravdu opačnému názoru. Rušivě zasáhlo do elektrisace tvoření zásobovacích
svazů, které za podpory ministerstva veřejných prací si vynutily i donucovací opatření proti elektrickým
podnikům města Přerova. Rozhodnutí však nemělo zákonné opory, a když město Přerov podalo stížnost k
nejvyššímu správnímu soudu, odvolalo ministerstvo veřejných prací svá nařízení. Spor s venkovskými
obcemi a družstvy byl však veden na jejich straně z popudů snad i politických, ale hlavně z osobních tak, že
teprve po zastavení dodávky proudu a podání žaloby o placení bylo dosaženo dohody. Význačným a
úspěšným činem byla zpětná koupě lýsecké hydrocentrály městskými elektrickými podniky.
Sanace hospodaření byla provedena v jatkách a podobně i u městského vodovodu a to zejména
konversemi dluhů na základě urychlení amortisační doby. Pro vodovod byly zřízeny v domě v Blahoslavově
ulici dílny nákladem asi 100.000.- Kč a zařízena vlastní cejchovní stanice pro vodoměry.
Rovněž nemocnice, v níž rekonstruováno ústřední topení, musela býti sanována zálohou od země.
Důvodem byly ztráty, vzniklé z nízkých ošetřovacích sazeb.
Na rozšíření hřbitova byly opatřeny pozemky a propracován byl hřbitovní řád. Do skleníků na
hřbitově byl opatřen nový kotel. V Michalově byl vystavěn nový zahradnický domek a rozsah pozemků
patřících k Michalovu rozšířen směnou s farním obročím. Na usnesení o přeměně pustého prostranství na
Náměstí Svobody v park odpověděli občané protestem, žádajíce, aby tam bylo zachováno tržiště na selata.
Dnes mají ze sadové úpravy radost, a až bude všeobecně uznáno za morální povinnost každého občana, aby
chránil veřejné sady proti poškozování, jistě jejich potěšení ze vzrůstajícího a doplňovaného sadu bude ještě
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upřímnější. Les Žebračka byl částečně zaokrouhlen a hlavně vyměřen a ohraničen. Přes obtíže doby bylo
projednáno a částečně uskutečněno i několik stavebních projektů soukromých. Projednána byla především
parcelace na další části Lešetína, parcelace pozemků Heinikových u Michalova, stavba firmy Vrba a
Pražák, stavba Jandáskova na Velkých Novosadech a Nohejlova na Komenského třídě, stavby družstva
Lešetín na Náměstí Svobody. Propůjčením veřejného prostranství na Žerotínově náměstí umožněna stavba
živnostenských prodejen, jejichž trvání bylo určeno na 20 roků. T. zv. Dobrovolný průchod z bývalé Velké
Kostelní ulice, přejmenované na Kratochvílovu, byl odprodán na stavbu s výhradou služebnosti veřejného
průchodu, nynější pasáží. Otevřena byla mimo jiné ulice k Michalovu a Smetanova až do ulice Wurmovy a
určena také poloha Rašínovy ul. a to po ostrých polemikách, ve kterých bylo tvrzeno - taková proroctví jsou
pronášena často - že k otevření této ulice nedojde ani za 20 let. Do dvou let byla však již otevřena a vývoj
se zastavěním celé ulice Rašínovy ukázal správnost tohoto řešení, které požadovalo přímé zaústění ulice do
Náměstí Svobody. Byl umožněn nynější pohled odtud na budovu politické správy. Výhodné komunikačně i
stavebně bylo, že se nepřiklonilo město k požadavku, aby ulice byla posunuta do ulice Čechovy proti
bývalému domu Vallovu. Již v tomto období byla věnována péče opatření řádných chodníků, jichž mnoho
Přerov neměl a jejichž zřízení je spojeno vždy se skutečnými i zdánlivými obtížemi. Směrnice tehdy
položená, že chodníky mají býti zřízeny z materiálu trvanlivého, vyplynula ze zákonného ustanovení, že
chodníky jest povinna, převezme-li je, udržovati
obec. Chodníky z materiálu špatného by byly brzy
zničeny a neudržoval by je pak na škodu veřejnosti
ani majitel domu, ani by na to nestačila finančně při
rozsahu chodníků v celém městě obec. Rovněž
dlažby byly v některých ulicích nově zřízeny a
renovovány již v této době. Přerov potřebuje
řádných vozovek již proto, že voda nemá jinak
dostatečného spádu a ničí pak vozovky,
znesnadňuje frekvenci a působí škodlivě i
zdravotně. Byl dokonce učiněn již tehdy pokus i o
úpravu ulice Tovární, ale stejně jako pozdější
pokusy zůstal bez výsledku. Most přes Bečvu, který
patřil městu, byl postátněn. Vybírání mýtného bylo
již před tím zastaveno. Řádně upravena byla silnice
k jatkám a nově počalo se jednati o silnici do
Prosenic. Za cílem velmi smělým spělo povolení
ministerstva železnic, vyžádané městem Přerovem
ve formě koncese ku provedení předběžných prací
technických pro zamýšlenou stavbu normálně
rozchodové dráhy s elektrickým pohonem z nádraží
přes Husovu třídu, Škodovu ulici, Palackého,
Jateční, Velkou Dlážku do ulice Za mlýnem s
odbočkami.
Ve školství bylo hlavním činem zvýšení
budov školních na Palackého třídě o třetí patro.
Vysloven byl souhlas s postátněním paedagogia a
Štěpán Klein,
poskytnutím příspěvku pro rodinnou a
městský radní a referent měst. Veřejné nemocnice
živnostenskou školu „Haná" a také byly povolovány
příspěvky na klášterní školu. Zakročeno bylo o zproštění povinností vůči státnímu gymnasiu, jehož budova
byla vojskem velmi poškozena a musela býti opravena nákladem přes 200.000 Kč. Vláda nevyhověla.
Uvažováno bylo o poměštění obchodní školy, k němuž však nedošlo. Vysloven byl souhlas s přeměnou
živnostenských škol v odborné. Německá škola byla za součinnosti města restringována, čítárna byla
zveřejněna. Zakoupeny byly archeologické sbírky Teličkovy a národopisné sbírky Vanýskovy a dále
knihovna Dulova. Na Blahoslavův pomník dány byly příspěvky. Obecní a měšťanské školy pojmenovány a
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to proti vůli školských úřadů. Prakticky se toto zařízení osvědčilo. Z vyjadřování o žádostech za místa
učitelská, při jejichž projednávání byla i ve prospěch města uvažována osobní kvalifikace, se stala pouhá
formalita, jakmile byla obsazována místa podle služební doby. Bez vlivu nebylo dělení škol na samostatné
školy s menším počtem tříd.
Policejní stráž byla rozmnožena a nově upravena, zavřeny nevěstince, zrušena stravovací stanice.
Připravena koupě požární automobilové stříkačky, jež měla býti uhrazena zvláštní požární dávkou a na niž
byla opatřena částečná úhrada veřejnou sbírkou, a zakoupen hasičský žebř rotační.
Z jiných událostí a projevů činnosti obecní samosprávy v tomto období bych se zmínil o projevech pro
zachování Těšínská, proti puči v Uhrách, o konečné likvidaci politické obce židovské, o úpisech národní
půjčky a státní půjčky prémiové, o opatření obrazu presidenta Masaryka od ak. malíře E. Kopřivy pro
zasedací síň zastupitelstva, o přechodném vydávání Věstníku města Přerova, o intervencích, aby byla
rozšířena posádka, o vyhovění žádosti města Přerova za zřízení celního úřadu, který však byl realisován
teprve po desíti letech, o dokončení hrází kol rybníka, přemístění chudobince do baráku u nemocnice.
Po prvé v tomto období počalo se mluviti o míjení Přerova rychlíky po spojce Radvanice-Dluhonice.
Úkolů mělo toto období mnoho. Muselo probojovati první boj a připravovati půdu pro další vývoj.
Také se ukázalo již na konci tohoto období, že nejsou splnitelné všechny věci, které by požadovala ta část
veřejnosti, která neuvažuje o dostatečnosti prostředků.

III.
Druhé popřevratové období volební 1923-1927 možno charakterisovati jako dobu hospodářské
konsolidace. Byla promýšlena a prováděna pečlivě, svědomitě, důsledně a to někdy více než do tvrdosti.
Byla realisována neúnavně, a pokud okolnosti dovolovaly, dobře. Není to chvála, nýbrž fakt, není to
bezvýhradné přijímání detailů, nýbrž subjektivní konstatování obrysů vývoje, způsobu správy a výsledku
v základním oboru obecní správy, a porovnání s poměry v jiných obcích v téže době a s ohledem na přirozené
různosti. Není přehlíženo ani to, že v lecčems byly poměry za tohoto období příznivější než v obdobích
jiných.
Výsledek obecních voleb, jež se konaly 16. září 1923, byl tento: soc. dem. 1596, nár. soc. 1621, kom.
2143, sjedn. 186, nár. dem. 1138, agrár. 362, živn. 1275, lid. 2358, žid. 260.
Ustavující schůze konala se 1. října 1923. Starostou zvolen v užší volbě 20 hlasy Ph.dr. Karel
Bořecký , kandidát starostenský z r. 1913, člen obecního výboru v období předválečném a na krátkou dobu
člen finanční komise v prvním období poválečném. Vedle funkce starostenské ponechal si věci školské a
referát sociální a bytové péče.
Ve svém programovém proslovu ocenil stručně i minulý vývoj: „Překonána byla poměrně klidně
trudná poválečná doba, jež v jiných městech vyhrotila se kriticky, a připraveny byly mnohé projekty, jichž
uskutečnění čeká na nás."
Členy městské rady se stali a převzali tyto obory: I. náměstek starosty Bohuslav Levý elektrárenský, II. náměstek Eduard Veselský - stavební, poslanec Jar. Marek - dopravní, avšak resignoval v
květnu 1924 na členství v městské radě a byl zaň zvolen do městské rady na přechodnou dobu do března
1927 dr. Vilém Roubíček a po něm v červnu 1927 Frant. Musil, dále Josef Polame - právně - policejní,
Vojtěch Tšpon - sady, hřbitov, les a plovárna, Jaroslav Strojil - nemocnice a zdravotnictví, Augustin
Vrtaník - jatky, Frant. Kabelík - zemědělství, inž. Josef Vdolek - vodárna, Ant. Tobiáš - správa obecních
budov, Otto Kadlec - finanční, P. Alois Čáp - zaměstnanecký, Antonín Bukač - pohřební ústav. V
organisaci komisí nedošlo k podstatným změnám, ale jak pro městské zastupitelstvo a radu, tak pro správní
radu městských elektrických podniků, poradní sbor elektrárenský, finanční komisi a jiné komise byly vydány
jednací řády, upravené - leckde kompromisem - již podle prvních popřevratových zákonů z oboru
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samosprávy. V tomto období byly provedeny také první volby spořitelního výboru podle nových stanov a
spořitelna se přestěhovala z místností v radnici do vlastní budovy.
Leccos z dřívějších úkolů odpadlo, jiné povinnosti přibyly nebo se staly naléhavějšími. Volný obchod
učinil zbytečnou veřejnou a provisaci, zato po částečném návratu jiných poměrů, stálejších, tím obtížnější se
stávala bytová krise. Byla způsobena především nedostatkem bytů, ale vedle toho i vysokými náklady na
nové stavby a znehodnocením domovního majetku zákonnými ustanoveními o ochraně nájemníků,
zabíráním bytů a normováním nájemného, což vše bylo pouze náhradním regulováním prudkého toku
životního ve formě zákonné. Stát sám zasáhl i finančními svými obětmi, aby pomohl. V Přerově bylo v
tomto období z vlastní iniciativy mnoho vykonáno a také bylo hojně použito pomoci státu zvláště ke
zmírnění bytové tísně mezi státními a jinými veřejnými zaměstnanci. Tím nepřímo se prospělo i jiným.
Bylo při tom pamatováno i na místní živnostníky, v jejichž prospěch bylo s úspěchem zakročeno při
zadávání prací na veřejných i obytných budovách státních, i na dělnictvo. Dobrá vůle a rozsah prací měly
však i opačné účinky. Na stavbách došlo v květnu 1925 ke stávce.

Plťaři na Bečvě (před rokem 1889)

Přechod ke stálejším poměrům naznačuje i jednání o zřízení rafinerie a o koncesi na zpracování
zemních olejů Vacuum Oil Company, třebas cíle podnikatelů byly jiné. Naproti tomu nutno označiti za
důsledek nepřirozeného a překotného vývoje poměrů v průmyslu zrušení rafinerie cukru v Přerově, jemuž
byla, bez hospodářské nutnosti, způsobena zrušením tohoto podniku velmi těžká ztráta.
Finanční novela z roku 1921 počala se již v prvních letech tohoto období vžívati. V obcích začínal
všeobecný pořádek. Ale dříve než bylo toto dílo dokončeno a záchrana obcí zabezpečena, ukázalo se, že
soukromé podnikání těžko snáší některá finanční zařízení a zatížení. Pro obce přišla sanace první finanční
novelou obecní příliš pozdě, pro poplatníky by byla bývala o rok dříve mnohem méně citelnou.
Po částečné pomoci obcím přišla koncem období reakce: omezení příjmů, limit přirážek, demoralisující
vyrovnávací fond, vše to jako důsledek deflace.
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Vraťme se však od těchto všeobecných úvah a celkových obrysů ke konkrétním událostem a projevům
činnosti, především ke stavebnímu ruchu. Jakmile bylo jisto, že obecní správy musejí pokládati omezení
nájemního poměru za zařízení, jehož odstranění na delší dobu nelze se nadíti, vznikla jim i proti jejich vůli
mezi mimořádnými úkoly povinnost přispěti k odstranění bytové tísně jako sociálního zla, vyvolávajícího
škodlivé účinky v mnoha oborech života veřejného i soukromého.
Ze stavebního podnikání v třetím období správním jest uvésti zejména pokračování v akci o stavbu
veřejných budov politické správy, soudu a finančních úřadů a její dokončení, dále pokračování ve stavbě
domů obecních a se státní zárukou při Náměstí Svobody - podrobnosti jsou patrný z přehledu v této knize
obsaženého - stavbu dvou nouzových domů pro rodiny nucené vystěhované a novou a široce založenou akci
stavby 16 velkých nájemních domů z výtěžku státních stavebních losů pro státní a jiné veřejné
zaměstnance.
Je radostným úkolem vydávati svědectví každé dobré věci. Je potěšitelným pro Přerov, že patřil v té
době mezi města, jež této formy státní podpory stavebního podnikání využila plně, že využil Přerov této
podpory poměrně více a vhodněji než města jiná. Z podnětu starosty města dra Karla Bořeckého vyvolalo
městské zastupitelstvo stavbu 15 třípatrových a 1 dvoupatrového nájemního domu pro veřejné zaměstnance
s obětmi, jež pro obec byly snesitelnější a mnohem menší, než kdyby obec byla musila sama přikročili ke
stavbám.
Nebyla lehkým úkolem celá tato akce. Stálý zápas mezi veřejnými potřebami a úhradami se po
převratu přiostřil v obcích více než kdy dříve. Pak ovšem nemohly býti podružnými finanční otázky celé
této akce stavební. Srovnáním s postupem v jiných městech možno konstatovati, že prodej losů byl proveden
vhodně a v mnohých směrech výhodněji než jinde, že byla opatřena z části zvláštní úhrada z ochoty
místních podniků, jejich dary, a že stavební pozemky byly získány a dále prodány bez nejmenší ztráty obce.
A byly to stavební pozemky na místech, jejichž zastavění bylo v zájmu regulace města, poněvadž zmizelo
několik starých budov, jež by bez této stavební akce ještě dlouho byly hyzdily vzhled města. Jedině
seskupení většího počtu stavenišť v téže akci a
kombinace s různými jejich cenami v tomto celku
učinily i tato drahá staveniště přístupnými.
Se zdarem se potkala při tom i snaha
soustřediti v novostavbách instituce sociální péče a
částečně i snaha o povolení krámů přes původní
zásadní odpor ministerstev, jež zdůrazňovala, že
podle zákona stát má stavěti byty a nic jiného.
Vedle světlých mají poměrné zastoupení i
stinné stránky. Mezi ně patří, že ve správě obcí se
uplatňují někdy politické vlivy jednotlivců i na
úkor věcné účelnosti a prospěchu obcí jako celku.
Není snadné omeziti tyto vlivy. Je leckdy přímo
uměním svésti je na cestu, vedoucí ke společnému
cíli a vytvořiti i z protichůdných zájmů harmonický
celek.
Jenom ten, kdo téměř denně sledoval vývoj
celé této akce, ví, co bylo třeba schopností, aby přes
všechny překážky byla získána k aktivní
součinnosti spolupráce všech činitelů, stejně
zástupců politických stran, od nejlevějších až k
nejpravějším,
jako
peněžních
ústavů,
živnostnictva, dělnictva atd., a to vše v jednom
celku vedle rozhodujících úřadů a aby každá z
těchto složek viděla v uskutečnění tohoto díla

Dr. Lad. Prchal,
vrchní právní rada a ředitel městských úřadů
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dosažení svých cílů. Jenom ten, kdo denně sledoval postup oné práce ve všech jejích podrobnostech, udělá si
správný obraz o velikosti práce s ní spojené.
Organisační práce, kterou ve všech uvedených směrech vykonal starosta dr. Bořecký, byla úspěšná.
Kdyby nic jiného nebyl vykonal, než akci stavby státních domů z losové půjčky, byl by pro Přerov dosti
vykonal, aby si zasloužil jeho uznání, uznání velikosti práce každým občanem, jenž posuzuje dílo v jeho
celku. Kolik bylo tím vykonáno také pro opatření zaměstnání živnostnictvu a dělnictvu, to dosti dobře
může oceniti dnešní doba mimořádné nezaměstnanosti.
Převzetí obecní správy, zejména hospodářské, bylo provedeno na počátku období podrobně. Stejně
byly pak projednávány i rozpočty, sestavované pod heslem rovnováhy příjmů a vydání, a účetní uzávěrky.
Samozřejmě nešlo to hladce, poněvadž o práci, které nezná, veřejnost zpravidla a určitě předpokládá, že
neexistuje, a věci méně přístupné pokládá za nesprávné, odsuzujíc je, a poněvadž každé přesnější a
svědomitější projednání upozorňuje na různé věci, kterých si jinak nikdo nevšimne. Obsahově však byly
formální překážky projednání podružné proti velkému významu skutečného výsledku. Již při rozpočtu na
rok 1924 nebylo jednání hladké při otázkách, týkajících se dotace pro knihovnu, příspěvku na klášterní
školu a dávky z nájemného.
Situace se přiostřila ještě více při projednání rozpočtu na rok 1925, kdy stranou lidovou byl ohlášen a
proveden, ale zemským výborem zamítnut rekurs.
Následkem nedoplatků a nižší přirážkové základny vyplynul podle příprav při rozpočtu na rok 1925
poměrně vyšší schodek než v letech minulých. Byly proto městským zastupitelstvem ve schůzi 5. listopadu
1924 stanoveny požadavky, jejichž splněním mělo býti pomoženo financím města Přerova a jež
charakterisují hospodářské poměry tohoto roku:
1. Aby převzato bylo státem neb zemí placení třetiny ošetřovacích útrat pro chudé příslušníky v
nemocnicích.
2. Aby nebyl obcím předpisován školní paušál, poněvadž není již úhrady ze školného.
3. Aby byly předepsány za řadu let přirážky, připadající na dráhu jako podnik.
4. Aby odpisy daňové byly prováděny ne pouze po vyžádání dobrozdání, nýbrž závazně podle
dobrozdání finanční komise.
5. Aby celý výnos činžovní daně byl ponechán obcím s vyloučením přirážek pro jiné korporace.
6. Aby byl zvýšen příděl z daní (zejména obratové).
7. Aby náklad na bezpečnostní policii byl převzat státem.
8. Aby byl odstraněn zákaz výpůjček u vlastních spořitelen a aby s povolením ministerstva vnitra
směly býti takové výpůjčky obcím poskytovány.
Konečně byl vznesen požadavek, aby finanční předlohy, pokud se dotýkají obcí, byly projednány se
zástupci obcí. (Tehdy stejně jako dnes byly dělány zákony, nezkoumající, jaké finanční zatížení přinesou
obcím přímo nebo nepřímo.)
Konsolidačními opatřeními byla přeměna záruky za schodky v provozu autobusové linky státní
Přerov-Bystřice p. H. ve výkup jednou pro vždy, prodej nákladního auta s přívěsnými vozy, rekonstrukce
Městského domu a ústředního topení v něm, založení řádného inventáře jmění, zaplacení aprovisačního
schodku Kč 343.000 Obchodní a bankovní společnosti při Okresní záložně, vzniklého z pasivních obchodů
uzavřených na společný účet s obcí podle úmluvy ze září 1921 o podílu na ztrátě a zisku po zrušení úřední
aprovizace obecní, rekonstrukce kotlů na jatkách, likvidace Českého Srdce, uplatnění politického a osobního
vlivu proti nesprávnému rozhodnutí zemského výboru o přirážkách k výdělkové dani podle II. hl. Finančně
významným činem byl také požadavek příspěvku podle § 2 7 finanční novely obecní, prosazený proti dráze.
Celkem se v této formě kombinované s příjmem z přirážek od dráhy dostalo městu Přerovu jednáním - bylo
provázeno i stížností k nejvyššímu správnímu soudu - za 2 roky částky 1,450.000 Kč.
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Stavební akce ukázala, jaký význam mají v rukou obce zastavitelné pozemky. I jinak byla v tomto
období uzavřena řada smluv o pozemkových transakcích. Tak na př. zakoupeny při dražbě na jmění továrny
Arnoštka Kulková pozemky pod Lešetínem, zahrada od rafinerie mezi ulicí Kojetínskou a Škodovu,
odprodány četné pozemky na stavby. Pokud obec provedla parcelaci svých pozemků, jako při ulici
Kosmákově a na Svépomoci, vždy bylo to ku prospěchu stavebníků, kteří dostali pozemky poměrně lacino.
Ale současně si mohla také obec uhraditi částečně náklady veřejných investic.
Ale ke konci tohoto období počaly se již objevovati podstatné příznaky zhoršení hospodářské situace
v obcích, především ve snížení sazeb dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí tou měrou, že její výnos klesl
na pouhý zlomek. Vydání zákona o přímých
daních i se zákonem o stabilisačních bilancích a
zákonem o hospodaření svazků územní
samosprávy těžce postihlo Přerov a to zejména
zrušením § 27 finanční novely obecní a
limitováním přirážek.
Hojné byly v tomto období také stavby
soukromé. Městský vodovod začal s přípravami
k rozšíření počtu studní. Elektrárna provedla
smlouvu o zpětné koupi hydroelektrárny a tím si
stlačila cenu nejdražšího proudu, zrestaurovala
svou přerovskou budovu a přestavěla
hydrocentrálu v Lýskách. Probojovala boj o ceny
proudu ve městě i proti venkovským obcím a při
tom stanovila tarify a ceny se slevami pro odběr
zvláštního druhu, a co hlavního, zbavila se dluhů.
Pro zaměstnance městských elektrických podniků,
jakož i pro zaměstnance městské vytvořila
pensijní fondy. Pro les Žebračku byly v několika
případech opatřeny pozemky na zaokrouhlení a
odstranění enkláv ze Žebrácky. Na rozšíření
městského hřbitova byly opatřeny další pozemky,
s vojenskou správou dojednána úmluva o
František Lančík,
udržování vojenských hrobů a pro úpravu
městský radní
sadovou odkoupeny zahrady na Velkých
Novosadech v sousedství českobratrského kostela.
Nadace Vitáskova sirotčince přeměněna prodejem domu v Kratochvílově ulici v kapitál, který věnován na
sirotčinec v usedlosti věnované Karolínou Vyplelovou.
Vojenské cvičiště v Boroviskách nevyhovovalo vojenské správě a proto byl učiněn pokus, aby byly
koupeny pozemky od prof. inž. Kojeckého v území obce Újezdce. Občané této obce měli z této transakce
dostati asi 100 měřic pozemků. Zatím svým protestem zmařili jednání a tak došlo ke zřízení vojenského
cvičiště na obecních pozemcích na Tmeni. Městu Přerovu se při tom podařilo zakoupiti za příznivých
podmínek několik pozemků, které byly rovněž do cvičiště pojaty. Hasičskému sboru zakoupena
automobilová stříkačka.
V otázkách vodohospodářských vyskytl se nový projekt průplavní Moravská Ostrava-Bratislava s
odbočkou Brno-Praha-Plzeň. Podle odpovědi ministerstva veřejných prací, vyvolané městem Přerovem,
nebyly výsledky předběžného prozkoumání projektu takové, aby bylo odůvodněno upuštění od původního
projektu průplavu labsko-dunajsko-oderského.
Vydlážděny a předlážděny byly ulice Ke kapličce a Svisle, ulice Kojetínská v části u zásobárny,
Komenského třída od Šířavy po pivovar, ulice k továrně Heinikově, ulice Pod valy, ulice Želátovská, Za
mlýnem a j. Zakročeno bylo o rozšíření železničního mostu pro vlečky k podnikům a nákladišti na konci
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Velké Dlážky a již tehdy také opětovně bylo jednáno o náhradu přejezdu v úrovni na konci Velké Dlážky
podjezdem, resp. nadjezdem. K rozšíření železničního mostu došlo, nerozřešena však zůstala několikráte
projednaná otázka podjezdu v Kojetínské ul. Opětovně vynořilo se nebezpečí o dirigování rychlíků po spojce
Radvanice-Dluhonice, avšak na přechodnou dobu bylo zase zažehnáno dík technickým překážkám.
Opětovně se vyskytla v listopadu 1924 také myšlenka, že by mělo býti zakročeno o nové nádraží v trati
Rybníky.
V oboru personálním bylo toto období dobou redukce a restrikce ve správě státní a obdobně i v obecní
samosprávě města Přerova a rovněž dobou převodu obecních zaměstnanců podle nového platového zákona
do nového systému. Marný zůstal boj o zařazení Přerova do vyšší stupnice činovného.
V oboru kulturním byl dán podnět a zahájena úprava zámku, který byl věnován podle závazku vůči
ministerstvu školství pro účely musejní, od řídícího učitele Ladislava Hudečka byla zakoupena jeho sbírka
hmyzu. Při státní průmyslové škole bylo zřízeno oddělení jemné mechaniky jako nepatrná náhrada za
těžkou a nenahraditelnou pohromu, jež stihla město Přerov tím, že bylo a to telegrafickým příkazem
ministerstva školství přeloženo z Přerova do Znojma původně dívčí a později koedukační paedagogium.
Město se sice ohradilo proti odnětí tohoto ústavu a žádalo také kompensace, vše zůstalo však bez úspěchu.
Tak zbyla Přerovu vlastně jen jediná střední škola, gymnasium, neboť zemská střední hospodářská škola je
svým oborem přístupná pouze menšímu počtu žáků.
Doba 4 let je krátká, ale stačí, aby soustředila hojně nespokojených, jimiž se stanou dřívější nadšenci
a přátelé. Dobrý poměr trvá jen tak dlouho, dokud konkrétní činy a události nedonutí k sestoupení s
nadoblačných výšin teoretických úvah do prózy pozemských úkolů a jejich provádění.
I to bylo příčinou, že nastala v dalším období opět změna ve funkci starostenské, která se vrátila nesrovnávám tu osoby a strany, nýbrž principy vývojových proudů – do rukou strany sociálnědemokratické. A tu tak maně napadá otázka, kterou je těžko rozhodnouti, zda to byly příčiny přirozené a
věcné či jiné, pro které se nespojili nebo nemohli spojiti k úzké spolupráci i v tomto volebním období starosta
dr. Karel Bořecký a člen městské rady a poslanec Marek. Jisté však je, že odchodem poslance Marka Přerov
ztratil mnoho pro ony případy, kdy bylo třeba později zasáhnouti vlivem poslaneckým.
Starosta následujícího období inž. J. Vdolek při resignaci dra Bořeckého na některé funkce v obecní
správě města Přerova charakterisoval 15. ledna 1930 činnost dra K. Bořeckého takto: „Práce jeho, která
plynula z velké lásky k našemu městu, význačným způsobem přispěla k povznesení hospodářskému i
kulturnímu rozvoji našeho města a oceněna býti musí nejen těmi, kteří stáli poblíž, ale i veškerým
obyvatelstvem přerovským."

IV.
Volby pro období 1927 až 1931 se konaly 16. října 1927. Počtem hlasů dosáhli soc. dem. 2062, nár.
soc. 1342, kom. 2004, strana práce 537, nár. dem. 1240, agr. 192, čsl. domov 125, živn. 951, lid. 2312, faš.
433. Ustavující schůze zastupitelstva byla dne 2. listopadu 1927. Starostou zvolen 21 z 28 hlasů inž. Josef
Vdolek, který si ponechal opět referát vodárenský. Sdružené skupiny lidová, živnostenská a fašistická
uplatnily svými 14 hlasy nárok na prvního náměstka, jímž se stal Ed. Veselský, stavební referent i pro toto
období. Druhým náměstkem byl zvolen Ant. Bukač, referent zdravotní (nemocnice).
Ostatní referáty byly mezi členy městské rady rozděleny takto: O. Kadlec - elektrárenský, Frant.
Müller - policejní, B. Rejhon - zaměstnanecký, Fr. Kabelík - zemědělský, Karel Kryška - sady a les, St.
Klein - hospodářský, dr. Karel Bořecký - nově utvořený kulturní, Jar. Strojil - finanční, Vojt. Tšpon dopravní a plovárna, P. AI. Čáp - pohřební ústav a hřbitov, Ant. Tobiáš - jatky, správa budov, sociální a
bytová péče. V polovici období resignoval dr. Bořecký, který byl jmenován ředitelem gymnasia ve Val.
Meziříčí, na členství v městské radě a v některých jiných funkcích obecních. Nástupcem dra Bořeckého v
městské radě byl dne 15. ledna 1930 zvolen dr. Alex. Štaffa, advokát.
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Z minulého volebního období zůstalo tudíž 10 členů městské rady. V období 1923-1927 se vyměnilo
7, v prvním období popřevratovém zbyli z dřívější městské rady pouze 2 členové. Do období nynějšího přešlo
rovněž 10 členů městské rady z období předchozího.
Splnil tudíž volební řád s poměrným zastoupením
očekávání, že přesuny v obecních sborech a z nich
zejména v městské radě, sboru prakticky
nejdůležitějším, nebudou tak silné jako při volbách
podle zásady většinové a že tato stabilita prohloubí
a usnadní práci.

František Müller,
městský radní

Poměry tohoto období byly podstatně jiné,
než v období předchozím. Daňová reforma nabyla
platnosti od 1. 1. 1927, zákony omezující
hospodářství samosprávy od 1. Ledna 1928. Újmy,
jež z nich vznikly obci městu Přerovu pro jeho
hospodaření, byly způsobeny hlavně omezením
přirážek (s 600% na 300%), zrušením § 27 finanční
novely o příspěvku podniků (v Přerově dráhy) a
odnětím přídělu daně z obratu. Na počátku období
byly odhadnuty tyto újmy na 2,000.000 Kč, což
souhlasí i s odhadem ve zprávě dra Bořeckého o
činnosti zastupitelstva za období předchozí, a je
charakteristický i názor, pronesený o této věci
bývalým starostou drem Bořeckým při opětném
projednání rozpočtu na rok 1928 a při hledání
nových cest hospodaření: „Stav utvořený druhou
finanční novelou na trvalo není udržitelný. Dá se
tak hospodařiti na rok nebo na dva, ale ne trvale.
Žít po řadu let jen z neurčitých přídělů nelze a
vedlo by to jen k rozvratu a jisté katastrofě."
Zkušenost ukázala, že se tak žít musilo a
musí po léta.

Naproti tomu povinnosti rostly. Stále tíživěji doléhala také bytová krise, vyžadujíc nových a nových
obětí. Uzavřením cukrovaru vzrostl počet nezaměstnaných. Jednak podlamování významu železniční
stanice přerovské přes všechna ohrazení, jednak formou i obsahem bezohledné přeložení paedagogia
zanechaly vedle hmotné škody i morální výčitky vůči státní správě. Požadavky investic, oprav a úprav po
léta odkládané - bylo již 10 let od převratu – se přihlásily o splnění (chudinství, školství). Stavební ruch
soukromý se podstatně zvětšil. Ale s ním se přihlásila i nová potřeba dalších veřejných investic na
kanalisaci, vodovod, osvětlení, úpravy ulic a doplňování i udržování toho všeho náklady statisícovými.
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Blok obecních domů v Denisově ulici

Již rozpočet na rok 1928 byl usnášen za těchto poměrů. Při rozpočtu na rok 1929 se situace
přiostřila tím, že zástupci lidové strany vznesli, když byl většinou odmítnut požadavek příspěvku na
klášterní školu, protest proti celému rozpočtu: „Po nejtrapnějších zkušenostech zbývají nám dvě cesty: buď
ohlásiti pasivní resistenci do všech důsledků, jež by otřásla spravedlivými, kolik jich ještě v tomto městě
Blahoslavově a Komenského zbylo, anebo vyvrátit vám rozpočet, znemožnit vám práci, abyste se rozešli a
aby byly vypsány nové volby."
Do roka projevily se důsledky tak pronikavě, že při rozpočtu na rok 1930, po opětném zamítnutí
téhož požadavku, lidová strana učinila prohlášení mírnější: „V důsledku toho, že městské zastupitelstvo se
tak macešsky zachovává vůči klášterní škole, by měla lidová strana hlasovati proti rozpočtu, nečiní toho
však, poněvadž by mohla poškoditi město." Pro rozpočet mimořádný odepřela však hlasovati s
odůvodněním, že se staví proti stavbě obecných a měšťanských škol, poněvadž by byla při zjištěném počtu
dětí zbytečnou, že pro stavbu radnice doporučuje získání částečné úhrady ca 1,700.000 Kč prodejem
Městského domu, že se vyslovuje pro domy obytné a chudobinec.
Celkový mimořádný rozpočet na rok 1930 obsahoval mimo uvedené investice náklad na budovu pro
rodinnou a živnostenskou školu, adaptaci pro živnostenské školství, adaptaci místností pro pěvecký spolek
Přerub a městskou hudbu Rund, splachovací záchody a ústřední topení v obecných školách, na budovu pro
kulturní účely s knihovnou a čítárnou a rozšíření městské plovárny.
Nebyl to tudíž jen rozpočet, nýbrž současně program, jehož splnění mohlo býti dosaženo teprve v
řadě let a jehož výhoda spočívala v tom, že z popudu nových zákonných ustanovení o výpůjčkách byly
položeny do přehledu a ke srovnání různé potřeby města. Většinu těchto položek recipoval pak rozpočet na
rok 1931.
Stejné obtíže jako při projednávání rozpočtů, které se po námitkách dozorčího úřadu pravidelně
vracely hodně pozdě k opětnému projednání a byly schvalovány ještě později, spojeny byly také s jednáními
o přídělech z vyrovnávacího (zemského) fondu a s projednáváním uzávěrek. Nebylo únosného základu od
počátku až do konce tohoto období.
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V tomto období byl zakoupen na návrh referenta hospodářství St. Kleina kropicí automobil s
valníkovou karoserií, který může býti použit také jako automobilová stříkačka se stálou reservou vody,
připraven meliorační projekt Přerov - Popovice - Předmostí, povolený v dubnu 1927, zakoupeny objekty o
výměře 2 ha 49 a z bývalé továrny Kulkovy jako staveniště projektovaných škol. Zakoupeny dva domy na
Velkých Novosadech a dům Poláškův v Palackého ulici. Pronajaty byly pozemky v sousedství jatek na
vlečku Středomor. elektrárnám. Rybolov na Bečvě i
na rybníce byl pronajat Rybářskému spolku na 10
let od 1. ledna 1931 do 31. prosince 1940. Dík
ostražitému vedení Rybářského spolku za
předsednictví prof. dra Svobody byl rybník velmi
pěkně upraven a chov účelně zařízen. Významný
finanční úspěch pro město byl dosažen rekursním
řízením, jež bylo začato v předchozím a skončeno v
tomto období, proti nesprávnému předpisu dávky z
majetku.
Ze staveb uskutečněno v tomto období
zejména 16 jednopatrových domů obecních ve čtvrti
Svépomoc, jichž tvůrcem byl a jež proti odchylným
názorům probojoval náměstek starosty Eduard
Veselský, vedle toho však také 11 třípatrových
domů, jak je patrno ze zvláštního přehledu staveb.
Rozsah těchto staveb obecních dal podnět také k
úvahám o rentabilitě a zejména o hospodářských
důsledcích, které nastanou pro obec jako majitelku
nových obytných domů, změní-li se poměry a bude-li
nutno snížiti nájemné z toho důvodu, že by jinak
zůstaly byty neobydleny. Stát vystavěl sedmnáctý
dům z losové akce pro státní a jiné veřejné
zaměstnance na náměstí Svobody. Se státní
železniční správou dojednáno, že vystaví dva
třípatrové domy při nábřeží dra Ed. Beneše. Jeden a
to pěkný dům vystavěla. Staveniště, koupené na
Bohumil Reihon,
druhý za výhodných podmínek, sice si ponechala,
městský radní
ale svého slibu o stavbě nedodržela. Větších staveb
soukromých bylo v tomto období dosti. Pro rodinné domky rozparcelovala obec další pozemky za ulicí
Kozlovskou a ve dvou místech na Svépomoci a také jinak byl podporován stavební ruch soukromý prodejem
stavenišť. Zvláštními dohodami zabezpečována budoucí regulace ulic tam, kde by pro formální předpisy
stavebního řádu bylo nutno zaujmouti již nyní zamítavé stanovisko pro potřeby vzdálenější budoucnosti.
Ze soukromých větších parcelací jest uvésti rozdělení pozemku Kalivodova při ulici Bezručově a Máchově a
pokračování v parcelaci pozemků na Lešetíně. Pro regulaci ulic dojednány majetkové transakce s dráhou v
ulici Kojetínské, Husově a Tovární, zakoupen v Mostní ulici dům od Vojtěcha Sekery a zbytek staveniště
odprodán na stavbu obchodního domu Jordánova, vykoupeny pozemky od dědiců Kalivodových a Arnošta
Vanderky. Provedeno vyvlastňovací řízení ohledně pozemků manželů Vaňkových, pokud připadaly do ulice
Marxovy a Štefánikovy (skončeno dohodou teprve při soudním odhadu na ceně, které by byli prodatelé
dosáhli již na počátku jednání), po směně domku Pavla Buberly proražena nová spojka uliční mezi čtvrtí
Svépomoc a Traťidla. Určeny nové regulační čáry na Velkých Novosadech v souvislosti s chystanou
přístavbou českobratrského kostela.
O samotném regulačním plánu vykonáno formální řízení. Pro stavbu opěrné zdi na Bečvě při ulici
Brabantsko projednána úhrada s výsledkem pro město příznivým. Vystavěna byla nová silnice Přerov Prosenice. Od mlýna Kryškova až po zemskou střední hospodářskou školu byla vydlážděna. Nedokončena
zůstala pouze při ulici Brabansko pro soutěsku, která jest mezi budovami obecního hospodářství a mlýnem.
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Státní silnice předlážděna na části ulice Velké Dlážky od kláštera směrem k dráze a na Šířavě od
Dělnického domu až po část Žerotínova náměstí, dále část Mostní ulice a mimo to ujednána dlažba v ulici
Moštěnské od hřbitova po konec Lešetína.
Významným projektem komunikačním byla stavba podjezdu pod dráhou v Kojetínské ulici. Již od
roku 1923 bylo jednáno s drahou o rozšíření železničního mostu v tomto místě a tím také o prodloužení
podjezdu. Dráha trvala důsledně na tom, že jest město Přerov povinno připustiti prodloužení podjezdu při
jeho malé šířce ca 5 m a nedostatečné úpravě, a že sama by nejvýš byla povinna rozšířiti podjezd v nově
stavěné části. Jiné úpravy mělo si město milionovou částkou zaplatit samo. Takto byla situace neřešitelná a
z pokusů o dohodu vznikala již celá historie. Přece však byla nalezena pomoc. Po vydání zákona o státním
silničním fondu sáhlo město k iniciativnímu zprostředkování mezi drahou a ministerstvem veřejných prací
jako zástupcem státního silničního fondu. Tak dosaženo, že hlavní, finanční podmínka stavby byla
zajištěna a že podjezd byl vystavěn za příspěvku města jako pěkný objekt komunikační, kterým se staly
přístupnými celé skupiny pozemků, do té doby drahou od města téměř odříznuté.
Na nákladiště u Předmostí, jehož stavbu město podporovalo, postoupeny pozemky. Jinak zařízení
dráhy v Přerově byla spíše redukována, než rozšiřována, poněvadž zásadní tendence železniční správy
vyzněla ve prospěch jiných měst a proti Přerovu, ať se to týkalo seřaďování dálkových vlaků, investic,
využití přednádraží nebo redukce personálu.
Vodní stavbou pro město velmi vítanou byl jez, který vystavěly Středomoravské elektrárny na řece
Bečvě, aby nadržely vodu pro svůj závod. Hladina Bečvy, která v těchto místech v parném létě sahala po
kotníky, byla zvednuta na vzdálenost celého kilometru, a to právě v zastavěném území, takže koryto Bečvy
se naplnilo a vzniklo nové veřejně přístupné koupaliště a místo pro vodní sport. Pohled na Přerov
s železniční trati vypadá nyní esteticky mnohem lépe.
Město Přerov se horlivě staralo o všechny vodohospodářské záležitosti, jež právě v tomto období byly
rozvířeny chystaným zákonem vodocestným a připravovaným zákonem o vodohospodářských melioracích,
jež pak byly jako zákony ze 27. března 1931 vydány. Městské zastupitelstvo také zvláštní resolucí se
připojilo rozhodně k manifestačním akcím, jichž účelem bylo uhájiti požadavky země Moravskoslezské a
ochrániti ji proti nezájmu veřejnosti a proti mocnějším skupinám interesentů.
Zadána byla stavba vodovodní studny (VII.) a přes námitky sousedních obcí Velkých a Malých
Prosenic a obce Lýsek uskutečněno rozšíření vodovodu. Mimořádné mrazy zimy 1928/29 zavinily defekty
na vodovodním potrubí v různých částech města a trvalo několik týdnů, než byla pravidelná dodávka vody
obnovena.
Státní pozemkový ústav zahájil v této době realisaci lesní reformy. Po menších pokusech dřívějších
započato jednání o příděl lesů, jehož se zúčastnil s účinným zájmem refer. lesa radní Kryška. Marně učinil
Přerov několik pokusů, aby dostal revír Týn z velkostatku Hranice-Lipník, bez výsledku zůstal i rozhodný
protest proti úmyslu Státního pozemkového úřadu, propustiti většinu lesa a nad zákonnou hranici majitelce
Althannové. Stejně pochodilo město Přerov také se žádostí za příděl revíru Veselíčko z velkostatku
Podstatského-Liechtensteina.
Elektrárna byla technickými pokroky postavena před povinnost zrekonstruovati některá svá zařízení
a zejména přistoupiti společně s ostatními majiteli vodních práv na Strhanci ke stavbě velkého objektu
jezového s dvěma pohyblivými poli v území Oseku n. B., kdež Strhanec od toku Bečvy odbočuje, aby po
trati, delší než 16 km, do Bečvy se vrátil svými rameny v Přerově a v Dluhonicích. Přikročeno bylo k snížení
ceny proudu, ale přes to zůstal Přerov mezi dodavateli poměrně nejlacinějšími a elektrárna sama svou
hospodářskou potencí stala se reservou obecnímu hospodaření. Zejména v této době se ukázaly výhody
smlouvy o utvoření Středomoravských elektráren. Úspěšným činem elektrárenským bylo převzetí
velkokonsumentů k přímé dodávce proudu městem.
Nemocnici vyvstaly nové velké úkoly do budoucna. Bylo nutno rekonstruovati zařízení a
připravovati rozšíření nemocnice: zakoupen nový kotel, provedena úprava v kotelně a vystavěna nová
prádelna. Rozšířena byla a nově upravena městská plovárna, zrekonstruována městská kafilerie.
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Po projednání dodatků k převodům systemisována veškerá stálá místa podle nového platového
zákona a vytvořeny pensijní fondy pro zaměstnance obecní, a zvláštní fond pro zaměstnance městských
elektrických podniků. Obnovena byla, když Přerov byl ve vládním nařízení pominut, akce o přeřazení
Přerova do vyšší skupiny činovného, ale tehdy již byla doba zahrocena proti veřejným zaměstnancům a
Přerov neměl dost vlivných přímluvčí. Sporem vyřešena otázka strážního přídavku pro policii.
Pokračováno bylo v adaptaci zániku, odprodáno staveniště na budoucí rozšíření obchodní školy a to
zejména pro případ částečně přeměny její v obchodní akademii a naopak z prostranství průmyslové školy
odprodána část pivovaru (bývalé stavební dílny). Získána darem knihovna prof. Kabelíka. Pronajaty
pozemky na hřiště Proletářské tělovýchovy. Ztráta paedagogia zlikvidována, a to celkem bez kompensací.
Stručnou zprávou byla dne 9. února 1931
přerušena činnost městského zastupitelstva.
Oznámila náhlé úmrtí starosty města Přerova inž.
Josefa Vdolka. Šel svými cestami. Základním rysem
celé jeho povahy a činností byl smysl pro lidství a
zájem o vše, co mohlo vésti k vyšším cílům člověka v
oboru kulturním a sociálním. I jeho názory a
zkušenosti hospodářské v obecní správě krystalovaly
a počala se uplatňovati nejlepší směrnice pro činnost
samosprávnou, vlastní zkušenost v tomto speciálním
oboru. Osud - přetížení veřejného života – rozhodl
jinak. V posmrtné vzpomínce shrnul náměstek
starosty Ed. Veselský svůj projev tak, že starosta
inž. Josef Vdolek byl „člověkem dobrým a starostou
vzorným, který se všemožným způsobem staral o
chudinu našeho města, a v dnešní těžké době se nesla
jeho starost hlavně k nezaměstnaným a velmi jej
potěšilo, mohl-li vydatným způsobem nezaměstnané
podporovati. Odešel od nás předčasně, uprostřed své
práce a svých plánů do budoucna."
Dokončiti započaté dílo a leckterou uvedenou
práci
bylo
určeno členu městského zastupitelstva,
Vojtěch Rytíř,
odb. učiteli Richardu Kleibrovi, který byl zvolen
městský radní
sdruženými skupinami starostou ve schůzi městského
zastupitelstva dne 4. března 1931. Poněvadž tím nastaly přesuny v zastoupení stran, byla znovu volena
celá městská rada. Prvním náměstkem se stal Ed. Veselský, druhým Otto Kadlec. Do městské rady přišel
Josef Polame a vystoupil z ní Štěpán Klein, jinak zůstala nezměněna. Nový starosta zdůraznil v první
schůzi zastupitelstva, kterou dne 15. dubna 1931 řídil, že považuje úřad starostenský za úřad vážný a
zodpovědný, stejně jako členství v městském zastupitelstvu. Měl také odvahu říci slova: „Nezavádějme do
našeho sboru politiku stran, politiku ulice a politickou demagogii - uvědoměme si, že máme především
splniti rozsáhlé úkoly hospodářsko-sociální... Program je dán naší ústavou a vším tím, čím nás revoluce
světová, davši nám svobodu působením Masaryka, obohatila. To musíme dobře vycítit v městě, kde se rodí
veřejný život, kde tento život se musí prohloubit, zlepšit pokračující kulturou. Je to čistota v obci, zlepšené
školství, péče o bezpečnost, péče o zdraví, péče o náležité úřadování, péče o dobré komunikace, o
zanedbanou mládež, o sirotky, péče o kanalisaci, vodovody, řádné ulice, chodníky atd. To jsou úkoly, jichž
se můžeme zhostiti jen soustavnou společnou spoluprací a vynaložením nejvyšších peněžních prostředků, při
čemž se postaráme o to, aby naše peněžní ústavy v první řadě levným úvěrem sloužily obci. .. Tu je život, tu
je vzájemná obětavost a kultura praxe života.“
Program byl tu určen stručně, ale jeho význam vynikl tím, že byl - bude to patrno z výpočtu
vykonaných prací - také skutečně plněn. Na pouhý výpočet se omezuji v této části článku proto, že není
ještě dostatečného odstupu a vlastní názor, i příznivý, by mohl býti vykládán jinak, než by byl míněn.
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Blok nových státních a obecních domů ve Smetanově a Rašínově ulici

Dr. A. Štaffa, městský radní

Hned v prvních dnech vyvstal novému
starostovi velký úkol. Městu byl nabídnut Státním
pozemkovým úřadem místo revírů dříve
požadovaných vzdálenější revír Prostějovičky o
výměře okrouhle 1000 ha z Liechtensteinova panství
plumlovského. Město Přerov přijalo tuto nabídku a
záhy také převzalo revír do své správy. V tom však
se již poměry počaly měniti, a to, co bylo očekáváno
jako vývoj pouze nejbližších měsíců, hospodářská
nejistota, protáhlo se až do přítomnosti, takže revír
nebyl dosud na město Přerov definitivně převeden.
Hlavní překážkou jest kupní cena, poněvadž podle
dnešních prodejních cen dříví nelze uznati tolik,
kolik původně mělo býti zaplaceno. Také již v první
schůzi městského zastupitelstva po těchto volbách
bylo konstatováno, že je nutno ke zmírnění
nezaměstnanosti připraviti bezodkladné zahájení
stavby vodárenské budovy, chudobince, přístavby při
průmyslové škole, nového mostu a lávky u plovárny.
Zakoupena staveniště na budovy a přijaty návrhy
na stavbu. Od klášterních sester na Šířavě koupena
usedlost za 190.000 Kč jako staveniště pro
vodárenský dům a pro obytný dům, který vystavěn,
aby bylo využito zbývající části tohoto staveniště.
Od Žofie Ludíkové zakoupena usedlost s velkou
zahradou a volným pozemkem v ulici Ke kapličce za
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370.000 Kč na stavbu chudobince. Část z tohoto prostranství, které umožňuje i budoucí rozšíření
chudobince, byla odprodána na stavbu obytných domů při ulici Vsadsko. Přijat byl návrh na stavbu očního
pavilonu, rozhodnuto bylo také o stavbě obytného domu při státní průmyslové škole podle požadavků
ministerstva školství a přístavbě dílen při státní průmyslové škole, umožněné jednak příspěvkem
ministerstva školství, jednak výtěžkem za plochu, odprodanou v dřívější době pivovaru. Mimo chudobinec
byly veškeré tyto stavby ještě v létě zadány a se stavbou jejich započato. U chudobince mimo revisi a
redukci projektu rozhodovaly o odkladu i obtíže při opatřování úhrady. I Všeobecný pensijní ústav kladl
pro výpůjčku velmi těžké podmínky. Požadoval hypotekární zajištění nebo zástavu některých dávek
obecních. Podmínky nebyly akceptovány. Ve vývoji hospodaření byly předzvěstí oněch těžkostí, které v
nejbližší době nato obcím všeobecně vznikly při opatřování úvěru.
Jak město rychle roste co do rozsahu, viděti i z toho, že potřeba evidence vynutila si pojmenování
četných nových ulic: nábřeží dra Ed. Beneše, Kotkova ulice, Bezručova, Máchova, Rašínova, Štefanikova,
Tusarova, Denisova, Marxova, Macharova, Wolkerova, Třebízského, Kosmákova, Dr. Ant. Dvořáka,
Tržní, Dr. Leop. Riedla. Při tom byly některé ulice starší přejmenovány: Malá Kostelní na Jiráskovu,
nábřeží na levém břehu Bečvy v dolní části na nábřeží dra Ant. Stojana a v horní části na nábřeží podpl.
Jana Gayera.
Pojmenování ulic doplněno rozšířením názvu Husova ulice na část nově vzniklou parcelací
cukrovaru od Kojetínské ulice k nábřeží, odbočka od ní nazvána Cukrovarskou. Jiné ulice pojmenovány U
Strhance, Na Svépomoci, Tyršova ulice, Na Odpoledni, K Bečvě.
V této době skončeno také jednání, jež bylo za součinnosti obce vedeno o stavbě Baťova obchodního
domu na místě jednopatrového, poměrně nového domu, který tu zužoval vjezd z Wilsonovy ulice do
Žerotínova náměstí na 7 m 30 cm i s chodníky. Novou stavební úpravou byla zregulována ulice v tomto
důležitém místě bez finančních obětí města na 14 metrů. Bylo nutno při tom překonati překážky, jež kladla
Chevra Kadisha a náboženská obec židovská.
Mimo obytný dům na Šířavě rozhodnuto v této části volebního období 1927-31 o stavbě domu v ulici
U Strhance s byty o jedné obytné místnosti.
Dokončena a zkolaudována byla opěrná zeď na Brabantsku.
Z jiných hospodářských opatření jest významnou koupě 35 měřic pozemků proti voj. kasárnám a
tudíž v užším stavebním obvodu, koupě domu v sousedství radnice od dědiců Roháčkových, pro regulaci ulic
směna pozemků s továrnou hnojiv, od níž město dostalo plochu, potřebnou na prodloužení Tržní ulice až k
okresní silnici Přerov-Dluhonice, a převody pozemků, ležících v sousedství továrny Blahutovy a Odstrčilovy
a určených na založení ulic v tomto obvodu. Ujednání o provedení úprav ulic, přiléhajících k továrně
Weiglově, stalo se po nešťastném vývoji majetkových poměrů v této továrně asi bezpředmětným.
Realisací významného a obtížného činu byla stavba druhého mostu přes řeku Bečvu. Když se
vyskytly v dřívější části tohoto volebního období zprávy o zamýšlené fusi Středomoravských elektráren se
Severomoravskými elektrárnami, měly se spojiti správní rady obou podniků v jediný sbor, a to dohromady s
menším počtem členů, aby byl hybnější. Městu Přerovu příslušelo však před fusí a přísluší i nyní virilní
zastoupení, jež vzniklo v době založení SME a jehož význam měl býti znehodnocen zvětšením celkového
počtu členů nové správní rady. Byl již také učiněn krok, aby toto nebezpečí město Přerov postihlo. A tu z
iniciativy města bylo hledáno východisko tam, kde nebylo tolik zájmů jiných - v návrhu, aby kompensací za
redukci v poměru zastoupení byl přislíben příspěvek na stavbu nového mostu, projektovaného i ku
prospěchu tohoto podniku přímo u jeho centrály. Současně byly opatřeny informace o subvencích. Rychlým a
důsledným postupem a opětovnými jednáními odstraněny překážky, opatřen v nejkratší době projekt a již ve
schůzi městského zastupitelstva 15. dubna 1931 projednán a přijat návrh na stavbu tohoto mostu a
městské radě dáno zmocnění ku přípravě stavby až k zadání. Nastal další úkol, přeměniti sliby v závazky
vůči městu. I toho dosaženo za podmínek pro město výhodných a rychle, třebas ne bez obtíží. Ještě před
koncem období mohlo zastupitelstvo dostati zprávu, že nejen jest zabezpečena vodoprávní koncese, ale že
ministerstvo též povolilo státní subvenci a že tudíž i finančně jest stavba mostu zajištěna.
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V městských elektrických podnicích bylo využito zákona o stabilisačních bilancích a jejich majetek
nově oceněn, aby byl dán nový základ podle změněných poměrů hospodářských pro amortisaci zařízení. Při
nové emisi SME v době zmíněné fuse upsány ze jmění měst. elektr. podniků další akcie.
Mezi prvními starostmi byla snaha připraviti stavbu škol, na něž do té doby nebylo možno opatřiti
výpůjčku ca 3 miliony Kč. Konečně byla půjčka 2 miliony Kč povolena Městskou spořitelnou v Olomouci.
Slib však později nebyl dodržen. Obchodnímu grémiu byla přislíbena další subvence na obch. školu. Jinak v
oboru kulturním zreorganisováno kuratorium musea, odevzdán veřejnosti sál v zámku, určený i pro
výstavy, a když byly zakoupeny scházející pozemky, odevzdáno veřejnosti hřiště pro mládež na pravém
břehu Bečvy.
Ještě o jednu důležitou věc byl znovu učiněn usilovný, bohužel bezvýsledný pokus: aby byla zvětšena
posádka přidělením nových vojenských útvarů do Přerova.
V Městském domě po prvé uspořádány výstavní trhy, jež pro jejich vhodné uspořádání veřejnost
přijala s radostí.
Vedle mostu byl v komunikacích oživen požadavek zrušení přejezdu na státní silnici přes čtvery
koleje na konci Velké Dlážky a nahrazení jeho podle výsledku porady se zástupci dráhy a zemského úřadu z
19. června 1931 podjezdem, na nějž přislíben příspěvek města.
Zvýšená doprava automobilová stávala se při průjezdu Přerovem pomalu bezradnou, pokud nebyla
velmi dobře obeznámena s místními poměry ve vnitřním městě, které kdysi vyrůstalo za podmínek zcela
jiných. Co nemůže pro nákladnost spraviti regulace ulic, musí nahraditi orientační značky a policejní
opatření o usměrnění jízdy. Proto přijata nabídka Čsl. autoklubu pro Moravu a Slezsko v Brně, že bude
svým nákladem stavěti, udržovati a obnovovati všechny orientační a výstražné tabule a sloupy místo města
Přerova podle mezinárodních vzorů za to, že mu město udělilo právo na reklamy, přislíbilo dodávku proudu
pro osvětlování orientačních sloupů a osvobodilo Autoklub pro reklamy na orientačních a výstražných
tabulích a sloupech od dávek a poplatků. Z dlažeb ukončena a 19. září 1931 zkolaudována část státní
silnice od hřbitova až na konec města směrem k Hor. Moštěnici a v této době bylo rozhodnuto také o dlažbě
části Masarykova nám.
Nedostatečná zákonná úprava nových ustanovení pravidel o dávce z nájemného vyvolala za živé
účasti veřejnosti spor v názorech o tom, co jest rozuměti základem pro vyměření dávky. Městské
zastupitelstvo se přiklonilo, odpovídajíc na rozklad Spolku majitelů domů a odbor, organisace Domova, k
onomu ze sporných mínění, že za rok 1928 a další nezapočítává se do vyměřovacího základu dávek,
vybíraných na podkladě nájemného pouze ono zvýšení nájemného, které nastalo podle zákona o ochraně
nájemníků.
Rozpočet města Přerova na rok 1931 i přes urgence ještě ani v červenci 1931 nebyl schválen. Bylo
nutno, poněvadž zemský úřad provedl revisi za účelem snížení schodku směrodatného pro příspěvek ze zem.
fondu, znovu projednati tento rozpočet podle směrnic určených při revisi a tak také byl potom zemským
výborem schválen. Za necelé dva měsíce muselo pak býti jednáno již o rozpočtu na rok 1932. Rozpočet
mimořádný byl upraven opět jako program pro další budoucnost, z něhož v běžném roce měla býti
realisována pouze část.
Snaha pomoci nezaměstnaným neomezila se na veřejné a obytné stavby obecní. Za vedení starosty
Kleibra byla vyvolána začátkem listopadu 1931 akce k získání peněz a naturálií od institucí a jednotlivců,
průmyslu, obchodu, producentů, peněžnictví, jakož i veřejných a soukromých zaměstnanců na podporu
rodin nezaměstnaných a po případě na stravovací akci pro jejich děti a nejpotřebnější jednotlivce.
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Krátká byla doba od druhého ustavení zastupitelstva v tomto období do jeho konce. Úkolů přes to
bylo mnoho a těžkých nejen projednáno, nýbrž i provedeno.

V.
Pro volební období počínající 22. listopadem
193 1, byly konány volby dne 27. Září 1931. Jejich
výsledek podle hlasů byl: soc. dem. 3325, nár. soc.
1590, kom. 1315, nár. dem. 986, agr. 484, živn.
995, faš. s ligou 496, lid. 2244, křest, soc. 215. Po
zamítnutí námitek Ed. Čejky a spol. konala se
ustavující schůze městského zastupitelstva 13.
listopadu 1931. Redakce publikace zařazuje k
tomuto článku fotografie členů městské rady v oné
schůzi zvolených. Starostou se stal opět R. Kleiber
27 z 31 hlasů, prvním náměstkem Josef Polame,
který zůstal referentem pro hospodářství, druhým
náměstkem Eduard Veselský, který opět je
referentem stavebním. Městskými radními se stali a
dostali tyto referáty: Dr. AI. Štaffa - právněpolicejní a bytová péče, V. Tšpon - finanční, Otto
Kadlec - elektrárna, Fr. Müller jatky, Štěp. Klein zdravotnictví včetně nemocnice. P. AI. Čáp - sady
a hřbitov, Fr. Kabelík - zemědělství, V. Rytíř lesy, B. Rejhon vodárna, Fr. Lančík - plovárna,
věci dopravní a kulturní, K. Kouřílek pohřební
ústav.

Vojtěch Tšpon,

Ustavující schůzi řídil vrchní rada Fr.
měst. radní a finanční referent
Chmelík, okresní hejtman. Mimo jiné pravil: „Je
jisté, že každé nové zastupitelstvo má mnoho povinností. Avšak toto zastupitelstvo má povinností
dvojnásob, neboť doba, ve které žijeme, jest pohnutá nejen u nás, ale i v cizině, je to krise hospodářská a
tíha nezaměstnanosti." I v programovém prohlášení starosty, předneseném v zastupitelstvu, zaznívá
zmínka o obtížích doby: „Vstupujeme do tohoto období za okolností mimořádně těžkých především pro
Přerov. Mám na mysli všechno to systematické ochuzování Přerova, ať týká se věcí vodohospodářských,
železničních či hospodářských. Mám na mysli pokles průmyslu v našem městě, jenž jeví se zavíráním
průmyslových závodů či omezením prací v nich... Vstupujeme však do nového období i v době všeobecné
hospodářské krise, jež postihla celou Evropu i naši republiku. Je dobře, když při vstupu do zodpovědné
práce obecní tyto dva fakty si uvědomíme. Naší povinností bude především léčiti krisi Přerova, krisi
přerovských hospodářských poměrů a přerovských občanů." Po tomto úvodu přichází konkrétní program, s
jehož realisací bylo ještě v téže schůzi městského zastupitelstva započato.
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Nový most čsl. Legií přes řeku Bečvu v Přerově

V první schůzi městské rady naznačil starosta Kleiber tento program pro příští čtyřletí v hlavních
obrysech takto:
,,a) Naše obecní politika finanční musí počítati se současnou hospodářskou situací světovou, musí se
snažiti zavésti rovnováhu do obecního hospodaření.
b) Ve věcech stavebních i přes svízelnou situaci se nezastavíme. Dokončíme stavby čtyř započatých
obecních budov, přikročíme ke stavbě obecných a měšťanských škol, ke stavbě chudobince a kulturního domu
Masarykova. Příštím jarem počneme se stavbou druhého mostu a lávky. Že i v těchto pracích investičních
zdůrazňujeme šetrnost - je samozřejmé.
c) Naše obecní podniky, polní i lesní hospodářství musí býti nejen soběstačné, nýbrž podniky musí v
příštích letech přispívati k úpravě obecních financí.
d) Nejbližší období bude důležité i tím, že Přerov musí uhájiti svého významu jako středisko
železniční i jako středisko příštích průplavních cest naší republikou.
e) Vstupujíce do těžkého období, uvědoměme si, že sociální péči musí býti věnována pozornost
mimořádná. Ideálem bylo by, kdybychom místo potupných podpor za součinnosti průmyslových závodů
umožnili práci všem za mzdu. Při tom nesmí býti dobročinnosti využíváno. Nežijme nad poměry, ať
soukromě či v obci, nesmí žíti nad poměry ani ti, kteří veřejné dobročinnosti se dovolávají."
A zatím co usilovně bylo pracováno, aby v zájmu ne místním, nýbrž celostátním byly zmírněny
sociální důsledky hospodářského vývoje světového, musil si Přerov i zastesknouti... Nechť však mluví sám
projev, k němuž se připojilo městské zastupitelstvo jako k resoluci, přijaté jednomyslně na veřejné schůzi,
uspořádané městskou radou proti poškozování Přerova: „Občanstvo všech politických stran shromážděné na
veřejné schůzi v Přerově, uspořádané 13. prosince 1931 proti poškozování Přerova, přijalo s rozhořčením
zprávu o postupu a obsahu chystaného rozhodnutí ministerstva veřejných prací v otázce odbočky ředitelství
pro stavbu vodních cesta jednomyslně protestuje proti křivdě, jež tu má býti Přerovu způsobena postupem
diktovaným vlivy jinými než čistě věcnými.
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Občanstvo přerovské bere tuto zprávu tím bolestněji, že je pokračováním ztrát, jež mu byly již v
minulé době umělými nepříznivými zásahy veřejné správy způsobeny.
Paedagogium vybudované samotným občanstvem bylo Přerovu telegraficky vzato. Kompensace byly
slíbeny i vysokými činiteli státními, ale nedány.
Vývoj mezinárodní dopravy není dokončen. Přesto však byla učiněna celá řada disposic, odporujících
tomuto faktu ve správě železniční na vybudování nákladných zařízení nových jinde, jimiž vyhovující
zařízení v Přerově jako přirozeném uzlu železničním byla znehodnocena ke škodě státu, města,
zaměstnanců, obchodnictva a živnostnictva. Hojně bylo i jiných opatření železničních, směřujících bez
naléhavých důvodů proti Přerovu.
Za války trpěl Přerov příliš četnou posádkou a jinými zařízeními vojenské správy. Byly mu tím
způsobeny škody mimořádně velké. Marnými však zůstaly všechny jeho poválečné pokusy, aby nepříznivý
hospodářský vývoj byl zmírněn mimo jiné
zvětšením nepatrné posádky.
Již v roce 1912 byly zákonem uznány
mimořádné důvody, pro něž byl Přerov zařazen
výjimečně do vyšší stupnice aktivního přídavku,
nynějšího činovného státních zaměstnanců. Ač za
obdobných poměrů, jaké má Přerov, bylo učiněno
mimořádné opatření o zařazení do vyšší skupiny
činovného vládním nařízením pro města v Čechách,
byly důsledně zamítány žádosti města Přerova posledně prý pro přílišný počet takových žádostí.
Věcné důvody nebyly zkoumány spravedlivě. Ani
v oboru hospodářské správy nebylo Přerova
ušetřeno.
Dodnes nemá řádného vyřízení o rozpočtu
na r. 1930, ač řadou nových dokladů bylo
prokázáno, že by nebylo možno hospodařiti roku
1932 podle základů, vyplynuvších z původního
rozhodnutí zemského výboru.
Žádáme proto, aby byla ponechána Přerovu
odbočka pro stavbu vodních cest, jež dosud právně
nebyla zrušena, aby ve věcech železničních nebyl
Karel Kouřílek,
vývoj Přerova bržděn t. zv. úspornými zařízeními,
městský radní
jež nejsou opřena o definitivní stav mezinárodní
dopravy, aby bylo vyhověno žádosti za zařazení Přerova do skupiny B činovného a aby náhradou za
naznačené újmy byla Přerovu dána státní správou obchodní akademie, jež by bez velkých obětí a obtíží
mohla býti spojena s veřejnou dvoutřídní školou obchodní, a aby také v jiných zmíněných směrech bylo
napraveno, čím byl Přerov v posledních letech poškozen."
Nebyly to jen požadavky a naříkání. Přerov trpěl již po léta, že neměl ve svém středu poslanců, jichž
úkoly jsou ovšem jiné, ale kteří by přesto byli měli na městě opravdový a systematický zájem a jeho posice
byli mohli obhájiti i podrobnou znalostí poměrů, a tak posíliti práci města. Tím ovšem nepodceňuji, co ve
skutečnosti bylo od případu k případu z poslaneckých a senátorských kruhů pro město učiněno, pokud tomu
nebránil ohled na zájmy mocnější a lokálně jim bližší.
Vodohospodářskou exposituru Přerov nedostal, ač byla ministerstvem veřejných prací v červnu 1921
slíbena. Sám pan ministr prohlásil, že ustoupil politickému tlaku se všech stran. Přesto byly i v tomto
období sledovány všechny podněty a podniky vodohospodářské a město se jich aktivně účastnilo.
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Bolest v práci nesmí trvati dlouho. Bylo třeba připraviti dělníkům zaměstnání a pokračovati v
chystaných dalších projektech mimo stavby již rozdělané. Byl to především most, na nějž po mnoha
jednáních byla přislíbena také subvence zemská, takže bylo možno považovati úhradu nákladu z největší
části za zabezpečenu a že bylo možno zadati demontáž staré lávky (O. Netopil), opatřiti přechodnou
úhradu do výplaty subvencí, zadati s výhradou schválení i železobetonovou konstrukci (nedle rozhodnutí
subvenčních úřadů pověřena stavbou fa dr. inž. Müller & Kapsa) a dlažby (fa bratří Jaškové).
Konstrukce mostu, který svými pevnými liniemi doplňuje krásu betonových zdí regulačních, jest
utvořena ze spojitých nosníků kloubových (systém Gerber), nesených čtyřmi betonovými pilíři návodními a
dvěma pobřežními, které jsou 2.50 m pode dnem řeky Bečvy. Most má celkem 5 otvorů. Užitečná šířka
vozovky mostu je 6.60 m a chodníků po obou stranách po 2 m. Délka mostu je celkem 90.60 m.
Obětí, kterou přinesla veřejnosti a nezaměstnaným Městská spořitelna, byl obohacen Přerov v témže
roce i pěknou železobetonovou lávkou vedoucí od ulice Pod valy směrem ku plovárně, tedy v místech, kudy
před tím po několik roků v létě vedla nouzová lávka dřevěná, čas od času odplavovaná velkými vodami a
zachycovaná. Stavbou lávky bylo splněno dávné přání celého Přerova. Lávka je vystavěna jako spojitý
trámový nosník s klouby (rovněž systém Gerber), nesený třemi návodními a dvěma pobřežními pilíři.
Celková délka lávky jest 81 metrů. Užitečná šířka lávky mezi zábradlím je 3 m. Spodní hrana nosní
konstrukce lávky je 70 cm nad nejvyšší vodou, aby profilem řeky pod lávkou mohly procházeti první návaly
vod a v zimě mohutnější vrstvy ledové tříště.
Vedle kolaudace jiných staveb z minulých období skončeno v tomto období také vyúčtování
restaurace zámku - stála 1,638.000 Kč - realisovány úvěry na domy dříve vystavěné se stavebními
podporami, zadány další práce na rozestavěných budovách a pro započatý obytný dům na Šířavě opatřena
státní podpora anuitní, jež u tohoto i jiných domů jest značnou výhodou v obnosech statisícových.
Postupně byly dokončeny a odevzdány účelům, pro které byly určeny, stavby, jež byly vyúčtovány
takto: Vodárenský dům stál 1,243.045.56 Kč, oční pavilon vyžadoval 1,495.586 Kč nákladu, na nějž
osobně přislíbená subvence' ca 300.000 Kč ministerstvem zdravotnictví dána nebyla, obytný dům na Šířavě
byl vybudován za 564.696.88 Kč, obytný dům u státní průmyslové školy za 498.389.04 Kč a přístavba
dílen za 374.988.89 Kč.
Do roku 1932 byla odsunuta stavba chudobince, na nějž plány byly přepracovány a náklad opětně
zredukován. V červnu 1932 byly práce zadány a hned s nimi započato. Pohled na tuto budovu od Bečvy
ukazuje, že vhodnější je pro význačné budovy vyvýšené místo než rovina.
Pro museum, jež jest postupně upravováno v renovovaných místnostech zámku, byla zadána první
část zařízení nákladem 70.000 Kč.
Z podniků městských zejména elektrárna pomáhala městu překonávati zlé doby hospodářské a při
tom také pamatovala i na své zdokonalení.
V hospodářských věcech opět bylo nutno zabývati se hromadnými (125 a 118) odvoláními o dávce z
nájemného a o ostatních dávkách vybíraných na podkladě nájemného, poněvadž v minulém období nebyla
tato otázka definitivně vyřešena. Město Přerov podalo na rozhodnutí okresního úřadu stížnost k
nejvyššímu správnímu soudu.
Při rozpočtu na r. 1933, ve kterém mohlo býti počítáno s přirážkami pouze 137% a 300% pro
hospodaření řádné, byl stavební program dále zredukován s odůvodněním, že městská rada i finanční
komise uznala bezúčelnost rozpočítávání mimořádných investičních výdajů, jež by se nedaly provésti v roce
1933 hlavně z ohledu na nedostatek peněžních prostředků a pro celkovou hospodářskou situaci. Tak místo
původních celkových nákladů na úřední budovy obecní, kulturního domu, školy pro ženská povolání a
živnostenské školy pokračovací a na stavbu nového stokového sběrače od Lešetína přes podjezd za
Mádrovou továrnou do Bečvy byly zařazeny pouze příspěvky na přípravné práce. Opětně byl zařazen
příspěvek na stavbu podjezdu na konci V. Dlážky. Konečně byl zařazen do potřeby mimořádného rozpočtu
na rok 1933 příspěvek na stavbu domu s malými byty z výpůjčky od Všeobecného pensijního ústavu, který
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měl býti vystavěn na nábřeží dra Ed. Beneše. Při tomto domě bylo počítáno s anuitním příspěvkem státním
2% a nejméně 2% Když ministerstvo sociální péče povolilo podle nové své směrnice pouze 1%, bylo
rozhodnuto městským zastupitelstvem, že má býti od stavby upuštěno, poněvadž by nájemné podle
kalkulace bylo vysoké. Rozpočet řádný byl tentokráte zemským výborem poměrně brzo schválen a bez
opětovného projednávání.
Hlavní úkol roku 1933, stavba obecné chlapecké a dívčí školy, narazil na mimořádné překážky.
Úvěr, který byl výpůjčkou zabezpečen, byl olomouckou spořitelnou odřeknut. Proto bylo zakročeno o
povolení úhrady z výtěžku půjčky práce. Plány byly již projektanty arch. Poláškem a inž. Kyselkou
přepracovány, místní školní radou a městskou radou schváleny a vypsáno ofertní řízení, aby ještě letos byla
stavba započata.
Z minulé doby byl zlikvidován sporný příděl z vyrovnávacího fondu za rok 1930, jejž původně
zemský výbor odmítl poskytnouti s poukazem na aktivní nedoplatky z roku 1929 a pro nějž byla podána
obsáhlá stížnost — stejně bylo to pak provedeno pro příděl na rok 1931 - k nejvyššímu správnímu soudu,
aby byl získán čas pro
jednání. Když ohledně
obou let byly příděly
přislíbeny,
byly
stížnosti
odvolány.
Nebyly bezdůvodnými.
Poměry v obecním
hospodaření se zhoršily
nejen co do výše
přídělu, nýbrž í v
jiných
příjmových
položkách, a na př. při
pronájmu pozemků byl
výsledek takový, že v
trati Boroviska nebylo
možno ani po opětovné
dražbě
pozemků
pronajmouti. Stejně
Městský dům, farní kostel a budova městské spořitelny města Přerova
nastalo
mimořádné
zhoršení v pronájmech
a to jak budov obytných, kdež bylo nutno povolovati lhůty a splátky, tak také jinde (Městský dům). Pro
budoucí účely a pro případné směny zakoupen v širším stavebním obvodu města pozemek dosud zemědělský
v trati „Od Lověšic" o výměře 100 a od Fr. Kabelíka a asi 75 a pozemků z dražby pod Lešetínem. Z
obecních staveb obytných vystavěn pouze dvoupatrový dům s obytnými kuchyněmi v ulici u Strhance
nákladem 565.000 Kč.
V městských elektrických podnicích doplněna stabilisační bilance a nově sestavena ve vodárně, která
skončila sice již dříve rekonstrukci vodovodu, ale které nastal úkol znovu a znovu jednati o schválení těchto
zařízení, poněvadž původní řízeni vodoprávní bylo částečně zrušeno. Po čtvrt století bylo tu dosaženo
schválení starších zařízení vodovodních jakož i povolení, které zatím není konečné, pro stavby spojené s
rekonstrukcí.
Pro les Žebračku byl vypracován a předložen ke schválení zařizovací plán a to pro 229 ha s
hospodařením 40letým na dřevině spodní a 120letým na dřevině vrchní. V revíru Prostějovičky pronajata
honitba.
Na městském hřbitově odevzdán veřejnosti urnový háj.
V městské nemocnici přeměněny ordinariáty pro choroby interní a oční v primariáty. Pro městský
chudobinec vypracován byl organisační řád - stanovy. Stavební ruch soukromý se omezil na malé stavby a
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stavby rodinných domů vilových. Seskupil se zejména na pozemcích z dalších parcelací továrníka Kánského,
stavitele Herinka, inž. Polívky, K. Vaňka a má býti rozšířen projednávanou parcelací Stoklasovou při nové
ulici, která by byla otevřena u Strhance a spojovala ulici Velkou Dlážku a ulici Na hrázi. Pro regulaci ulic
vykoupen dům Otáhalův a stodola Hanačíkova na Velkých Novosadech. Mimo druhý most a železnou
lávku soustředěn z komunikací zájem správy města i veřejnosti opět na projekt zrušení přejezdu v úrovni
přes státní silnici na konci Velké Dlážky. Podle starého stavební povolení, jež dráha dostala při jednání o
stavbě 3. a 4. koleje a při projednání spojky Radvanice-Dluhonice, měl býti přejezd v úrovni nahrazen
nadjezdem. Dne 7. ledna 1932 konala se komise svolaná zemským úřadem k technickému a finančnímu
zajištění projektu a to podjezdu o šířce vozovky 8 m s chodníky po 2.50 m a minimální světlé výšce 4.20 m a
s čerpacím zařízením pro vodu, která by se v podjezdu hromadila. Město Přerov muselo převzíti závazky a
přislíbiti příspěvek. Ministerstvo železnic neschválilo však tento projekt a ujednání o úhradě nákladu a
nařídilo, aby ředitelství drah vypracovalo projekt nadjezdu. Příkaz byl odůvodněn snahou po úspoře
nákladů. Ke konečnému rozhodnutí dosud nedošlo. Zemský úřad, jak se dá předpokládati, nemůže
souhlasiti, aby uvnitř města na státní silnici byl vystavěn nadjezd. Rovněž Přerov raději by poskytl
přislíbený příspěvek, než by připustil nadjezd, a podle posledních informací lze souditi, že i obec Předmostí,
která původně odmítala jakékoli jednání o příspěvku, raději přinese oběť finanční, než by způsobila oddělení
této obce od Přerova nadjezdem. Most spojující Velkou Dlážku s Mostní ulicí byl nazván mostem dra Mir.
Tyrše, druhý mostem Legií. Nově vydlážděny byly Kramářova ulice a to po bezvýsledném jednání s
továrnou Kokorovou a pozdějšími kupiteli části továrny Kokorovy pouze v prozatímní šířce, část ulice
Čechovy a ulice Havlíčkovy, aby byl upraven příjezd k nádraží jednosměrnou ulicí Kramářovou. Dojednána
byla a ministerstvem již povolena předlažba státní silnice na Šířavě od Dělnického domu přes část ulice
Moštěnské až po hřbitov a s okresním výborem dlažba části ulice Brabansko, dále provedené již předlažby
ulice Kojetínské a části Komenského třídy. V usměrnění dopravy ve vnitřním městě pokračováno a podle
smlouvy s Autoklubem dosaženo označení dálkových směrů přes Přerov.
Usneseními zastupitelstva vydána pravidla pro používání dlážděných chodníků a stejně i jiných
chodníků určených pro pěší a zejména vydán zákaz jízdy cyklisty po veškerých přítomných i budoucích
chodnících a omezena chůze v jízdní dráze. I jinak dosaženo v oboru policejním zlepšení v různých směrech.
Za účasti celé veřejnosti ve městě i v celých krajích na tratích sbíhajících se v Přerově bránil se Přerov
na podzim roku 1932 proti úmyslu ministerstva železnic dirigovati některé rychlíky na trati BohumínPraha v příštím jízdním řádě po spojovací trati Prosenice—Dluhonice, tedy mimo Přerov. Výsledek řady
akcí a jednání s ministerským předsedou Udržalem a několika ministry byl pouze částečně uspokojivý. Jeden
z nočních rychlíků na
trati Bohumín-Praha
a druhý ve směru
opačném
projíždí
podle nového jízdního
řádu po spojce a mimo
Přerov. Rozestavěné
zaústění koleje PřerovČes, Třebová nebylo
dosud dokončeno. Na
dotaz, přednesený ve
státní železniční radě
a na žádost města
Přerova
bylo
odpověděno,
že
železniční
správa
zahájila již loni
částečnou rekonstrukci
přerovské stanice na
tak zv. severním
Vilová čtvrť u vchodu do sadu Michalova
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zhlaví, že letos bude pokračovati z důvodů dopravně-technických po etapách a že zaústění dokončí, bude-li
míti peníze, na počátku r. 1934.
Před ukončením článku, v němž z posledního období je zahrnut jen uplynulý začátek, pokládám za
vhodné připojiti několik poznámek.
Jak jsem již řekl, není úkolem tohoto článku zhodnotiti činnost jednotlivých funkcionářů veřejných a
její výsledky, i když byla jejich práce dobrá a záslužná. Proto také jsem se vyhýbal zmínkám osobním, pokud
to bylo možno, ponechávaje každému, aby si z fakt učinil závěry sám. Někde však byla spojitost věcná a
osobní tak úzká, že jsem musel historicky události uvésti, ať příznivě či nepříznivě, s konkrétními jmény,
aniž bych tím chtěl něco jiného než konstatovati, aniž bych vytýkal nebo podceňoval činnost jiných
funkcionářů volených, kteří třebas na téže věci také pracovali. Totéž platí o odborné a často iniciativní
spolupráci úředníků a zřízenců, jako anonymních spolutvůrců událostí.
Jsem si také vědom částečně skutečné a částečně zdánlivé nerovnoměrnosti mezi jednotlivými roky a
obdobími, jak jsou vylíčeny v tomto článku. Toto zdání není vyvoláváno úmyslně. Je pouhým následkem
snahy vyhnouti se podrobnostem běžné správy a denní agendy hospodářské, i když jejich význam pro
jednotlivá období byl různý. Poměr je tu obrácený: čím méně má obecní samospráva v tom kterém období
prostředků, tím více má povinností hledati je a tím naléhavější a namáhavější úkoly.
Od srovnávání hospodářských cifer jsem rovněž upustil. Vedle zmíněných růzností základních
podmínek hospodaření v jednotlivých obdobích a letech bylo mně důvodem i to, že knihy pokladní jsou
uzavírány ne dne 31. prosince, nýbrž pouze k 31. prosinci s časovým rozdílem velmi značným. I splatnost je
možno účetně různě určiti. Pro správný obraz hospodářský, odchylný od účetního, bylo by tudíž nutno
především upraviti a vysvětlovati srovnávací základny, a to při určeném rozsahu této práce není možno.
Z podobných důvodů jsem neuvedl ani přehledu a srovnání dluhů. Bylo by nutno pro správné
porozumění rozebrati jednotlivé položky. V soukromém hospodaření jest možno proti majetkovým pasivům
postaviti majetková aktiva. V dluhovém hospodaření obecní samosprávy jsou sice také některá aktiva z
výpůjček pořízená ocenitelná majetkově. Jiná však mají hodnotu pouze ideální, které bez násilí ciframi
vyjádřiti nelze a u nichž mimo to bývá ještě důležitější rentabilita nepřímá.

Zbytky hradeb (valy) v Přerově
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K tomu, co Přerov měl před dvaceti lety, přibylo v obecní samosprávě mnoho nového, budov, různých
zařízení, i dluhů, ale také majetku, dlažeb, upravených chodníků, hospodářských, komunikačních a
kulturních novot, zdravotních a sociálních vymožeností.
A k vývoji činnosti a působnosti obecní správy mohu jako svědek ve většině doby říci, že v celku vždy
po 20 uplynulých let bylo snahou obecních správ města Přerova nejen spravovati pro přítomnost ve shodě s
vývojovými potřebami ostatních složek veřejného a soukromého života ve městě, nýbrž také připravovati
vývoj pro budoucnost tak, aby generace příští mohly v harmonickém postupu dále budovati na výsledcích
práce minulé.
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Seznam domů, vystavěných městem Přerovem v roce 1919-1932
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Další význačné stavby v Přerově za posledních 20 let
1913

Karel Číhalík postavil první trvalé Kinematografic. divadlo v Havlíčkové ulici čp. 1821, or. 38
(dvoupatrová budova, nahoře 2 byty).

1915

Klášter sester Dominikánek v Řepčíně, stavba 3patrového domu s kaplí na Velké Dlážce čp. 551,
or. 48. Kolaudace provedena 1. 10. 1918.

1916

Stavba nové elektrárny na pravém břehu řeky Bečvy, Na Odpoledni, v sousedství jatek.

1917

Ústřední svaz českých hospodářských společenstev v markrabství Moravském v Brně. Stavba
zemědělské prodejny, stájí a jednopatrové obytné budovy Na Odpoledni. Kolaudace r. 1919 16. 9.

1918

Stavba továrny „Elektra" bratří Hamplových na Odpoledni.

1920

Stavební a bytové družstvo „Lešetín" - stavba dvou třípatrových obytných domů na Náměstí
svobody (čtvrtá strana náměstí).
Stavba továrny nábytku fmy K. Kánský na Svépomoci.
Stavba slévárny firmy „Archimedes" u nové bochořské silnice.

1921

Stavební a bytové družstvo „Lešetín" - další 2 třípatrové domy na Náměstí svobody, rožní.
Postaveno sokolské letní cvičiště na Brabantsku se železobetonovými tribunami (prvními na
Moravě.

1922

Třípatrový obytný a obchodní dům v Kratochvílově ulici s obchodní pasáží do ulice Palackého
(stavebník Aug. Kohler).
Obchodní grémium - stavba dvoupatrové budovy školní pro obchodní školu gremiální v Bartošově
ulici (kolaudace 13. 10. 1923).
Hospodářský spolek okrasu přerovského- stavba jednopatrové budovy školní pro zimní
hospodářskou školu na Osmeku.
Okresní nemocenská pokladna v Přerově - stavba třípatrového domu v ulici Smetanově čp. 1941
(kolaudace 11. 11. 1923).
Státní železniční správa - stavba dvou obytných domů dvoupatrových pro železniční zřízence na
pozemku u kasáren.

1923

Stavba třípatrového obytného domu pro státní zaměstnance na Náměstí svobody (kolaudace r.
1924).
Jaroslav Strojil - stavba třípatrového obchodního a obytného domu s tiskárnou v Kratochvílově
ulici.

1924

Poštovní úřad I. Přerov -město (1925).
Třípatrová budova okresní politické správy ve Smetanově ulici (kol. 1926).
Dvoupatrová budova okresního soudu a finančních úřadů ve Smetanově ulici (kolaudace 1927).

1925-1926
Městská spořitelna-stavba dvoupatrové úřední budovy na náměstí (kolaudace 18. 11.
1926).
Státní správa - stavba 8 třípatrových obytných domu pro státní zaměstnance v ulicích Smetanově,
Rašínově a Čechově.
1926-1927
Státní správa - stavba dalších 8 obytných domů pro státní zaměstnance v ulicích:
Kratochvílově (2), Na Odpoledni (4), v ulici Rašínově (1), na Žerotínově nám. (1).
Marie Ševčíková - stavba dvoupatrové budovy na Náměstí svobody s kinoprovozovnou.
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Antonín Müller - stavba třípatrového domu hotelového se 45 pokoji pro cizince.
Veronika Černá - přístavba parních lázní s basenem.
1928

Stavební a bytové družstvo „Lešetín" postavilo 24 rodinných domků na pozemcích mezi
Moštěnskou silnicí a továrnou firmy Weigl.
Stavitel K. Kovařík postavil 30 rodinných domků na pozemcích mezi Moštěnskou silnicí a
továrnou firmy Weigl.
Úvěrní spolek záložna - stavba dvoupatrového záloženského domu s byty pro úředníky.
K. Zejda - přestavba části budov bývalé akciové rafinerie cukru na továrnu pro výrobu cestovních
kufrů.

1929

Státní správa postavila třípatrový obytný dům pro státní zaměstnance na Náměstí svobody (podle
pořadí je to 18. dům).

1930

S. M. E. - stavba třípatrového obchodního domu v Husově třídě.
Augustin Pleus - stavba třípatrového obchodního a obytného domu v Kratochvílově ulici.
I. Nečasová - stavba dvoupatrového domu s lékárnou na Komenského třídě.
Firma „Belka" - přestavba části budov býv. akc. rafinerie cukru na strojní továrnu.
Firma Baťa - stavba třípatrového obchodního domu na Wilsonově třídě.

1931

Stavební a bytové družstvo Lešetín" - stavba třípatrového domu záloženského a obytného na
Žerotínově náměstí.
Boh. Jordán - stavba dvoupatrového obchodního domu s kavárnou v Mostní ulici.
Č. S. D. - stavba třípatrového obytného domu pro železniční zaměstnance na nábřeží Dra Ed.
Beneše.
Č. S. D. - stavba podjezdu dráhy v Kojetínské ulici.
Občanská záložna - přestavba záloženského domu na Komenského třídě.

1932

Ing. Vojáček-Leop. Hirsch - stavba garáží pro 14 motorových vozů na Tratidlech.

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933)
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