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Starostenský sbor na Přerovsku 
 

První zasedání ustaveného starostenského sboru bylo již v roce 1894. Zástupci obcí zvolili si 
tenkráte předsedou Aloise Koutného z Popovic a místopředsedou Martina Hýbnera. Předseda Koutný 
plných 12 let staral se o rozvoj tohoto starostenského sdružení, organisoval práce samosprávy a pro svoji 
neúnavnou činnost byl oblíben na okrese. Začátky měli těžké a svízelné. Mnohé stesky čteme v tehdejších 
zápiscích. Doléhaly různé starosti, množily se žádosti v rozmanitých záležitostech a tyto měl vyříditi 
starostenský sbor. Mezi zakladateli nalezneme ještě dnes několik pánů, kteří sice nestarostují, ale jsou 
dosud činní ve veřejném životě. 

Změna nastala v roce 1906, kdy byl zvolen předsedou Valentin Sehnal z Buku. Po něm vystřídali se 
pp. Vilém Kužela ze Staré Vsi, Štěpán Netopil z Citova, František Hanečka z Vlkoše, Josef Mikšík z 
Čekyně. Zástupcem zemřelého předsedy Mikšíka byl Dr. Bořecký, starosta města Přerova. V roce 1928 
zvolen byl předsedou František Zavadil z Říkovic, kterého po smrti zastupoval p. Ing. J. Vdolek, starosta 
města Přerova. Od 9. listopadu 1928 vede starostenský sbor starosta Čeněk Brázda z Brodku. V únorových 
volbách 1932 bylo předsednictvo sestaveno takto: Čeněk Brázda, Brodek, za předsedu, Richard Kleiber, 
starosta města Přerova, za místopředsedu, František Šenk, Stará Ves, jednatelem, Josef Uherek, Dobrčice, 
pokladníkem. Do výboru byli zvoleni: Josef Křížek, starosta v Buku, Florián Talia, starosta v Průších, 
Tomáš Mackovík, starosta v Lukové, Josef Kašpárek, starosta v Čechách, Otto Beneš, starosta v Tučíně, 
Josef Polame, I. náměstek v Přerově, Fr. Serynek, starosta v Bochoři. 

Za dobu svého působení vykonal starostenský sbor mnoho, neboť zasahoval do různých veřejných, 
kulturních, hospodářských a j. záležitostí a působil také k tomu, aby venkovské obce žily v souladu s 
městem. Nedá se zde veškerá činnost do podrobna vyjmenovati, uvádíme jen některé význačnější body, jež 
měl starostenský sbor na starosti. R. 1906 navrhl, aby do zemského sněmu byl kandidován poslanec J. 
Rozkošný z Křenovic a volen i do říšské rady. Bránil se, aby místo zemského hejtmana na Moravě nebylo 
obsazeno Němcem a navrhl Čecha Dr. Žáčka. Léta válečná připravila pp. starostům důležitou a 
nepříjemnou práci v záležitostech aprovisačních. Mnoho se projednávalo, aby náš stát (kus naší české země) 
se uchránil od hladu a nepořádku. 

Ačkoliv jednal starostenský sbor v duchu proti Rakousku, vyhověl vyzvání místodržitelství a 
připravil v prosinci 1917 uvítání císaři Karlovi. 

K uctění návratu do vlasti osvoboditele našeho národa p. presidenta Masaryka oslaven tento 
památný a historický den založením Masarykovy knihovny. Starostenský sbor se staral, aby zřízeny byly 
měšťanské školy v Radslavicích, Moštěnici, Předmostí a Říkovicích. V r. 1928 dodal základní kámen na 
stavbu Masarykovy university; kámen si opatřil v Tučíně. 

Osmdesáté narozeniny p. presidenta Masaryka oslavil tím, že projektoval okresní chudobinec a 
schválil stavbu projektovaných škol na pozemku bývalé Kulkovy továrny. 

Schůzování starostenského sboru má i jiný význam. Obecní funkcionáři ulehčují si službu výměnou 
názorů, radíce se mezi sebou a doplňují své znalosti, získané od starších obecních zástupců. Každoročně se 
koná několik přednášek pro různá odvětví a hlavně pro nově zvolené starosty. Na těchto přednáškách se 
jedná o pracích samosprávných, o spravování obecního jmění, o sestavování rozpočtů a o různých právech a 
nařízeních.. 
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Čeněk Brázd a Brodku 
Předseda starostenského sboru na Přerovsku 

 

 
 
 

Zdroj: Přerovsko-Kojetínsko (1933) 
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