Lázně Černá
Přerov - Nikdo už nemůže pamatovat doby, kdy majitelka prvních přerovských parních
koupelí Veronika Černá na sklonku předminulého století obsluhovala své zákazníky.
Historické anály na ni ale ještě pamatují, protože byla jednou z mála žen, která se před
více než sto lety vrhla na podnikání. „Vanové koupele nechala postavit v roce 1899 v
ulici Za Mlýnem a hlavně rev-matiky obsluhovala každý den kromě pořidělí a soboty,"
připomněla přerovská historická.
]Mnozí Přerované ale pamatují novější historii objektu, později zvaného lázně „Černá".
„Byl tam bazén, kde jsem se stejně jako všichni moji tehdejší spolužáci učil v sedmdesátých letech plavat. Už tehdy to byl barák na spadnutí a dlouhá léta jsem ani nevěděl, co
se s tou plovárnou lemovanou ochozy nakonec stalo," vzpomněl Přerovan Radim Petráš.
Zchátralý objekt desítky let zůstal téměř nevyužitý a několik jeho novodobých majitelů
pro něj nenašlo konkrétní využití. Až v minulém roce se do kompletní rekonstrukce
pustila společnost Areál volného času, která celý objekt přetváří do podoby penzionu.
Ten by měl být otevřen už za měsíc a jeho prvním čestným hostem se zřejmě stane herec
a bavič Jan Rosák. „Finišujeme, abychom 1. listopadu mohli otevřít. Dům jsme koupili
zhruba za milion korun, byla to vybydlená a havarijní ruina, přespávali v ní bezdomovci,
měla propadlou střechu i stropy. Po dohodě s architekty jsme z domu nakonec vytvořili
nové ubytovací zařízení, a přitom jsme se snažili co nejvíce zachovat jeho původní
podobu," uvedl spolumajitel vlastnící společnosti Petr Netopil.
„Díky tomu, že nemovitost nesrovnali se zemí a nepostavili na jejím místě něco nového,
zůstala „Černá" tím starým přerovským domem, jak jsme ho mnozí chtěli vidět,"
pochvalovala si novou stavbu Marie Vaňková, jejíž babička prý každou středu k paní
Veronice chodila s bolavými klouby. Jméno „Černá" si ale pen^ zion s sebou do
budoucna neponese.
„Přesný název ještě neznáme, ale protože je hotýlek v těsné blízkosti vyhlášené
restaurace U Labutě, tak bychom rádi, aby se název hodil ke jménu res"taurace," řekl Petr
Netopil.
V novém penzionu vybudovaném za dvanáct milionů korun se nachází šestadvacet
dvoulůžkových pokojů. Přespání v jednom z nich vyjde hosty zhruba na sedm set korun.
„Pro svatební noc máme i speciální apartmá pro novomanžele," připomněl spolumajitel
penzionu.

Další penzion. Nově opravný penzion by měl být slavnostně otevřený už za měsíc.

Skrývá šestadvacet dvoulůžkových pokojů apartmá pro novomanžele.
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Ve dvoře hotýlku zůstal komín - památka na Veroniku Černou, která před sto lety v domě
provozovala parní vanové koupele.
Mnozí Přerované mají ještě v živé paměti bazén, který sloužil veřejnosti až do konce
sedmdesátých let. „Plovárna bude prozatím zakonzervována a třeba pro ni později
najdeme využití," uvedl spolumajitel domu Petr Netopil. Možnost obnovit zde bazén
odmítá s odůvodněním: „Provoz by byl drahý a nerentoval se."

