Historie Městského domu
Kolem roku 1890 se i v Přerově začal velmi rozvíjet národní ţivot a činnost různých spolků.
V té době měl Přerov v akciovém pivovaře místnost, kde se mohly konat zábavy, koncerty a
divadla ve větším měřítku. V té době se ve všech městech začaly stavět "Národní domy", a
tak ani Přerov nechtěl nezůstal pozadu. Na různých schůzích i valných hromadách tehdy
Přerované ţádali o postavení nového důstojného domu. Na základě to bylo na valné hromadě
Úvěrového spolku záloţna Přerov dne 22. března 1893 rozhodnuto, aby se postavila
reprezentativní budova. Spolek "Záloţna Přerov" byl v té době nejstarším peněţním ústavem
na Moravě, zaloţen byl 13. ledna 1861. (Sídlil v domě proti kostelu, kde je dnes Česká
obchodní banka.) Toto zaloţení připomíná i pamětní deska umístěná v hlavním vchodě
budovy. Tak bylo rozhodnuto o stavbě "Záloţenského domu".
Rok trvalo, neţ bylo vybráno vhodné místo. Byla vybrána budova hostince "U bílého
koníčka" rodiny Radoušků na Dolním náměstí. Po dlouhém jednání byla nakonec dohodnuta
kupní cena 49 000 zl. Trhová smlouva byla schválena 2. října 1985. Záloţna vypsala na
stavbu konkurz, o jehoţ výsledku rozhodoval spolek českých inţenýrů v Praze. V konkurzu
nejlépe uspěli stavitelé Vilém Ţák a František Pivný a inţenýři Karel H. Kepka a Alois
Čenský.
Po dalších jednáních bylo započato bourání hostince. Z jeho materiálu byla postavena
Sokolovna, ostatní materiál byl prodán za 400 zl. (později kino JAS na levé straně Bečvy u
mostu k Sokolovně, v současnosti (2004) je tam zeleň). Nájemníkům byla dána soudní
výpověď a dům byl na památku vyfotografován a 19.04. 1896 pozemek zadán stavitelům.

Bývalý hostinec U bílého koníčka, 1896. Dnes zde stojí Městský dům.
Byl ustaven stavební výbor ve sloţení: Jan Vítěz předseda, Antonín Kratochvíl jednatel. Dále
F.Bochořák,A. Kobliha, F.Lazar a Karel Sekera.
Poloţení základního kamene bylo provedeno 1. května 1896. Stavba "Záloţenského domu"
probíhala velmi rychle a bez problému, a tak přízemí bylo odevzdáno jiţ v říjnu 1897.
Veškeré práce včetně vybavení byly hotovy v listopadu 1897 a "Záloţenský dům" byl
slavnostně předán veřejnosti 4. prosince 1897. Na stavbě a výzdobě se podílely různé firmy:
štukatér Vyhnálek z Olomouce, dekorační malíř Frölich, kameník Šimčík, klempíř ozdobných
prací Fučíkovský, osvětlovací tělesa dodal R. Bartelmus a centrální topení Körting z Vídně,
zasklení belgickým sklem provedl B. Škareda a opona byla dílem malíře Hilšra z Prahy. Na
stavbě se podíleli i přerovští řemeslníci jako sochař Řezníček a klempíři Procházka, Vignati,
Haukne, Mika a bratří Karasové.

Stavba Městského domu v roce 1897

Postavení samostatného domu při němţ byl hostinec, i hotel a vnitřek hotelu byl velmi vkusně
vyřešen včetně malého sálu a dvoranou s galerií. Spolek ale neměl štěstí s hostinskými a navíc
se projevila konkurenční závist. Většina těch, kteří jeviště i dvoranu pouţívali Záloţně dluţili
nájem a jiţ tehdy vandalové ničili vybavení domu. Uvaţovalo se dokonce o tom, ţe dům bude
přestavěn na činţovní dům a v přízemí budou zřízeny obchody. Ale nakonec se rada
Záloţního spolku rozhodla nabídnout celý objekt městu s patřičnou slevou. Proto se obecní
výbor rozhodl v r. 1909, ţe dům včetně inventáře a příslušnostní koupí za 450 000 K. Touto
kupní smlouvou přešel dům do majetku města a byl přejmenován na Městský dům. Jedním z
nájemců byl v roce 1932 Josef Kupka.
Městský dům tak slouţí pro občany doposud a po roce 1990 zůstal jediným s velkým sálem
na kulturní akce. Město v roce 1988 rozhodlo o celkové opravě celé budovy. Rekonstrukce
Městského domu v Přerově - stavba byla zahájena Okresním stavebním podnikem Přerov,
dokončovala ji Přerovská stavební společnost, práce v celkové hodnotě cca 25 mil. korun,
realizováno v r. 1992. Podíl prací prováděných vlastními pracovníky byl cca 90%.
V roce 1992 po celkové a nákladné rekonstrukci byla na zajištění provozu vytvořena
Obchodní firma: Městský dům, spol. s r.o., zapsána 26.05.1992, ředitelem se stal Antonín
Karas. Tato společnost se stala nájemcem Městské domu. V současné době (2004) chce
městský úřad vypsat nové výběrové řízení na nájemce vzhledem k tomu, ţe stávající smlouva
končí počátkem roku 2005. Při tomto stávající nájemce měl mít přednostní právo na
prodlouţení nájmu, přičemţ tato jednání by neměla postihnout kulturní vyţití obyvatel.
Mezi nejvýznamnější a kulturní akce které jsou pořádány v MD je ČAJF (Československý
amatérský jazzový festival), jehoţ 1. ročník byl ve dnech 3.-5. června 1966 v sále Klubu
ţelezničářů (Komuna) a od 2. ročníku se pravidelně pořádá v MD. Pouze při rekonstrukci byl
přemístěn do klubu PS na horním náměstí. Tento festival patří mezi velmi populární v celé
republice.

Městský dům v Přerově po rekonstrukci v roce 1997

