Zapomenutý Přerov

Městské museum v Přerově
Přípravy k pražské národopisné výstavě způsobily,
že literární odbor Čtenářského spolku v Přerově byl 3.
července 1892 pověřen národopisnou činností. Předsedou
byl tehdy profesor přerovského gymnasia Fr. Oščádal. Z
literárního odboru vznikl potom r. 1893 národopisný
odbor pro krajinskou výstavu v Přerově. Národopisný
odbor pracoval tehdy velmi svědomitě a sbíral materiál od
vesnice k vesnici. Doklady této počáteční práce museální
na okrese jsou všechny v archivu musea.
Po skončení výstavy byly sbírky uskladněny u
obchodníka Matzenaura ve Ferdinandské ulici ve třech
skříních (nynější dům P. Navrátila ve Wilsonově ulici).
Teprve po 8 letech usnesením obecního zastupitelstva z 8.
května 1901 zřízeno první kuratorium městského musea
a zvoleni do něho pp. Dr. Leopold Riedl, prof. Frant.
Oščádal, prof. Rud. Kreutz, ředitel školy Jan Martilík,
lékárník Hynek Psota a odb. učitel Vilém Šálek.

Larel Hauke, ředitel Obzoru a předs.
kuratoria měst. musea v Přerově

V následujícím roce 16. listopadu 1902 otevřeno
Městské museum v II. poschodí I. obecné školy v
Palackého ulici. Museum otevřeno vždy v neděli od 10.
do půl 12. hodiny v jedné třídě a přilehlém kabinetu.
Tehdy také jako strážce musea počal fungovati školník I.
obecné školy František Sahánek.

velkoobchodník v Přerově

Nedostatek místa ve škole přiměl město Přerov, že

r. 1906 přemístěno museum do dvou místností v zámku.
Po zakoupení zámku městem Přerovem rozhodnuto r. 1929 definitivně, aby zámek byl věnován
účelům museálním. Na podzim r. 1930 stěhovány již sbírky do nových místností.
Sbírky původně jen národopisné byly ovšem již značně rozmnoženy. Město Přerov spolu s kuratoriem
získávalo musejní předměty darem i koupí. Zakoupilo zejména větší celky archeologické sbírky Antonína
Teličky, později ředitele Palackého školy v Přerově, entomologické sbírky Ladislava Hudečka, ředitele
Blahoslavovy školy v Přerově a hanácký interiér odb. učitele Rudolfa Vanýska v Přerově.
V zámecké budově musejní propůjčeny čtyři místnosti Komenského museu, které založil ředitel
přerovské měšťanské školy František Slaměník, dvě místnosti má museum legionářské a jednu místnost
Ornithologický spolek v Přerově. Celá budova zámku věnována tudíž účelům musejním.
Nynější stav a rozdělení musea ovšem není definitivní.
Teličkovo archeologické museum doplněné sbírkami z městského musea zpracovává pražský archeolog
dr. Bohm a čítá dnes 7111 inventárních čísel.
Keramika, sbírky cechovní, zbrojnice, městské a národopisné, památky církevní a umělecké mají 3550
čísel, knihovna na 3000 inventárních čísel.
Archiv umístěný ve zvláštní proti ohni zabezpečené místnosti má na 1500 čísel.
Přírodopisné, lépe entomologické museum má 9500 čísel a na jeho katalogu pracuje tvůrce oddělení
Lad. Hudeček.

www.rosmus.cz
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Legionářské museum, jehož sbírky přešly již do majetku města, má 5000 inventárních čísel a je
spravováno musejním odborem přerovské odbočky ČOL.
Komenského museum je majetkem Ústředního spolku jednot učitelských na Moravě a dle vůle
zakladatele Fr. Slaměníka má zůstati navždy v Přerově.
Obsahuje 10.152 knih, rukopisů a památek. Správcem
tohoto musea je známý komeniolog Josef Krumpholc,
ředitel obecné školy v. v. v Přerově.
Sbírka ornithologická je majetkem města a správu
vede Ornithologický spolek v Přerově. Inventárních čísel
má přes 200.
Správu musea vede kuratorium, jehož členové jsou
z části voleni obecním zastupitelstvem, z části
kooptováni z řad odborníků.
O sbírky musejní se zvláště zasloužili první
předseda kuratoria dr. Leopold Riedl, kustos Frant.
Levý, který vedl museum obětavě 10 let od r. 1910-1920,
o adaptaci zámku pro museum se přičinil starosta dr.
Bořecký, nejstaršími pracovníky a členy kuratoria jsou
dosud pí. Karasová a R. Nietsche. Prvním částečně
honorovaným kustodem stal se r. 1930 L. Hudeček a
zůstal jím až do 1. května 1933.
Rozsah musejních sbírek a veliké úkoly, jež mají
dnes krajinská musea, vyžaduje ovšem systemisování
místa městského archiváře a kustoda u nás tím více,
poněvadž nutno dokončiti instalaci sbírek a řádnou
inventarizaci.

Frant. Sahánek,
správce měst. musea v Přerově
velkoobchodník v Přerově

Veřejnosti přístupny jsou již sbírky legionářské,
Komenského museum, oddělení entomologické a ornithologické, výstavní a přednášková síň, kdež péčí odb.
učitele Rudolfa Vanýska pořádány jsou časové výstavky ze sbírek musejních.
Zvlášť veliké návštěvě se těší rozhledna na zámecké baště, kterou navštívilo za dva roky od otevření
přes 8000 osob, mimo hromadné návštěvy škol.
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