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VáÏení ãtenáfii, spoluobãané,
ráda bych vám jménem sv˘m i celého kolektivu 

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov 
popfiála radostné proÏití 

blíÏících se vánoãních svátkÛ, 
mnoho hezk˘ch setkání, 

‰tûstí a spokojenosti, 
do nového roku 2019 

zdraví, energii, rodinnou pohodu, 
osobní i pracovní úspûchy.

Marcela Pavlová
fieditelka Stfiediska volného ãasu R˘mafiov

Milí ãtenáfii a ãtenáfiky,

v leto‰ním roce s osmiãkou na konci jsme si pfiipomnûli nûkolik zá-

sadních v˘roãí spjat˘ch s historií na‰í zemû, z nichÏ nejv˘znamnûj‰í

je bezesporu stoleté jubileum samostatného âeskoslovenska. I mûsto

R˘mafiov ale slaví svá v˘roãí, která pfiipomínají dlouholetou tradici

zdej‰ích institucí nebo spolkÛ. Kulatiny oslavily místní ‰koly, kni-

hovna, muzeum, sdruÏení v˘tvarníkÛ Octopus nebo sportovní klub

Jiskra R˘mafiov. Letos pfii‰el na fiadu dal‰í oslavenec – DÛm kultury,

dne‰ní Stfiedisko volného ãasu. Mûfiítkem lidského Ïivota je teprve ve

stfiedním vûku. Slavnostnû byl otevfien pfied ãtyfiiceti lety, 3. listopa-

du 1978, po mnoha letech pfiíprav a samotné v˘stavby, jako sídlo dÛ-

leÏité kulturní instituce, která sama v‰ak vznikla o mnoho let dfiíve.

Dovolte nám tedy provést vás historií kulturního Ïivota v R˘mafiovû, kte-

r˘ se probíjel sloÏit˘mi podmínkami ve vysídleném a novû dosídleném

pohraniãí, kde bylo zpoãátku tfieba vyfie‰it základní materiální potfieby

a kultura byla dlouho na vedlej‰í koleji. Umûní, osvûta, mimo‰kolní

vzdûlání, smysluplné trávení volného ãasu, to v‰e ale rovnûÏ patfií k po-

tfiebám civilizované spoleãnosti, a tak se i tyto stránky v R˘mafiovû dafii-

lo rozvíjet aÏ do souãasné podoby. R˘mafiov i díky sv˘m kulturním in-

stitucím dávno není provinãním mûsteãkem, kde dávají li‰ky dobrou

noc. Snad jen úpln˘ ignorant mÛÏe tvrdit, Ïe se tu nic nedûje.

V̆ voj jedné z hlavních kulturních institucí, jeÏ v souãasnosti nese ná-

zev Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov, byl velice spletit˘. SVâ vznik-

lo ze dvou pÛvodnû samostatn˘ch zafiízení, urãen˘ch zvlá‰È pro mi-

mo‰kolní vzdûlávání dûtí a zvlá‰È pro voln˘ ãas dospûl˘ch. Pokusili

jsme se obû organizace sledovat paralelnû aÏ do okamÏiku jejich spo-

jení v roce 1996. Omezen˘ prostor speciálního ãísla nám v‰ak nedo-

volil pou‰tût se do podrobností nebo vyuÏít ve vût‰í mífie vzpomínek

pamûtníkÛ. Ze v‰ech v˘razn˘ch osobností spjat˘ch s kulturním Ïivo-

tem v R˘mafiovû jsme vybrali dvû nejdÛleÏitûj‰í: Franti‰ka Vychodila

a Franti‰ka Karáska. SvÛj medailon by si jistû zaslouÏila i fiada dal-

‰ích. Zvlá‰tní pozornost jsme vûnovali také nûkter˘m fenoménÛm,

které pfiesáhly ryze místní pÛsobnost a roz‰ífiily renomé R˘mafiova za

hranice regionu. Nepostihli jsme pfiitom jistû v‰e, co by stálo za po-

zornost, a nejmenujeme zdaleka v‰echny, kdo se na kulturním Ïivotû

R˘mafiova podíleli. Pfiijmûte tedy následující kapitoly jako první po-

kus o zmapování velice ‰irokého tématu, ke kterému je moÏné se vra-

cet, roz‰ifiovat je a obohacovat.

Za cennou pomoc pfii zpracovávání kapitol dûkujeme Michalu

Vyhlídalovi z Mûstského muzea R˘mafiov, Marcele Pavlové, fieditel-

ce SVâ R˘mafiov, a dal‰ím pracovníkÛm SVâ, souãasn˘m i b˘va-

l˘m: Helenû Tesafiové, Evû Kudlákové, Janu Pfiikrylovi a Jakubu

Valovi. Dûkujeme rovnûÏ Bohumilu ·védovi za informace o fotogra-

fickém krouÏku, Jifiímu Karlovi za informace o archeologickém

krouÏku, Romanu Karlovi za informace o Klubu amatérsk˘ch v˘-

tvarníkÛ, dcefii Franti‰ka Karáska ·árce Kastnerové, dcefii Franti‰ka

Vychodila Janû Babíkové a v‰em dal‰ím, ktefií pfiispûli svou vzpo-

mínkou. Zdenka Pfiikrylová, Adam Rybka

Na úvod

„Zájem o kulturní dûní v obci nebo mûstû je vÏdy mûfiítkem vyspûlosti
obyvatelstva,“ pí‰e kronikáfi Franti‰ek Vychodil v úvodu kapitoly

o kulturním Ïivotû R˘mafiova v prvních pováleãn˘ch letech. A vzápûtí

konstatuje, Ïe R˘mafiov zatím zÛstává „mûstem s venkovsk˘m obyva-
telstvem“, které jeví jen mal˘ zájem o úãast na koncertech, pfiedná‰-

kách a dal‰ích kulturních podnicích. Vysvûtluje to pováleãn˘mi pomû-

ry v pohraniãí, které pfiitahovalo ãeské dosídlence pfiedev‰ím „materi-
álními v˘hodami, jeÏ poskytovaly nûmecké konfiskáty“, a vûfií, Ïe jak-

mile se podafií pfiekonat poãáteãní obtíÏe praktického Ïivota, bude se

rozvíjet i spoleãenské dûní a na fiadu pfiijdou i jiné hodnoty. „Kulturní
pracovník musel v pohraniãí zaãínati opatrnû, trpûlivû a s mal˘mi po-
Ïadavky,“ pí‰e kronikáfi.

Kulturní Ïivot po roce 1945

-22-2018  26.11.2018 10:40  Stránka 2



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2018

3

Sám Franti‰ek Vychodil byl k tûmto slovÛm nejpovolanûj‰í, neboÈ pat-

fiil od zaãátku k v˘razn˘m postavám kulturního dûní ve mûstû. NejenÏe

ho mapoval v mûstské kronice, ale pfiedev‰ím se podílel na jeho orga-

nizování. Zpoãátku byly kulturní a osvûtové aktivity pomûrnû chudé

a roztfií‰tûné. První uskupení vyuÏívala zázemí, jeÏ vybudovali pÛvod-

ní nûmeãtí obyvatelé, napfi. divadelníci z ochotnického spolku Bratrství

(pozdûj‰ího Mahenu) pÛsobili v budovû mûstského divadla;

v Národním domû a poté v mû‰Èanské ‰kole se scházel smí‰en˘ pûvec-

k˘ sbor, kter˘ vedl pfiednosta soudu dr. Josef Martínek. PfiíleÏitostnû

vystupoval také hudební soubor pod taktovkou varhaníka J. Kolíska

a od roku 1946 kapela dirigenta Vojtûcha Valenty.

V dubnu 1946 byla ustavena Místní rada osvûtová, jejímÏ pfiedsedou se

stal kulturní referent mûstského národního v˘boru Josef Jefiábek, po-

zdûj‰í mûstsk˘ knihovník. Rada toho roku uspofiádala napfi. dvû vzpo-

mínky na prezidenta T. G. Masaryka, oslavu narozenin Edvarda

Bene‰e nebo kvûtnov˘ prÛvod s tryznou za padlé ve svûtové válce.

Oslavy v˘znamn˘ch v˘roãí pfiipomínaly i politické strany a okresní ná-

rodní v˘bor (R˘mafiov byl do roku 1960 okresním mûstem). Akce za-

mûfiené na dûti, obvykle pfii pfiíleÏitosti Svátku matek, Mezinárodního

dne studentstva ãi pfied Vánoci, organizovaly ‰koly a Okresní péãe

o mládeÏ, od roku 1947 také Svaz ãeské mládeÏe nebo Junák.

V roce 1947 se k oslavám nejrÛznûj‰ích v˘roãí a pfiipomínkám dÛleÏi-

t˘ch historick˘ch postav (napfi. Mistra Jana Husa) pfiipojily tematické

pfiedná‰ky. V lednu uspofiádal fieditel ‰koly a fotograf Jaroslav Nûmec,

propagátor osobnosti Karla Schinzela, pfiedná‰ku o barevné fotografii.

Osvûtové pfiedná‰ky byly ov‰em zamûfieny ãastûji na praktická témata,

napfi. rodinu, péãi o kojence nebo v˘chovu dûtí.

Nabídka kulturního vyÏití se nicménû roz‰ifiovala, uÏ v roce 1947 pro-

bûhly napfi. dva literární veãery s hanáck˘mi spisovateli nebo tfii kon-

certy, mezi nimi jazzov˘ pofiad praÏského Vlachova souboru nebo kon-

cert klasické hudby v podání âeskoslovenského kvarteta. Zázemí pro

poãetnûji nav‰tûvované akce poskytovalo mûstské divadlo, které záro-

veÀ zaji‰Èovalo promítání biografu, jenÏ byl v té dobû podle kronikáfie

„nejoblíbenûj‰í a nejnav‰tûvovanûj‰í zábavou ‰irok˘ch lidov˘ch mas“.

Kinu dosud nekonkurovala televize, navíc nabízelo „mnohostrannost
záÏitkÛ“ za nízké vstupné. V roce 1947 se promítalo pûtkrát t˘dnû a na

jedno pfiedstavení pfii‰lo prÛmûrnû 282 divákÛ.

Zajímav˘m prvkem divadelních aktivit, jimÏ v ãinohfie dominoval spo-

lek Bratrství, byla loutková scéna. Jako první ji vybudovala I. národní

‰kola, na jafie roku 1947 se pfiipojila vlastním loutkov˘m divadlem

Katolická charita a na konci téhoÏ roku zprovoznila loutkovou scénu

mû‰Èanská ‰kola v budovû gymnázia (dne‰ní Z· na Jelínkovû ulici).

Velkoryse vybavené divadlo vedl Jaroslav Nûmec. UÏ o tfii roky po-

zdûji ale kronikáfi pí‰e, Ïe po pfiestûhování stfiední ‰koly do nûkdej‰í

klá‰terní budovy na Sokolovské ulici zÛstalo loutkové divadlo ne-

vyuÏito. Jeho ãinnost se oÏivila teprve na konci 50. let, kdy

v R˘mafiovû dokonce probûhla krajská pfiehlídka loutkov˘ch souborÛ. 

V roce 1948 kronikáfi opût hodnotí rozvoj kulturního Ïivota v R˘ma-

fiovû a neodpustí si poznámku, Ïe navzdory obsáhlému kalendáfii akcí

je v malém mûstû „vÏdy dosti ochotn˘ch kritikÛ, ale málo tûch, ktefií 
obûtavû pomáhali tvofiiti kulturní hodnoty“. V R˘mafiovû jiÏ pÛsobily

dva ochotnické soubory – vedle zmínûného Bratrství také Hraniãáfii.

Oba se ale pot˘kaly s nedostatkem ãlenÛ. Podobná situace byla na hu-

dební scénû, kde se udrÏely jen kapely V. Valenty a J. Korumplíka, so-

kolové mûli svÛj pûveck˘ krouÏek a gymnázium jazzové uskupení pod

názvem Orchestr Jaroslava JeÏka, kter˘ dokonce dvakrát zvítûzil v ce-

lorepublikové SoutûÏi tvofiivosti mládeÏe. Z kulturního kalendáfie je

ov‰em patrné, Ïe v˘bûr spoleãensk˘ch akcí byl uÏ docela pestr˘, to, co

chybûlo v domácích zdrojích, vynahrazovala vystoupení hostujících

souborÛ, pfiedev‰ím oblastního Hanáckého divadla z Olomouce, velk˘

ohlas mûlo také pfiedstavení Prodané nevûsty v podání operního sou-

boru z Opavy. V roce 1949 byla vyjednána dohoda o kulturním patro-

nátu Olomouce nad R˘mafiovem. V̆ sledkem bylo nûkolik koncertÛ

klasické hudby. 

Na sklonku 40. let se objevují první náznaky mimo‰kolní ãinnosti pro

dûti, zatím je‰tû v reÏii místní skupiny Svazu ãeskoslovenské mládeÏe,

která pofiádala soutûÏ ve zpûvu a recitaci nebo divadelní pfiedstavení

pro dûti. Její aktivitu ov‰em kronika hodnotí jako nedostateãnou.

Na poãátku 50. let zaãal kulturní Ïivot v R˘mafiovû stagnovat. Ubylo

pofiadÛ i aktivních uskupení. Zanikl napfi. pûveck˘ muÏsk˘ sbor pfii hu-

První okresní dûtsk˘ den, ãást prÛvodu, 23. 6. 1946

Svátek matek, vlevo Fr. Vychodil Pracovníci Brokátu pfii prvomájov˘ch oslavách, 1952
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dební ‰kole. Ochotnick˘ soubor, kter˘ uÏ od roku 1949 nesl název

Mahen, nastudoval pouze dvû hry, mezi nimi Psohlavce v reÏii ZdeÀka

Dr‰Èáka. Kromû domácích ochotníkÛ vystupovali pfied diváky pravi-

delnû herci olomouckého oblastního divadla a Osvûtová beseda se sna-

Ïila pfiilákat publikum i na estrádu filmov˘ch hercÛ.

V zápise k roku 1951 kronikáfi konstatuje, Ïe „ub˘vá osvûty z vlastních
r˘mafiovsk˘ch zdrojÛ a pfiib˘vá kultury ‚dováÏené‘ z Olomouce
a ·umperka“. Kulturní pofiady mûly nejãastûji podobu divadelních

pfiedstavení, zatímco pfiedná‰ky témûfi ustaly a koncerty se omezily na

vystoupení dechové kapely pfii oslavách ãi na hudební doprovod ta-

neãních zábav v kavárnû Avion a v hotelu Pradûd. Kromû toho se 

uskuteãnil klavírní recitál Vûry ¤epkové a koncert Moravské filharmo-

nie, zábavu o poznání lidovûj‰í nabídly estrády Jaroslava Loukoty, zná-

mého z rozhlasu, a stréãka Kfiópala z Bfiochovan. Jak konstatuje

Franti‰ek Vychodil, populární kabarety dokázaly na rozdíl od nároã-

nûj‰ích pofiadÛ spolehlivû zaplnit sál.

Franti‰ek Vychodil se narodil 22. února 1911 v Postfielmovû u Zábfiehu,

v Olomouci vystudoval uãitelsk˘ ústav a kromû krátké kariéry úfiedníka

na samém poãátku bylo uãitelství jeho povoláním po cel˘ Ïivot. V roce

1933 nastoupil na obecnou ‰kolu ve Vésce u Olomouce a v Hefimanovi-

cích u Hranic. Krátce nato se pfiiblíÏil svému pováleãnému pÛsobi‰ti,

kdyÏ se v roce 1935 stal fiídícím 

uãitelem na ãeské men‰inové ‰ko-

le ve Val‰ovû. Jednotfiídka, první

svého druhu v severomoravském

pohraniãí, sídlila v ob˘vacím po-

koji ãetnického velitele nadstráÏ-

mistra Pavlovského. ·kola byla po

Mnichovu zru‰ena a Franti‰ek

Vychodil pfie‰el na ‰kolu v Ol-

dfiÛvkách, ale i ta zanikla, kdyÏ se

vesnice stala souãástí vojenského

prostoru. V roce 1942 byl fiídícím

na dvojtfiídce v Ol‰anech, kde za-

stával zároveÀ funkci starosty.

Po válce se vrátil do pohraniãí a roku 1945 se stal fieditelem novû za-

loÏené obecné ‰koly v R˘mafiovû. Od roku 1961 pÛsobil jako zástup-

ce fieditele Stfiední v‰eobecné vzdûlávací ‰koly a pozdûji byl fieditelem

II. ZD·. Po roce 1968 byl degradován na fiadového uãitele základní

‰koly ve Staré Vsi, kde pÛsobil aÏ do odchodu do penze v roce 1971. 

Franti‰ek Vychodil se aktivnû zapojoval do spoleãenského Ïivota ob-

ce, do kulturního i sportovního dûní. Byl prvním ãesk˘m kronikáfiem

(kroniku vedl od roku 1945 do roku 1969, kdy ji pfievzal Vratislav

Koneãn˘) a dlouholet˘m hercem ochotnického souboru Mahen.

Vystupoval v ‰edesáti hrách Mahenu, naposledy si zahrál roku 1987

v komedii na antické motivy Nejkrásnûj‰í válka.

Nesmazatelnou stopu zanechal také jako vÛdãí ãlen Klubu ãesk˘ch tu-

ristÛ v R˘mafiovû a jeden z prvních znaãkáfiÛ, ktefií zpfiístupÀovali tu-

ristické trasy v Jeseníkách. Pofiádal jednodenní horské v˘lety, spoleã-

nû s dr. Nûmeãkem zaloÏil R˘mafiovskou padesátku. V roce 1994 mu

za celoÏivotní propagaci turistiky udûlilo ústfiedí KâT vefiejné uznání

s medailí a v dubnu 2004 byla na jeho památku otevfiena Vychodilova

stezka, 12 km dlouh˘ turistick˘ okruh mezi Ondfiejovem a Horno-

mûstskou zatáãkou, v místech, která patfiila k oblíben˘m cílÛm jeho

vycházek v posledních letech Ïivota.

Mnohostranné aktivity Franti‰ka Vychodila souvisely s jeho zájmem

o vefiejn˘ Ïivot obce. UÏ v roce 1946 se stal poslancem místního ná-

rodního v˘boru, po roce 1948 byl jako nestraník a ãlovûk pro komu-

nistickou garnituru patrnû nespolehliv˘ na nûkolik let z politického Ïi-

vota vylouãen, skuteãnû izolován byl po roce 1968. Po pfievratu v li-

stopadu 1989 se Franti‰ek Vychodil do vefiejného Ïivota vrátil, ov‰em

uÏ jako ãlovûk pokroãilého vûku, s mnoha vykonan˘mi zásluhami, ale

také u‰tûdfien˘mi kfiivdami. V roce 1991, ve vûku 80 let, obdrÏel titul

ZaslouÏilého obãana mûsta R˘mafiova. 

Franti‰ek Vychodil patfiil mezi nejv˘raznûj‰í a nejaktivnûj‰í osobnosti

pováleãného R˘mafiova, pamûtníci si ho pfiitom vybavují jako skrom-

ného, usmûvavého ãlovûka, „harmonického kliìase“, kterého potká-

vali s typick˘m kloboukem na hlavû pfii procházkách mûstem nebo

v jeho okolí. Turistika, celoÏivotní láska a posila, byla Franti‰ku

Vychodilovi nakonec osudnou. Pfii zimním v˘letu do hor v roce 1995

uklouzl na ledu a zranil si nohu. Po zdlouhavém léãení 14. ledna 1996

ve vûku nedoÏit˘ch 85 let zemfiel.

Franti‰ek Vychodil (medailon)

Fr. Vychodil v ‰atnû pfii maskování hercÛ div. hry Jan ÎiÏka, 28. 10. 1968

Osvûtová beseda, která se soustfiedila na pofiádání pfiedná‰ek, oslav

i nûkter˘ch kulturních pofiadÛ, v roce 1953 pfienesla svou ãinnost na

DÛm osvûty, kter˘ musel b˘t podle nafiízení ministerstva kultury zfiízen

v kaÏdém okrese. DÛm osvûty byl prvním pokusem o centralizaci kul-

turního a dne‰ním slovníkem „volnoãasového“ dûní. „Má nejen fiíditi
kulturní a osvûtovou práci okresního mûsta, ale má také koordinovati
osvûtovou ãinnost celookresní. Pfii Domu osvûty se mají postupnû vy-
tvofiiti krouÏky lidové tvofiivosti: ochotnické divadlo, zpûvu a tance, li-

dové malífiství, krouÏek fotoamatérÛ, loutkáfiÛ atd.,“ nastiÀuje

Franti‰ek Vychodil.

Pod správu Domu osvûty tak pfie‰el napfi. ochotnick˘ soubor Mahen.

Kromû pfiedstavení ochotníkÛ (v roce 1953 nastudovali tfieba Moliérova

Zdravého nemocného, rok nato legendární hru v pfiírodû Jáno‰ík pro

2 500 divákÛ) DÛm osvûty za‰tiÈoval pravidelná vystoupení ‰umperské

poboãky oblastního divadla a zábavné estrády praÏsk˘ch ãi brnûnsk˘ch

profesionálních souborÛ. Franti‰ek Vychodil, sám ochotnick˘ herec, ne-

DÛm osvûty
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Prvního února 1957 byla z rozhodnutí okresního a místního národní-

ho v˘boru zfiízena Osvûtová beseda, která v organizování kulturního

Ïivota doplnila DÛm osvûty. Jejími ãleny byli zástupci závodních rad

a dal‰ích masov˘ch organizací, pfiedsedou byl ustanoven Franti‰ek

Vychodil. Osvûtová beseda získala k dispozici prostory v pfiízemí

Domu poÏárníkÛ, kde vznikla místnost pro pofiádání pfiedná‰ek „zdo-
bená lunetami místních malífiÛ Tomá‰e Matery a Jaroslava
Kameníka“, a vybavení v podobû televizoru a gramorádia.

Osvûtová beseda a závodní kluby

‰etfií slovy chvály na adresu vzrÛstající kvality inscenací Mahenu i pfied-

stavení ‰umpersk˘ch divadelníkÛ (napfi. Goldoniho Poprask na lagunû
nebo ShakespearÛv Veãer tfiíkrálov˘), zatímco estrády se podle jeho

slov „aÏ pfiíli‰ rozbujely svou poãetností na úkor jakosti umûleckého po-
dání“. Navzdory tomu lákaly velk˘ poãet zájemcÛ, napfi. vystoupení

„KuãerovcÛ“ v roce 1955 zhlédlo 700 divákÛ.

Divadlo bylo v první polovinû 50. let populární formou kulturního vy-

Ïití, naopak hudební ãi literární pofiady mûly podstatnû men‰í publi-

kum. DÛm osvûty uspofiádal nûkolik koncertÛ klasické hudby v podá-

ní violoncellisty Milo‰e Sádla a klavíristy Franti‰ka Maxiana. Pfiilákaly

prÛmûrnû 80 aÏ 100 posluchaãÛ, virtuose Ilju Hurníka si vyslechlo jen

70 náv‰tûvníkÛ. Relativnû málo (asi 170) posluchaãÛ zavítalo na Veãer
slavn˘ch monologÛ Eduarda Kohouta. Naopak velk˘ ohlas mûl v roce

1954 program ukrajinského souboru písní a tancÛ ãi národopisn˘ sou-

bor Vsacan ze Vsetína.

AÏ dosud byla v kulturním Ïivotû R˘mafiova v podstatû opomíjena v˘-

stavní ãinnost. V fiíjnu 1954 uspofiádal DÛm osvûty „malou, ale tím ra-
dostnûj‰í v˘stavku“ r˘mafiovsk˘ch malífiÛ, mezi nimi napfi. Václava

Kováfie, Stanislava Illeho, Jaromíra Hanzelky, Rudolfa Moravce nebo

Oty Roubala. Bûhem ãtrnácti dnÛ v˘stavu nav‰tívilo 720 lidí. V̆ stava

místních umûlcÛ se opakovala i v listopadu 1955, kdy se na ní pfied-

stavil kromû jiÏ jmenovan˘ch tfieba proslul˘ desinatér Brokátu

Rajmund ·abata, a opût na jafie roku 1956.

Snaha zajistit publikum pro kulturní pofiady ve mûstû dala vzniknout

my‰lence pfiedplatného. PrÛmyslové závody, respektive závodní rady

ROH (Revoluãního odborového hnutí) zakoupily vstupenky pro za-

mûstnance, ãímÏ je chtûly motivovat k pravidelné náv‰tûvû koncertÛ ãi

divadelních pfiedstavení. V roce 1956 se tímto zpÛsobem poprvé zaji‰-

Èovala zájezdová pfiedstavení oblastního divadla (prÛmûrnû je nav‰tívi-

lo 250 lidí), které v R˘mafiovû zahrálo napfi. ·vejka nebo Marii
Stuartovnu, ale i koncerty Moravské filharmonie. Jak ov‰em konstatuje

kronikáfi, pfiedplatné sice mûlo 350 potenciálních posluchaãÛ, ale na sa-

motné koncerty se jich se‰lo tfieba jen 30: „Nûkteré závodní rady ROH
zakoupily fiadu vstupenek, ale pfied koncertem je lidé nechtûli ani za-

darmo.“ S jist˘m zadostiuãinûním Vychodil také uvádí, Ïe klesala i ná-

v‰tûvnost zábavn˘ch estrád. Do Ïivota lidí zaãala vstupovat televize.

Podstatnû vût‰í zájem vzbuzovala ochotnická pfiedstavení Mahenu.

V roce 1956 soubor nastudoval ãtyfii hry, z nichÏ nejvût‰í ohlas mûla

dal‰í inscenace v pfiírodû, opût ve Flemmichovû zahradû, tentokrát

Psohlavci: „Úãinkovalo na 110 osob v bohat˘ch rokokov˘ch krojích, ve
vojensk˘ch stejnokrojích i chodsk˘ch halenách. Divadlo se pfiipravo-
valo dva mûsíce a úãinkovali ãlenové Mahena, Ïáci pekafiské ‰koly, ho-
‰i z pracovních záloh v Kovohutích i star‰í Ïáci osmiletek. Jezdce
s koÀmi uvolnily státní statky z Arnoltic, Skal a Nové Vsi. Velmi dobfie
se spolupracovalo se svazarmem, kter˘ vzornû fiídil stfielbu i zad˘mení
v bojov˘ch scénách,“ pí‰e Franti‰ek Vychodil. Hrálo se dvakrát a cel-

kem pfiedstavení vidûlo navzdory vrtkavému poãasí 1 300 divákÛ. Stojí

za zmínku, Ïe kromû Mahenu v R˘mafiovû toho roku vystoupili 

i ochotníci z Horního Mûsta nebo loutkové divadélko z Malé Morávky.

DÛm osvûty, kter˘ v polovinû 50. let sídlil v budovû kina a organizo-

val vût‰inu kulturních pofiadÛ ve mûstû, vãetnû pfiedná‰ek a oslav v˘-

roãí, vytvofiil dvanáctiãlennou smí‰enou umûleckou skupinu pod vede-

ním fieditele Váni, která objíÏdûla okolní obce s estrádami. Mûstsk˘

spoleãensk˘ Ïivot se odvíjel i v podobû taneãních veãerÛ v kavárnû

Avion, v Pradûdu a dal‰ích restauracích, v kinû se pofiádaly plesy. Lidé

ale mûli potfiebu sdruÏovat se i v men‰ích zájmov˘ch krouÏcích.

Prostor jim poskytovaly závodní kluby, kam zamûstnanci docházeli ve

volném ãase zahrát si ‰achy, stolní tenis nebo spoleãnû sledovat televi-

zi. DÛm osvûty za‰tiÈoval krouÏek esperantistÛ.

K nabídce kulturního vyÏití v R˘mafiovû patfiilo samozfiejmû stále i ki-

no. To ov‰em od poloviny 50. let zaznamenalo pokles náv‰tûvnosti. Na

vinû nebyl jen rozmach televize, kterou lidé sledovali doma nebo v zá-

vodních klubech, ale také problém s vytápûním kinosálu a zastaral˘m

hledi‰tûm, které dosud tvofiily obyãejné rozvrzané Ïidle. „Státní film
byl ochoten upravit sál stupÀovitû s moderními sedadly, ov‰em pod
podmínkou, Ïe se sálu nebude pouÏívat jako taneãního parketu. Tato
podmínka se zatím splnit nemohla, a tak se lidé nesmûjí na sedadlech
pfiíli‰ vrtût, neboÈ vrzání ru‰í provoz na jevi‰ti,“ popisuje Franti‰ek

Vychodil. Problém zastaralého kinosálu mûla vyfie‰it aÏ generální pfie-

stavba na zaãátku 60. let.

Divadlo v pfiírodû – Mahen hraje Psohlavce, 1. 7. 1956

Taneãní hudba Domu osvûty, 1955–1956

-22-2018  26.11.2018 10:41  Stránka 5



RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT22/2018

6

âlenové Osvûtové besedy se soustfiedili na pofiady, které zatím stály

na okraji zájmu. Organizovali ve vût‰í mífie pfiedná‰ky na nejrÛznûj-

‰í témata (nemoci z atomového ozáfiení, cesty do zahraniãí, rodinné

právo, umûlá vesmírná druÏice, vznik Ïivota na Zemi, besedy s léka-

fii nebo o kultufie bydlení) a také literární veãery, jejichÏ autorem byl

uãitel Ctirad Boda.

V programu mûstsk˘ch kulturních akcí nadále nechybûly koncerty

váÏné i jazzové hudby, estrády, pfiehlídky a divadelní pfiedstavení,

pfiedev‰ím oblastního divadla ze ·umperka, ale i dal‰ích hostujících

souborÛ, napfi. Mûstsk˘ch divadel praÏsk˘ch, která pfiijíÏdûla jednou

roãnû (v roce 1959 se Shakespearov˘m Othellem, v nûmÏ hlavní roli

ztvárnil Josef Bek).

Ochotníci z Mahenu naopak v únoru 1957 hrát pfiestali. Stroh˘ záz-

nam v kronice fiíká, Ïe dÛvodem byly „urãité potíÏe“, které vyvolalo

vystoupení s inscenací hry Milana Jari‰e Inteligenti na krajské soutû-

Ïi. âinnost Mahenu byla na dva roky zastavena. V únoru 1959 se

Mahen, uÏ jako ãlen závodního klubu Okresního ústavu národního

zdraví, pfied diváky vrátil inscenací hry Pavla Kohouta Taková láska
a v kvûtnu téhoÏ roku zahrál Drdovy Hrátky s ãertem a Tfiicet stfiíbr-
n˘ch Howarda Fasta, v fiíjnu v reÏii ZdeÀka Dr‰Èáka Marii Stuartovnu
Friedricha Schillera.

Osvûtová beseda se zamûfiila také na pofiádání v˘stav. Velk˘ ohlas

mûla v roce 1957 v˘stava Afrika snÛ a skuteãnosti z cest proslulé

dvojice Hanzelka a Zikmund v prvním patfie Domu poÏárníkÛ.

Kromû toho se v tûchto prostorách uskuteãÀovaly v˘stavy knih, pre-

zentace místních umûlcÛ, v˘stava po‰tovních holubÛ nebo léãiv˘ch

bylin, hojnû nav‰tívené b˘valy kaÏdoroãní v˘stavy bezpeãnosti se

statistikou dopravních nehod, poÏárÛ, alkoholismu a „rozkrádání so-
cialistického vlastnictví lidmi v okrese“.

Na konci 50. let se ãinnost Osvûtové besedy roz‰ífiila o pofiádání kur-

zÛ nûmãiny. Nabízela i kurz angliãtiny a pravopisu podle nov˘ch pra-

videl, nebyl o nû ale zájem. V̆ uka angliãtiny se rozbûhla aÏ v polo-

vinû 60. let. Jazykové kurzy vedl primáfi MUDr. Jan Cetkovsk˘.

Franti‰ek Vychodil se v té dobû staral také o místní zpravodajství, a to

prostfiednictvím rozhlasu po drátû. Vysílalo se dvakrát t˘dnû, v pon-

dûlí a v pátek, v cca ãtvrthodinov˘ch relacích. Obsahem zpráv byly

informace národního v˘boru, kulturní a sportovní události, zprávy

o závodech, ‰kolách, zemûdûlsk˘ch pracích, akcích Z, ale i dûjinách

okresu, památkách ãi pfiírodû, o spofiivosti ãi boji proti alkoholu.

Relace hlásili Franti‰ek Vychodil s Olgou RÛÏiãkovou a Ladislav

Wiesner s Emilií Ra‰kovou.

Zatímco Osvûtová beseda mûla na starosti kulturní pofiady, zájmové

a volnoãasové aktivity se odehrávaly pfiedev‰ím v závodních klu-

bech, zfiizovan˘ch v˘bory ROH. Nejvût‰ím klubem byl na konci 

50. let závodní klub Brokátu, kter˘ mûl sídlo v budovû internátu na

Sokolovské ulici. „Nûkolik místností, pûkn˘ sálek, dobfie vybavená
loutková scéna, televizor, radio, gramofon. Scházejí se tu ‰achisté,
jednou nebo dvakrát za rok se pro dûti sehraje loutkové divadlo, v sá-
le se uspofiádá v˘stava obrazÛ, lidé chodí kolem pln˘ch regálÛ knih,
v místnostech se schÛzuje, ale to je tak asi v‰echna ãinnost ZK.
Teprve koncem roku [1958] se podafiilo obûtav˘m hudebníkÛm vytvo-
fiit jedenáctiãlenn˘ soubor taneãní hudby.“ SvÛj závodní klub mûly

i dal‰í podniky – Geologick˘ prÛzkum, Státní statek, Strojní a trak-

torová stanice, Okresní stavební podnik atd. Kronikáfi kritizuje tako-

vé tfií‰tûní financí i energie, které navíc podle nûj nemá valn˘ efekt.

Zamûstnanci se v klubech scházejí spí‰ na kus fieãi nebo televizi, ale

do jin˘ch aktivit, tfieba ochotnického herectví nebo zaloÏení hudeb-

ního tûlesa, se nehrnou. Franti‰ek Vychodil, jemuÏ kulturní Ïivot

mûsta leÏel na srdci i na bedrech, pfiedesílá, Ïe by bylo záhodno zá-

vodní kluby spojit a pfiivést k souãinnosti s Osvûtovou besedou.

Kapela ZK Brokát, 1959

Hlasatelé rozhlasu po drátû – Zdena Outratová a Fr. Vychodil, 7. 9. 1963

Rok 1960 byl v mnoha ohledech pfielomov˘. Od ledna probíhala pfie-

stavba budovy mûstského divadla a kina, jeÏ díky tomu získala nejen

stupÀovité hledi‰tû s polstrovan˘mi sedadly pro 440 divákÛ a moder-

nûj‰í technické vybavení, ale také nov˘ vzhled v tzv. bruselském sty-

lu podle návrhÛ architektÛ Vepfika a Poláãka z Olomouce. Slavnostní

otevfiení rekonstruované budovy se konalo 28. prosince 1962.

Tfii roky trvající pfiestavba nejvût‰ího kulturního stánku ve mûstû

ov‰em zasáhla do pofiádání akcí pro vût‰í publikum. Mûsto nemûlo

k dispozici adekvátní náhradní prostory, a tak se pofiadatelé pot˘kali

s problémy, kde uskuteãnit divadelní pfiedstavení, koncerty ãi plesy.

âásteãnû poslouÏil men‰í sál Geologického prÛzkumu na tfiídû

HrdinÛ pro cca 300 divákÛ. Ochotníci z Mahenu roku 1960 nazkou-

‰eli dvû hry – DÛm na pfiedmûstí a PÛlnoãní m‰i, ale obû mûly slab‰í

náv‰tûvnost neÏ obvykle. Je‰tû vût‰í potíÏe mûly hostující soubory:

„Zájezdy profesionálních divadel do R˘mafiova se v roce 1960 ome-
zily jen na nejmen‰í míru. I zde vadila pfiestavba kina. Nabídek bylo
dosti, ale jakmile vedoucí souborÛ zhlédli maliãkou scénu bez jaké-
hokoliv pfiíslu‰enství, odmítli divadlo uskuteãnit,“ komentuje situaci

Spojen˘ závodní klub
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Franti‰ek Vychodil. Osvûtová beseda i závodní kluby nûkter˘ch 

podnikÛ proto organizovaly pro zájemce zájezdy do olomouckého 

a opavského divadla.

Sálek Geologického prÛzkumu staãil pro pofiádání pfiedná‰ek a besed

i pro koncerty. Kromû klasické hudby v interpretaci ãlenÛ Moravské

filharmonie ãi operních a operetních pûvcÛ, které si udrÏovaly publi-

kum jen díky pfiedplatnému závodních klubÛ, zaãali posluchaãi vy-

hledávat taneãní a jazzovou hudbu. Pod Osvûtovou besedu v roce

1960 spadal oblíben˘ hudební soubor Oty Roubala zvan˘ OB-5, kte-

r˘ pravidelnû vystupoval jako doprovod taneãních zábav a vyhrál 

i okresní pfiehlídku lidov˘ch hudeb, pofiádanou 5. záfií 1960

Okresním domem osvûty v sále Geologického prÛzkumu.

Volnoãasové aktivity dospûl˘ch, v té dobû oznaãované jako „zájmová
ãinnost pracujících na poli lidové tvofiivosti“, zaji‰Èovaly závodní klu-

by. Ty byly 24. kvûtna 1961 slouãeny do Spojeného závodního klubu.

DÛvodem byla roztfií‰tûnost aktivit klubÛ, které byly zfiízeny pfii tex-

tilním podniku Brokát, Geologickém prÛzkumu (tzv. Rud˘ koutek),

Okresním stavebním podniku, Strojní a traktorové stanici nebo

Okresním ústavu národního zdraví. Poslednû jmenovan˘ klub vyvíjel

podle slov kronikáfie nejvíc aktivit, mimo jiné vedl loutkovou scénu.

Po sjednocení spadaly pod Spojen˘ závodní klub kromû zmínûn˘ch

podnikÛ a organizací tfieba kluby Pramene, Restaurací a jídelen,

Státního statku, SluÏeb vefiejnosti nebo Mûstského národního v˘boru.

Spojen˘ závodní klub za‰tiÈoval zmínûn˘ taneãní orchestr Oty

Roubala (hráli v nûm Roman Icha, Jifií Karel, Jindfiich Mahovsk˘,

Vladimír Václavek st. a zpíval Franti‰ek Karásek), pozdûji skupinu

Pedagog, dechovou hudbu Taliánka, divadelní spolek Mahen, diva-

dlo hudby, loutkáfisk˘, estrádní, recitaãní, fotografick˘, filatelistick˘

nebo filmov˘ krouÏek. Filmafii uspofiádali 7. prosince 1961 v Domû

poÏárníkÛ pfiehlídku amatérsk˘ch filmÛ a zúãastnili se i celostátní fil-

mové pfiehlídky v Rychnovû nad KnûÏnou. O ãem se v té dobû ama-

térské filmy toãily, se pí‰e v kronice: „[...] ze soutûÏe poÏárníkÛ,
z bramborov˘ch brigád, z práce na ‰kolním pozemku jedenáctiletky,
z letního tábora zemûdûlské ‰koly na Vysoãinû, ze slavnostního vy-
hlá‰ení splnûní plánu v STS, z manifestace k v˘roãí V¤SR atd.“
Pozdûji filmov˘ krouÏek pod vedením lékárníka Ondfieje Berky na-

táãel Filmov˘ zpravodaj ze v‰ech v˘znamnûj‰ích událostí ve mûstû.

Do ãela Spojeného závodního klubu byl zvolen uãitel Bohumil

Outrata, po nûm jej vedli pfiedseda Milo‰ Procházka a tajemník Jan

Najman, oba zamûstnanci Brokátu. Vedle SZK stále fungovala

Osvûtová beseda vedená Franti‰kem Vychodilem, která zaji‰Èovala

vysílání rozhlasu, vydávala Kulturní zpravodaj a pofiádala koncerty

váÏné hudby, zájezdy do divadel, kurzy (jazykové a hudební), bese-

dy a pfiedná‰ky tzv. lidové akademie, které se odehrávaly v Domû pi-

on˘rÛ, v druÏinû mládeÏe nebo v Domû poÏárníkÛ. V roce 1964 byla

pro potfieby pfiedná‰ek adaptována místnost v pfiízemí Domu poÏár-

níkÛ podle návrhu Oty Roubala a Miroslava Kováfie.

Velk˘ sál Domu poÏárníkÛ nadále slouÏil i v˘stavám. Vedle kaÏdo-

roãních pfiehlídek knih, které pofiádala Osvûtová beseda s lidovou

knihovnou, a dokumentárních expozic o dopravní bezpeãnosti se zde

podafiilo uskuteãnit i nûkolik v˘stav v˘tvarn˘ch. V kvûtnu 1961 na-

pfi. byly díky olomouckému v˘tvarnému fondu prezentovány obrazy

malífiÛ a grafikÛ z Olomouce, Pfierova, Prostûjova a Prahy na prodej-

ní v˘stavû. Podle kroniky se prodalo dvanáct obrazÛ. V fiíjnu 1961 se

v Domû poÏárníkÛ pfiedstavili ãlenové olomouckého druÏstva

Fotografia. Historicky první profesionální v˘stavu fotografií

v R˘mafiovû nav‰tívilo 1 200 divákÛ. V̆ stavy se ale pofiádaly i v pro-

storách Spojeného závodního klubu na Sokolovské ulici, v roce 1965

se zde napfi. pfiedstavil malífi Bedfiich Holas nebo r˘mafiov‰tí amatér-

‰tí fotografové Jaroslav Nûmec, Jifií Tluãhofi, Franti‰ek Zahradník,

Franti‰ek Kfiapa, Milan Mathon nebo Milan Vavrou‰ek a v˘tvarníci

Karel Podhorn˘ a Stanislav ·imr.

Obnovení provozu budovy divadla a kina po rekonstrukci umoÏnilo

oÏivit nejen promítání filmÛ, ale i pofiádání vût‰ích kulturních akcí

Budova divadla a kina po rekonstrukci, 1964

Orchestr Oty Roubala, asi 1960 Dechová hudba Spojeného závodního klubu, 1. 5. 1963
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v R˘mafiovû, pfiedev‰ím abonentních koncertÛ Moravské filharmonie

Olomouc, pfiedstavení hostujícího Severomoravského oblastního di-

vadla ze ·umperka nebo profesionálního loutkového divadla

z Teplic, stejnû jako stále oblíben˘ch estrád a kabaretÛ. Znovu se roz-

vinuly aktivity ochotnického spolku Mahen. V roce 1963 uvedl v re-

Ïii ZdeÀka Dr‰Èáka Jiráskovu Lucernu, kterou ve ãtyfiech pfiedstave-

ních zhlédlo 1 800 divákÛ. Velk˘ ohlas mûly inscenace Werichova

Slamûného klobouku nebo Filosofské historie podle Aloise Jiráska,

v roce 1964 naplnila hledi‰tû Jitfiní paní Alejandra Casony. TéhoÏ ro-

ku se poãtvrté hrálo divadlo v pfiírodû. Po Jáno‰íkovi, Psohlavcích
a Hejtmanu ·arovcovi (1962) nastudovali ochotníci v roce 1964 Jana
V̆ ravu pro 110 krojovan˘ch hercÛ. O rok pozdûji Mahen zahrál opût

pod ‰ir˘m nebem ShakespearÛv Sen noci svatojánské. V roce 1965,

kdy soubor Mahen slavil dvacáté v˘roãí vzniku, ochotníci nazkou‰e-

li hru Îeny na Niskavuori finské autorky Helly Wuolijoki, s níÏ vy-

hráli krajskou divadelní pfiehlídku, dále âapkovu Matku, Jiráskovu

Vojnarku a StroupeÏnického Na‰e furianty, v nichÏ hostoval národní

umûlec Jaroslav Vojta.

Divadlo v pfiírodû – Jan V̆ rava, 28. 6. 1964V̆ stava zahrádkáfiÛ v Domû poÏárníkÛ, záfií 1964

UÏ v roce 1963 Franti‰ek Vychodil konstatuje, Ïe „by kulturnímu Ïivo-
tu mûsta prospûlo, kdyby do‰lo ke spojení OB [Osvûtové besedy] a SZK
[Spojeného závodního klubu] do jednotného kulturního stfiediska“.

O dva roky pozdûji, 4. fiíjna 1965, se na toto téma diskutovalo pfii ve-

fiejné besedû v Domû poÏárníkÛ. Ke slouãení obou organizací do‰lo na

zaãátku roku 1966 po ustavující konferenci, která se konala 20. ledna.

Jednotné kulturní stfiedisko zahájilo ãinnost 1. února. Vedením byl po-

vûfien dosavadní pfiedseda Osvûtové besedy Franti‰ek Vychodil, v té

dobû fieditel II. ZD·, tajemníkem se stal Jan Najman a hospodáfiem

Milo‰ Procházka, kter˘ do té doby vedl Spojen˘ závodní klub. V‰ichni

tfii fiídili JKS jako dobrovolníci, vedle vlastního povolání.

DÛvodem slouãení byla podle Franti‰ka Vychodila potfieba koordino-

vat ãinnost, sjednotit finanãní prostfiedky a zázemí vyhrazené kultur-

ním aktivitám. JKS nyní disponovalo jevi‰tûm a zku‰ebnou v diva-

dle, pfiedná‰kovou místností v Domû poÏárníkÛ a klubov˘mi prosto-

ry v internátu Hedvy na Sokolovské ulici a ve‰ker˘m technick˘m vy-

bavením a pfiíslu‰enstvím. Kanceláfi JKS byla na radnici. Byly usta-

veny komise JKS pro jednotlivé oblasti (hudební, filmovou, rozhla-

sovou, pro práci s dûtmi atd.), které vedli dobrovolníci.

Kromû dosud zmínûn˘ch uskupení, jako byl ochotnick˘ soubor

Mahen, filmov˘, fotografick˘ nebo rozhlasov˘ krouÏek a rozrÛstají-

cí se spektrum „lidov˘ch hudeb“ (Pedagog, taneãní orchestr

Jednotné kulturní stfiedisko

Zkou‰ka divadelní hry Jan ÎiÏka v podání Mahenu, 28. 10. 1968

Dechová kapela s Leopoldem Valeriánem
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Ladislava Pelky nebo dechovka Leopolda Valeriána), pod JKS pÛso-

bil tfieba i krouÏek radioamatérÛ, loutkáfiÛ, klub pfiátel filmového 

umûní, vlastivûdn˘ krouÏek nebo tzv. divadlo hudby. To se snaÏilo

získat posluchaãe uÏ na poãátku 60. let pofiady o váÏné hudbû, která

se poslouchala z gramofonov˘ch desek a doprovázela Ïiv˘m pfiedne-

sem. Mûly ale malou náv‰tûvnost, nûkdy pfii‰lo tfiicet, nûkdy jen de-

set posluchaãÛ. Obrat nastal teprve v polovinû 60. let s tím, jak se re-

pertoár pfieorientoval na moderní hudbu. Od fiíjna 1965 divadlo hud-

by vedl Miroslav Zeman z Geologického prÛzkumu. „V‰echny pofia-
dy sestavoval [...] z vlastních zdrojÛ i s pÛvodními texty, z nichÏ nû-
které pfiekládal z angliãtiny.“ VáÏná hudba zkrátka tolik netáhla, mla-

dí prahli po novinkách populární muziky. 

Je‰tû vût‰í zájem byl o Ïivá bigbeatová vystoupení. Dvû z nich popi-

suje Franti‰ek Vychodil, kter˘ zfiejmû upfiednostÀoval klasickou hud-

bu, takto: „Beatov˘ soubor Synkopa se sv˘m oblíben˘m zpûvákem
Pavlem Novákem koncertoval v mûstském divadle 15. kvûtna [1967].

Sál byl nabit do posledního místa mlad˘mi lidmi a dokonce se pro-
dalo dal‰ích 70 míst k stání. Pfiijde na vkus – mlad˘m lidem se v‰ak
bezmezn˘ rámus, v nûmÏ zpûvák není zpravidla sly‰et, velmi líbí.
Nejen Ïe tleskají do taktu písní, ale s velikou oblibou hvízdají a po-
kud sál dovolí i dupají. Mlad˘m ãlenÛm beatového souboru se v tak
hluãném ovzdu‰í pûknû hraje, zvlá‰tû kdyÏ jsou zesilovaãe zapojeny
naplno. [...] 21. ãervna uspofiádal v kinû veãerní koncert beatov˘ sou-
bor z Prahy Flamengo [...]. Pfii‰lo na 300 mlad˘ch divákÛ. A byl je‰-
tû vût‰í halas neÏ na Synkopû. No – proti gustu není mediciny a tak
na mladé platí co nejvíce rámusu.“ TéhoÏ roku v prosinci se zpûvák

Pavel Novák v R˘mafiovû objevil znovu, pfii vystoupení nové místní

kapely Exodus „pod vedením zku‰eného hudebníka Jifiího Karla“.

Koncert byl opût vyprodán a tentokrát se prodalo je‰tû sto lístkÛ na

stání. V roce 1968 uÏ na pozvání Kyvadlo klubu (vzniklého pfii

âeském svazu mládeÏe) v divadle koncertovalo pût bigbeatov˘ch ka-

pel a k tomu probûhl okresní festival s úãastí místního Exodu a The

Meakles. V Domû poÏárníkÛ si zahrál písniãkáfi Karel Kryl.

Od poloviny 60. let zaãíná b˘t opût markantní problém s nedostatkem

prostor pro vût‰í kulturní a spoleãenské pofiady. Franti‰ek Vychodil

zmiÀuje absenci vhodného sálu v souvislosti s pofiádáním v˘stav.

Tûch byla v roce 1966 celá fiada, od zájmov˘ch (drobného zvífiectva,

kaktusÛ, známek) pfies velkou textilní v˘stavu k 400. v˘roãí r˘ma-

fiovského tkalcovství, kterou uspofiádala Hedva v Domû poÏárníkÛ,

aÏ po v˘tvarné a fotografické v˘stavy. Kromû uÏ zmínûného

Bedfiicha Holase vystavoval v roce 1966 v R˘mafiovû Josef ·kubna

a spoleãnû s místními fotografy Nûmcem, Zahradníkem, Tluãhofiem

a Rozsívalem se pfiedstavil i „nadûjn˘“ Jindfiich ·treit. V roce 1967

fotoamatéfii uspofiádali v Domû poÏárníkÛ velkou v˘stavu snímkÛ

JeseníkÛ pfii pfiíleÏitosti Lesnick˘ch a mysliveck˘ch dní. Z domácích

fotografÛ byl ocenûn Jaroslav Nûmec a v˘stavu nav‰tívilo pfies 

2 000 divákÛ. V dubnu 1968 byla na kolektivní v˘stavû r˘mafiovské-

ho fotokrouÏku ocenûna trojice Jaroslav Nûmec, Jindfiich ·treit

a Bohumil ·véda. Podzimní velká v˘stava k Lesnick˘m a myslivec-

k˘m dnÛm mûla uÏ celostátní zastoupení a opût velkou náv‰tûvnost.

Kronikáfi si nicménû posteskne: „·koda, Ïe R˘mafiov nemá vyhovují-
cí sál, kde by se v˘stavy mohly konat celoroãnû. Snad aÏ si nûkdy po-
stavíme Spoleãensk˘ dÛm.“

Kapela Exodus, 1969

V̆ stavba Spoleãenského, resp. Kulturního domu se zaãala pfiipravovat

uÏ v létû roku 1966. O návrh nové budovy poÏádaly JKS a mûstsk˘ ná-

rodní v˘bor Osvûtov˘ ústav v Praze, kter˘ Ïádost pfiedal ministerstvu

kultury. V prosinci 1966 do R˘mafiova pfiijeli Antonín Studen˘ a Milan

Hromádka, jejichÏ úkolem bylo provést prÛzkum a na jeho základû ná-

vrh zam˘‰leného Kulturního domu. V následujícím roce probûhla

v R˘mafiovû i v okolních obcích anketa, která mûla pomoci zjistit „ve-
fiejné mínûní o stavební náplni budoucího Kulturního domu“. V anke-

tû se vyjadfiovali obãané R˘mafiova (225 osob star‰ích 14 let urãen˘ch

mechanick˘m v˘bûrem podle abecedního seznamu obyvatel), funkci-

onáfii zájmov˘ch organizací a prÛmyslov˘ch podnikÛ (49 osob) i ãle-

nové ãtrnácti místních zájmov˘ch seskupení (59 osob) a osloveni byli

Pfiíprava v˘stavby Kulturního domu

Návrh Kulturního domu ve studii z roku 1967
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téÏ obyvatelé obcí z celé spádové oblasti R˘mafiova (celkem 194 osob),

protoÏe se pfiedpokládalo, Ïe plánovan˘ Kulturní dÛm bude do mûsta

pfiitahovat i je, neboÈ v okolních vesnicích podobná zafiízení chybûla. 

Bûhem roku 1967 na základû informací o podmínkách kulturního

a spoleãenského Ïivota ve mûstû a vyplnûn˘ch anketních lístkÛ zpra-

covali Antonín Studen˘ a Milan Hromádka obsáhlou studii Kulturní
dÛm v R˘mafiovû. V té konstatují, Ïe prostory pro kulturní a klubovou

ãinnost obyvatel R˘mafiova jsou velmi roztfií‰tûné, rozpt˘lené po celém

území mûsta, vût‰inou bez vhodného vybavení a provozního zázemí

(plesÛm po pfiestavbû budovy divadla a kina slouÏila tûlocviãna 

TJ Jiskra na Hornomûstské ulici, Rud˘ koutek na tfiídû HrdinÛ nebo tû-

locviãna II. ZD·), mnohé, napfi. DÛm poÏárníkÛ, jsou navíc ve ‰patném

stavu a „kromû objektu Kino-divadlo není v R˘mafiovû Ïádn˘ objekt,
v nûmÏ by se soustfieìoval moderní kulturní Ïivot“.

V‰echny materiály byly odeslány BáÀskému a hutnímu projektovému

ústavu v Ostravû, kter˘ mûl zpracovat stavební plány. V záfií 1968 

ústav pfiedal zpracovan˘ návrh s harmonogramem prací, hrub˘m roz-

poãtem a náãrtem Kulturního domu v podobû tfií spojen˘ch budov 

– klubové, spoleãenské a restauraãní.

Pfii vzniku koncepce Kulturního domu se totiÏ uvaÏovalo o tom, Ïe by

mûl b˘t vybaven nejen víceúãelov˘m velk˘m sálem se zázemím pro po-

fiádání taneãních zábav, kurzÛ spoleãenského tance, v˘stav, módních

pfiehlídek, zábavn˘ch pofiadÛ, divadelních pfiedstavení ãi koncertÛ, ale

i zafiízením pro stravování a obãerstvení, které bude slouÏit i mimo ãas

kulturních akcí. Souãasnû mûl dÛm poskytovat prostory pro zájmové

aktivity (klubovny, dílny, herny), jazykové i jiné kurzy, pfiedná‰ky a pro

rekreaãní sport a pohyb (napfi. gymnastiku nebo stolní tenis). Není bez

zajímavosti, Ïe v anketû se 73 % dotázan˘ch obãanÛ R˘mafiova vyslo-

vilo také pro vytvofiení hfii‰tû v areálu Kulturního domu.

Anketa obsahovala i otázku, jak˘ dal‰í, anketou nenavrÏen˘ prostor by

respondenti v Kulturním domû rádi mûli. Odpovûdûlo na ni jen malé

procento dotázan˘ch a mezi jejich návrhy byly napfi. kryt˘ bazén, sau-

na, v˘stavní síÀ, zahradní restaurace, kuchynû pro kurz vafiení, ubyto-

vací prostory nebo místnost pro kuleãník. Dal‰í dotaz ankety zji‰Èoval,

zda si obyvatelé pfiejí v Kulturním domû samostatné prostory pro mlá-

deÏ a pro dûti. Mezi návrhy respondentÛ figurují moÏnosti vybudovat

dûtskou hernu, loutkové divadlo, v˘tvarn˘ ateliér, dílnu pro mládeÏ,

prostor pro poslech gramodesek nebo nealkoholickou kavárnu.

Samostatné prostory pro mládeÏ a pro dûti nicménû do koncepce

Kulturního domu zahrnuty nebyly, neboÈ autofii studie soudili, Ïe dûti

a mládeÏ mohou vyuÏívat existujících prostor ve mûstû (‰kolních ob-

jektÛ, kluboven internátu, knihovny, Domu pion˘rÛ), pfiípadnû klubo-

ven, dílen a heren v Kulturním domû v dobû, kdy nebudou vyuÏity do-

spûl˘mi.

Rok 1960 byl milníkem téÏ pro mimo‰kolní aktivity dûtí. âinnost to-

tiÏ 5. listopadu zahájil DÛm pion˘rÛ, kter˘ získal zprvu místnosti

v prvním patfie budovy lidové knihovny na námûstí Míru (dnes zde

sídlí muzeum), po pfiestûhování knihovny do b˘valé banky na ná-

mûstí Svobody pak budovu celou. ¤editelem se stal Franti‰ek

Karásek, pozdûj‰í v˘razná postava spoleãenského dûní ve mûstû.

DÛm pion˘rÛ byl otevfien vÏdy od poledne do ‰esti hodin vpodveãer

a nabízel zejména volnoãasovou ãinnost ve v˘tvarném, modeláfi-

ském, ‰achovém, pozdûji také pfiírodovûdném, pingpongovém nebo

rozhlasovém krouÏku a v krouÏku mlad˘ch technikÛ a promítaãÛ.

Dennû jej nav‰tûvovalo 40 aÏ 50 dûtí. Od roku 1961 pofiádal DÛm pi-

on˘rÛ také letní tábory pro dûti ve Flemmichovû zahradû.

V dubnu 1964 se stal nov˘m vedoucím Milan Nehera. Instituce uÏ

nesla název DÛm pion˘rÛ a mládeÏe a nabízela ‰estnáct krouÏkÛ pro

dûti a ãtyfii krouÏky pro mládeÏ – letecko-modeláfisk˘, taneãní, radis-

tÛ a stolního tenisu. Kromû pravideln˘ch volnoãasov˘ch aktivit 

organizoval DPM karnevaly, pûvecké, recitaãní a v˘tvarné soutûÏe,

turnaje ãi zájezdy do zoologické zahrady, na kryt˘ bazén do

·ternberka nebo na divadelní pfiedstavení do Olomouce a Opavy.

DÛm pion˘rÛ mûl za úkol také tzv. metodickou práci, která spoãívala

ve ‰kolení pion˘r-

sk˘ch vedoucích.

Pion˘rská organiza-

ce ale mnoho aktivi-

ty nevyvíjela a kon-

cem 60. let úplnû

stagnovala. „âím
víc se kolem pion˘ra
organizovalo, tím
men‰í zájem u dûtí.
Je cosi nezdravé-
ho v celém pion˘r-
ském hnutí. Mnoho
nepfiirozeného a ná-
silného,“ komentu-

je Franti‰ek Vycho-

dil v kronice.

TûÏi‰tû práce DPM

tak spoãívalo v kul-

turních a volnoãa-

sov˘ch aktivitách

pro dûti; v roce

1967 se ‰kolská ko-

mise mûstského ná-

rodního v˘boru usnesla na tom, aby DPM zaji‰Èoval v‰echny krouÏky

pro dûti s v˘jimkou tûlov˘chovn˘ch. DPM se nicménû podílel i na po-

fiádání sportovních akcí, tfieba cyklistick˘ch a kolobûÏkov˘ch závodÛ,

turnaje v ko‰íkové, v kopané nebo turistick˘ch vycházek.

Od 1. záfií 1968 nesl DÛm pion˘rÛ a mládeÏe neutrální název DÛm

dûtí a mládeÏe. Kronika zmûnu vysvûtluje takto: „Pion˘rská organi-
zace pro‰la v posledních letech hlubokou krisí, která vyvrcholila
v jarních mûsících. V R˘mafiovû se pion˘rská organizace s nástupem
nového ‰kolního roku neobnovila; pfii DDM vzniká tábornická orga-
nizace a 17. 4. se ve mûstû zakládá Junák. DÛm dûtí je státním mi-

DÛm pion˘rÛ a mládeÏe / DÛm dûtí a mládeÏe

Baletní krouÏek DPM

Franti‰ek Karásek vedl technické krouÏky
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mo‰kolním zafiízením slouÏícím v‰em dûtem bez rozdílu jejich pfií-
slu‰nosti k nûkteré dûtské organizaci.“
DDM nadále vedl Milan Nehera a kromû nûj zde pÛsobili ãtyfii stálí

a kolem dvacítky externích pracovníkÛ. Nabídka krouÏkÛ byla uÏ tak

‰iroká, Ïe byly rozdûleny do oddûlení technick˘ch a kulturních. Mezi

technick˘mi byli napfi. leteãtí modeláfii, lodní modeláfii, automodelá-

fii, radioamatéfii, mladí kutilové, fotografové nebo rybáfii, v oddûlení

kultury pak vedle v˘tvarného, divadelního, pûveckého nebo rozhla-

sového pÛsobil i krouÏek ruãních prací nebo mlad˘ch hospodynûk.

V roce 1969 uÏ mûl DDM tfii oddûlení: technické s patnácti krouÏky,

kulturní s devatenácti krouÏky a tûlov˘chovné s osmi krouÏky. Vedlo

je dohromady 25 vesmûs externích pracovníkÛ. Zvût‰ujícímu se roz-

sahu zájmov˘ch aktivit pfiestával objekt dne‰ního muzea na námûstí

staãit. V roce 1970 budova pro‰la generální rekonstrukcí. Vedle toho

DDM pofiádal i letní tábory, pro nûÏ byla adaptována ‰kolní budova

v Nové Vsi, dále filmová a divadelní pfiedstavení pro dûti, pfiehlídky

dûtsk˘ch divadelních souborÛ, karnevaly, zájezdy, vycházky, v˘stavy

dûtsk˘ch prací nebo soutûÏe. Na pfielomu 60. a 70. let napfiíklad

DDM spolu s ‰achov˘m oddílem Jiskry uspofiádal nûkolik roãníkÛ

mistrovství republiky v ‰achu dûtí do 15 let.

Dûtsk˘ karneval
První celostátní ‰achov˘ turnaj mládeÏe v R˘mafiovû, 20. 3. 1968,
DÛm poÏárníkÛ

Rok 1970 pfiedstavuje nov˘ pfielom v kulturním Ïivotû R˘mafiova. Po

celkovém uvolnûní a rozvoji nejrÛznûj‰ích aktivit, jejÏ bylo moÏné sle-

dovat v prÛbûhu 60. let, nastala nechvalnû známá éra normalizace. Za

své reformní názory v roce 1968 byla fiada lidí pÛsobících v kultufie po-

trestána. Mezi jin˘mi Franti‰ek Vychodil, do té doby ãinorod˘ iniciá-

tor a organizátor kulturních akcí, musel opustit nejen post fieditele 

II. základní devítileté ‰koly, ale i pfiedsedy Jednotného kulturního stfie-

diska a rovnûÏ mûstského kronikáfie. V té ho nahradil Vratislav

Koneãn˘, kter˘ v zápise k roku 1970 pí‰e: „Dosavadní dlouholet˘
pfiedseda JKS v R˘mafiovû s. Franti‰ek Vychodil byl z této funkce od-
volán pro nesprávné politické postoje v letech 1968–69 a na jeho mís-
to nastoupil s. Jan Slab˘, fieditel gymnázia, kter˘ patfií k pfiedním kul-

turním pracovníkÛm na‰eho mûsta a zastával v JKS funkci místopfied-
sedy. [...] V podzimních mûsících roku se zaãalo v˘raznûji projevovat
angaÏované politické zamûfiení ãinnosti JKS. Obnovují se internaci-
onální vztahy v kultufie a navazuje se na tradice v nedávn˘ch letech
témûfi pfietrhané.“ O tom svûdãí i srovnání nabídky kulturních akcí

v letech 1969 a 1970. Zatímco v cyklu pfiedná‰ek a besed roku 1969

figuruje pfiedná‰ka ThDr. Franti‰ka VaÀáka o vûrozvûstech Cyrilu

a Metodûjovi, beseda KfiesÈanství a dne‰ek nebo pfiedná‰ka 

Dr. Franti‰ka Spurného o Deklaraci lidsk˘ch práv, v roce 1970 se

pfiedná‰elo o Leninovi

ãi kulturním Ïivotû

v SSSR, o rok pozdûji

o dûlnickém hnutí

a komunistické stranû.

Podobnû zasáhla „kon-

solidace“ tfieba do pro-

gramu mûstského ki-

na, které opût zaãalo

ve vût‰í mífie promítat

sovûtské filmy. Mezi

aktéry koncertÛ v roce

1970 je kromû jin˘ch

uvedena i hudba sovût-

ské posádky. 

Bûhem 70. let se proje-

vil i jin˘ trend normali-

zované kultury, která

zaãala nabízet více zá-

bavy neÏ kvality. VáÏná

Normalizovaná kultura

V̆ stava 30 let Ïivota a budování R˘mafiova, 1975 Kulturní stfiedisko v Domû poÏárníkÛ, 1976
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hudba, nad jejímÏ ústupem z obliby u posluchaãÛ lamentoval uÏ

Franti‰ek Vychodil, se nyní v R˘mafiovû hrála jen v˘jimeãnû, z nabíd-

ky koncertÛ mizel jazz, zato se vsázelo na populární zpûváky a zpû-

vaãky. V R˘mafiovû s velk˘m úspûchem vystoupili tfieba Petr Spálen˘,

Marta a Tena Elefteriadu, Valdemar Matu‰ka, Vûra ·pinarová, Hana

Zagorová, Josef Laufer, Václav Neckáfi, Pavel Novák, Petra âernocká,

Helena Vondráãková a dal‰í.

V roce 1972 se stal nov˘m fieditelem Jednotného kulturního stfiediska

Franti‰ek Karásek. JKS se v té dobû pot˘kalo s akutním nedostatkem

prostor. V̆ stavba Kulturního domu se stále odkládala, v Domû poÏár-

níkÛ od zaãátku roku 1973 probíhala generální oprava, a tak bylo „je-
din˘m opravdu dÛstojn˘m stánkem kultury v R˘mafiovû“ divadlo a ki-

no. Kromû nûj se znovu vyuÏíval sálek na tfiídû HrdinÛ znám˘ jako

Rud˘ koutek.

Jednotné kulturní stfiedisko zahrnovalo v 70. letech nûkolik zájmov˘ch

uskupení, mezi nûÏ patfiil Mahen pod vedením reÏiséra ZdeÀka

Dr‰Èáka, hudební tûlesa Pedagog Romana Ichy, Exodus II Vladimíra

Václavka st. (do roku 1972) a dechovky Leopolda Valeriána a Josefa

Taliána, pûveck˘ sbor r˘mafiovsk˘ch uãitelek pod taktovkou BlaÏeny

Mareãkové, rozhlasov˘ krouÏek veden˘ Franti‰kem Karáskem, filmo-

v˘ v ãele s Josefem Mathonem nebo fotografick˘ pod vedením Josefa

Rozsívala. Tiskov˘ krouÏek, kter˘ mûla po Vychodilovi na starosti

Blanka Rozsívalová, vydával Kulturní zpravodaj. Nejpoãetnûj‰í ‰a-

chov˘ krouÏek vedl Adolf Strako‰ a koneãnû vlastivûdn˘, respektive

archeologick˘ krouÏek Jifiího Karla se vûnoval prÛzkumu Hrádku 

a osady na Bezruãovû ulici. V fiíjnu 1972 uspofiádali ãlenové první v˘-

stavu nálezÛ z poãátkÛ osídlování R˘mafiovska, kterou nav‰tívilo pfies

1 200 lidí. V roce 1973 pfie‰el vlastivûdn˘ krouÏek z JKS pod správu

Vlastivûdného ústavu v Bruntále.

Generální oprava Domu poÏárníkÛ jakoÏto hlavního sídla JKS byla do-

konãena v roce 1975 a v pfiedveãer oslav 1. máje, tj. 30. dubna, byla

budova pfiedána do uÏívání. Získala nové oznaãení Kulturní stfiedisko.

PfiestoÏe rozsah prostor (mal˘ sál v pfiízemí, velk˘ sál v patfie) zÛstal

stejn˘, interiéry byly opraveny a modernû vybaveny. Toto fie‰ení, jak

poznamenává kronikáfi Koneãn˘, „je pro souãasnou dobu v˘hodné, 
av‰ak nikoliv definitivní a takové, které by uspokojovalo splnûní v‰ech
poÏadavkÛ. Toho se doãkáme aÏ opravdu teprve s dokonãením v˘stav-
by kulturního domu“.

Pfii JKS nadále pracovalo nûkolik krouÏkÛ a souborÛ. Mahen slavil 

30. v˘roãí, pot˘kal se v‰ak s nedostatkem hercÛ a technikÛ a naráÏel na

„urãité zpohodlnûní lidí“, ktefií dávali pfiednost televizi. Pfii JKS fun-

govaly uÏ tfii filmové kluby a zájemci mûli moÏnost nav‰tûvovat jede-

náct kurzÛ praktického ãi vzdûlávacího zamûfiení. 

Roku 1975 se vûnovala mimofiádná pozornost 30. v˘roãí konce války,

rozhlasové vysílání po drátû proto pfiipravilo z mûstské kroniky a pod-

le vyprávûní pamûtníkÛ cyklus R˘mafiov pfied tfiiceti lety. PosluchaãeKurz ‰ití pofiádan˘ JKS, 1977

Zpûvák Pavel Novák v R˘mafiovû vystupoval ãastoAdolf Strako‰ vedl ‰achov˘ krouÏek dospûl˘ch i dûtí

Dechová hudba Josefa Taliána, 1976
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seznamoval s postupem osvobozovacích bojÛ pfiímo v R˘mafiovû.

Protifa‰istická tematika zasáhla rovnûÏ do námûtÛ zájezdov˘ch pfied-

stavení v podání Severomoravského divadla v ·umperku a Státního di-

vadla v Ostravû.

Neustálé opravy a rekonstrukce stále ovlivÀovaly kulturní dûní ve mûs-

tû. V roce 1976 si kronikáfi Koneãn˘ povzdechl, Ïe se „podmínky pro
kulturní Ïivot […] ani letos nezlep‰ily, ba dokonce se doãasnû podstat-
nû zhor‰ily“, v budovû kina se totiÏ zaãalo s opravou ústfiedního tope-

ní a jevi‰tû, která úplnû zablokovala konání divadelních a hudebních

pofiadÛ. ·est koncertÛ populárních skupin a interpretÛ probûhlo zejmé-

na pod ‰ir˘m nebem ve Flemmichovû zahradû. Podmínky v roce 1977

uÏ kronikáfi hodnotí jako „velmi ‰patné“, divadelní pfiedstavení a kon-

certy se nekonaly vÛbec. JKS alespoÀ organizovalo zájezdy na pfied-

stavení do Olomouce, zájem v‰ak nebyl pfiíli‰ velk˘. 

V té dobû se dokonãovaly stavební práce na novostavbû Domu kultu-

ry, jehoÏ otevfiení v roce 1978 definitivnû vyfie‰ilo problémy s nedo-

statkem vhodného prostoru pro pofiádání vût‰ích kulturních akcí.

Zaãala se psát nová kapitola.

S v˘stavbou Kulturního domu, „této velmi v˘znamné stavby pro
R˘mafiov i okolí“, této „nejv˘znamnûj‰í stavby následujících let“, jak

pí‰e kronikáfi Koneãn˘, se zaãalo terénními úpravami a pfiípravou sta-

veni‰tû v fiíjnu 1973. Jako nejvhodnûj‰í lokalitu pro umístûní

Kulturního domu studie vyhodnotila StalinÛv park s centrálnû umís-

tûn˘m Stalinov˘m pomníkem (od olomouckého sochafie Karla

Lenharta), kter˘ kvÛli tomu musel b˘t pfiemístûn do rohu parku.

Jedním z dÛvodÛ v˘bûru pozemku byla bezprostfiední blízkost auto-

busového nádraÏí a dvou v R˘mafiovû nejvût‰ích sídli‰È. 

DÛm kultury mûl b˘t postaven v akci Z (tj. pomocí dobrovolné ne-

placené práce obyvatel), k ãemuÏ se v roce 1973 zavázaly nejv˘-

znamnûj‰í podniky mûsta, jak˘mi byly Rudné doly R˘mafiov, Hedva,

Geologick˘ prÛzkum, Domovní správa, Technické sluÏby ad. Úsilím

vûnovan˘m této akci mûl R˘mafiov získat „kulturní stánek, kter˘ nám
budou moci závidût i leckterá vût‰í mûsta“, jak zdÛrazÀuje kronikáfi

Koneãn˘. 

V harmonogramu prací na rok 1974 bylo naplánováno odpracování

17 400 hodin, odpracovalo se v‰ak 13 000, a to kvÛli nedostatku ma-

teriálu, konkrétnû cihel na spodní ãást restaurace. Stihlo se ale vyko-

pat bezmála tfiicet jam pro základy pilífiÛ, které byly dva metry hlu-

boké a v‰echny se musely kopat ruãnû. Brigádníci z nûkolika podni-

kÛ pracovali nepfietrÏitû od dubna do prosince.

V následujícím roce byly jámy zabetonovány a pracovníci Rudn˘ch

dolÛ Jeseník zahájili montáÏ konstrukce, která probíhala od srpna do

prosince. V roce 1976 mûl Kulturní dÛm hotovou konstrukci i obvo-

dové zdi, nedokonãená naopak byla montáÏ elektrické instalace a ze-

jména ústfiedního topení a vzduchotechniky, nedodání materiálu na

stavbu zpÛsobilo tfiímûsíãní zpoÏdûní, a to navzdory odpracovan˘m

bezplatn˘m brigádám obãanÛ.

ZpoÏdûní se táhlo do následujícího roku. PÛvodní termín dokonãení

– 31. prosince 1977 – nemohl b˘t dodrÏen. Stavbu komplikovaly

zpoÏdûné dodávky zafiízení a materiálu. Zatím byly provedeny ven-

kovní v˘kopy pro inÏen˘rské sítû, natfiena konstrukce a zaãalo se

s obkládáním stropÛ a stûn, na ãemÏ se podíleli hlavnû odborníci

z dodavatelsk˘ch podnikÛ. 

Zápis v mûstské kronice vûnovan˘ dokonãení Kulturního domu

v R˘mafiovû zdobí kresba znázorÀující tento objekt, jehoÏ v˘stavbû

R˘mafiované vûnovali pût let. Dohromady na nûm bylo odpracováno

pfies 80 000 brigádnick˘ch hodin, celkové náklady se vy‰plhaly na

14 400 400 Kãs, z ãehoÏ 5 000 000 Kãs pfiispûly r˘mafiovské závody.

Celkovou hodnotu díla kronikáfi Koneãn˘ vyãíslil na 17 000 000 Kãs. 

Kulturní dÛm byl postaven na místû parku (je‰tû pfiedtím zde leÏel

V˘stavba Kulturního domu v akci Z
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mûstsk˘ hfibitov), byl tak vsazen do zelenû; pokácely se jen ty stro-

my, které budovû pfiekáÏely. Stavbu tvofiila ocelová konstrukce krytá

plá‰tûm a vyplnûná izolaãním materiálem, jen malá ãást byla posta-

vena z cihel (restaurace). V interiéru dominovaly mramorové, parke-

tové a linoleové podlahy podle charakteru místností. Vizuální podo-

bu hodnotí Vratislav Koneãn˘ takto: „Z vnûj‰í strany pÛsobí cel˘ ob-
jekt stfiízliv˘m dojmem bez honosného pfiepychu, vnitfiní prostory jsou
velmi pûkné, vkusné a esteticky pÛsobivé.“ 
Budova náv‰tûvníky vítala vstupní halou, následovalo pfiedsálí, ‰atny

a velk˘ sál s jevi‰tûm, ‰atnami a dal‰ími prostory, v pfiízemí byla 

umístûna kanceláfi Jednotného kulturního stfiediska. V prvním patfie

byly ãtyfii klubovny, reprezentaãní místnost mûstského národního v˘-

boru, mal˘ sál, balkon a lóÏe s v˘hledem do velkého sálu. Pod res-

taurací a kavárnou se nacházel byt správce budovy.

Slavnostní zahájení provozu Domu kultury pfiipadlo na 3. listopad

1978. Na prostranství pfied vstupem hrála dechová hudba, následova-

ly proslovy zástupcÛ mûsta a okresu, byla pfiedána ãestná uznání bri-

gádníkÛm a organizacím, jeÏ se v˘znamnû podílely na vybudování

domu. V kulturním programu úãinkovala Marie Rottrová se skupinou

PlameÀáci. Veãer zavr‰ila spoleãenská taneãní zábava. Nazítfií byl na-

plánován Den otevfien˘ch dvefií. Toho se zúãastnilo pfies 1 500 ná-

v‰tûvníkÛ, zatímco na otevfiení DK pfii‰lo zhruba 500 lidí.

V̆ stavba Kulturního domu v R˘mafiovû znamenala pro mûsto a jeho

okolí zásadní mezník. Nejrozmanitûj‰í kulturní akce mûly koneãnû

dostateãné zázemí s moderním vybavením. PfiestoÏe nepfiíli‰ kvalitnû

provedená stavba zaãala v následujících letech projevovat technické

problémy, nic to na jejím v˘znamu neubírá.

Slavnostní otevfiení Domu kultury, 3. 11. 1978

Podmínky pro kulturní Ïivot v R˘mafiovû se v roce 1978 v˘raznû zlep‰ily,

kronikáfi dokonce zdÛrazÀuje, Ïe „dosáhly takové úrovnû, jakou nikdy dosud
nemûly“. Na poãátku roku byla dokonãena oprava jevi‰tû v kinû, která se ne-

ãekanû protáhla, protoÏe pracovníci Divadelní sluÏby zaji‰Èující renovaci

museli práce pfieru‰it a vûnovat se demontáÏi zafiízení jevi‰tû Národního di-

vadla v Praze. Na konci roku 1978 byl zahájen provoz v Domû kultury, kte-

r  ̆se stal hlavním sídlem JKS. Ve vedení JKS nadále stál Franti‰ek Karásek,

mimo nûj kulturní stfiedisko zamûstnávalo dal‰í ãtyfii odborné pracovníky.

Od této chvíle se kinosálu pro jeho svaÏité hledi‰tû zaãalo uÏívat pri-

márnû k filmov˘m promítáním a divadelním pfiedstavením, zatímco no-

v˘ velk˘ sál v Domû kultury zaãal slouÏit zábavám, plesÛm, estrádám

a koncertÛm. V opraveném kinosále se v roce 1978 uspofiádalo dvanáct

divadelních pfiedstavení (napfi. Peer Gynt v podání amatérského divadla

z Ústí nad Labem, Bratfii Karamazovi, Gazdina roba nebo Veãer tfiíkrá-
lov˘ Severomoravského divadla ·umperk).

Koncerty váÏné hudby se uÏ nepofiádaly, zájem byl spí‰ o vystoupení po-

pulárních hudebníkÛ, jako byli Ivan Mládek, Petr Spálen˘, Ladislav

·taidl, Felix Slováãek, Jitka Zelenková, skupina Fe‰áci, skupina Michala

Tuãného TuãÀáci nebo skupina Karla Vágnera se zpûváky Petrem

Kotvaldem a Stanislavem HloÏkem (koncert Holky z na‰í ‰kolky).

Kronikáfi Koneãn˘ v hodnocení vkusu mlad˘ch posluchaãÛ následuje

svého pfiedchÛdce Franti‰ka Vychodila, kdyÏ pí‰e: „Mezi mládeÏí jsou
v‰ichni zpûváci velmi populární, v‰ichni jsou dobfie známí z televize,
z rozhlasu nebo gramofonov˘ch desek a mají velmi dobrou úroveÀ, ale
pfii pfiímém koncertním vystoupení ãasto pro hluk nebo nûkdy doslova
vfiavu a kravál není samotného zpûváka témûfi sly‰et nebo je jej sly‰et aÏ
pfiíli‰, takÏe mu není vÛbec rozumût a o umûleckém záÏitku nemÛÏe b˘t
Ïádná fieã. Tyto koncerty jsou dûlány zásadnû pfies zesilovací aparatury,
které do sálu Ïenou zvuky v intenzitû pfies sto decibelÛ, takÏe nakonec
v‰echno spl˘vá v jedinou zvukovou kulisu, která otfiásá i okny v sále.
JenÏe mlad˘m se právû tento zpÛsob líbí, mnû není jasné, co se jim na
nûm mÛÏe zdát pûkného, ale ‚proti gustu Ïádn˘ di‰putát‘. ·koda, Ïe tato
vystoupení nebyla vyváÏena alespoÀ jedním koncertem váÏné hudby.“ 
Nicménû JKS se podílelo i na akci Kultura mládeÏi, prostfiednictvím níÏ

se do ‰kol dováÏely programy zamûfiené na váÏnou hudbu ãi slavné 

osobnosti ãesk˘ch dûjin a literatury.

Jednotné kulturní stfiedisko se sídlem v Domû kultury
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Pfii JKS nadále pracoval krouÏek divadelní, taneãní, dechové hudby, pû-

veck˘, fotografick˘, filmov˘, leteck˘ch modeláfiÛ, rozhlasu po drátû

a ‰achov˘. Velk˘ zájem zaãal b˘t o krouÏek ‰ití nebo o nûmãinu pro za-

ãáteãníky. Pozdûji se k nabídce pfiidaly dva kluby pfiátel umûní a svaz 

ochráncÛ pfiírody.

Z divadelních pfiedstavení uskuteãnûn˘ch na konci 70. let nutno vy-

zdvihnout alespoÀ pofiad zamûfien˘ na osobnost Jaroslava JeÏka

Putování za kloboukem ve kfioví v podání Divadla Oldfiicha Stibora

z Olomouce. Ve druhé polovinû 80. let zaãalo do R˘mafiova zajíÏdût ta-

ké praÏské Divadlo Járy Cimrmana.

Divadelní soubor Mahen v roce 1979 zaÏil smutn˘ odchod dlouholetého

reÏiséra ZdeÀka Dr‰Èáka, po nûmÏ se vedení ochotníkÛ ujal jeho syn Jifií.

Mahen následujícího roku nastudoval hru Jana Wericha Teta z Bruselu
s hudbou Jaroslava JeÏka v podání r˘mafiovské skupiny Gradace. V roce

1982 slavili úspûch s tragédií Clause Hubalka Hodina Antigony.

Pfiedstavení Mahenu slovy V. Koneãného „jediná dokázala zaplnit diva-
delní sál do posledního místa“. 

V roce 1980 slavil Ïensk˘ pûveck˘ sbor, jehoÏ zakladatelkou, dirigent-

kou a dramaturgyní byla uãitelka BlaÏena Mareãková, 10. v˘roãí kon-

certem se souborem z Vrbna pod Pradûdem. Z v˘stav v tomtéÏ roce zau-

jali v˘tvarníci Tomá‰ Matera, Stanislav ·imr, Jaroslav RÛÏiãka,

Stanislav Zu‰tina, Bedfiich Holas a Roman Volnohradsk˘, ktefií „vyznali

svou lásku R˘mafiovu a JeseníkÛm“. Podobnû velk˘ zájem vyvolala po-

zdûji v˘stava fotografií Jaroslava Nûmce. Na samém sklonku normali-

zaãní éry se o v˘stavní a pfiedev‰ím v˘tvarnou ãinnost zaãal starat novû

zaloÏen˘ Klub amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ.

Módní pfiehlídka v Domû kultury, 16. 12. 1978

Spartakiáda 1980Festival Písnû pfiátelství ve velkém sále DK, 1979

Taneãní gymnázia, 1985VernisáÏ v˘stavy brnûnsk˘ch v˘tvarníkÛ, mal˘ sál DK, 1981
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V̆ raznou osobností spojenou s historií Domu pion˘rÛ a Domu kul-

tury, jeÏ se v˘znamnû podílela na spoleãenském a kulturním Ïivotû

v R˘mafiovû, je Franti‰ek Karásek. Narodil se 8. února 1934

v Kostelci na Hané. Jeho rodiãe pracovali v zemûdûlství a pozdûji se

pfiestûhovali k Moravské Tfiebové, kde jejich syn vychodil mû‰Èanku.

UÏ od studentsk˘ch

let projevoval hu-

dební a herecké na-

dání, rád zpíval

a hrál na kytaru. Po

absolvování Vy‰‰í

prÛmyslové ‰koly

strojnické ve Zlínû

ode‰el v roce 1954

na umístûnku do

R˘mafiova, kde na-

stoupil jako technik

do Strojní a trakto-

rové stanice. Po voj-

nû, kde hrál a zpíval

ve vojenském sou-

boru, se oÏenil.

Od poãátku 60. let

pracoval v Domû

pion˘rÛ a mládeÏe,

první ãtyfii roky jako jeho fieditel a poté jako technick˘ pracovník.

Vedl zájmové krouÏky s technick˘m zamûfiením, promítal filmy a po-

hádky pro dûti, v létû pravidelnû zajíÏdûl jako instruktor dûtsk˘ch tá-

borÛ (se svou Ïenou, zdravotní sestrou) do Îelezné, k Plumlovské

pfiehradû ãi do Nové Vsi u R˘mafiova.

V 70. letech si zvolil nové profesní pÛsobi‰tû – v kultufie. V roce 1972

se stal vedoucím Jednotného kulturního stfiediska a roku 1978 prvním

fieditelem novû otevfieného Domu kultury. S tímto polem pÛsobnosti

b˘vá Franti‰ek Karásek spojován nejãastûji. Za jeho vedení se

v Domû kultury kaÏd˘m rokem pofiádala fiada kulturních a spoleãen-

sk˘ch akcí, plesÛ a zábav, fungovaly i pravidelné kurzy a zájmové

krouÏky pro dospûlé. V roli fieditele Domu kultury vytrval do jara

1991, kdy ho vystfiídal Alois Matu‰ka. Franti‰ek Karásek nicménû

v Domû kultury zÛstal zamûstnán jako odborn˘ pracovník aÏ do ro-

ku 1994, kdy ‰el do penze.

Kromû práce organizátora se podílel na kulturním Ïivotû mûsta i ja-

ko ochotnick˘ herec souboru Mahen, ale pfiedev‰ím jako zpûvák

mnoha hudebních souborÛ. Od mládí úãinkoval v dechov˘ch, jazzo-

v˘ch i populárních kapelách, patrnû nejpevnûji a nejdéle byl spojen

s legendární skupinou Pedagog. Vystupovala jako hudební doprovod

plesÛ, zábav, svateb a pravidelnû koncertovala v kavárnû Avion.

Hudba a zpûv zÛstaly láskou Franti‰ka Karáska i po jeho odchodu do

dÛchodu. Jeho charakteristick˘ hlas si pamatují nejen posluchaãi

Pedagogu ãi Taliánky, ale i pravideln˘ch relací mûstského rozhlasu.

Franti‰ek Karásek zemfiel 24. ãervence 2015 v nemocnici v Krnovû.

Franti‰ek Karásek (medailon)

Hudba Pedagog S dechovkou pfied SVâ

Od roku 1980 se v mûstské kronice zaãala vést kolonka VyuÏití Domu

kultury. Od poãátku své existence budova slouÏila nejrÛznûj‰ím akcím

od estrád, plesÛ a zábav pfies pfiedná‰ky a v˘stavy po schÛze a schÛzky

zájmov˘ch a umûleck˘ch souborÛ. Kronikáfi Koneãn˘ uvádí, Ïe v první

polovinû 80. let se v DK dennû konaly asi tfii akce. 

V roce 1982 vznikl Kruh pfiátel hudby, kter˘ zaji‰Èoval koncerty

váÏné hudby v sále L·U na Divadelní ulici. Zpoãátku pfiitahovaly

kolem stovky posluchaãÛ, postupnû v‰ak náv‰tûvnost klesala na 50

aÏ 70 náv‰tûvníkÛ zejména star‰í generace. O nûco vût‰í zájem byl

o pravidelné dechové koncerty nebo vystoupení domácí skupiny

Pedagog, která v roce 1989 oslavila 30. v˘roãí svého zaloÏení.

V roce 1989 se v Domû kultury podafiilo uskuteãnit 11 599 akcí. To

podle kronikáfie Koneãného svûdãí o tom, „Ïe kulturní dÛm je hojnû
vyuÏíván a plnû slouÏí nejen potfiebám mûsta, ale v mnoha pfiípadech
i okresu“. JiÏ po desíti letech existence domu se v‰ak objevily zásad-

ní potíÏe s rovnou stfiechou, kterou zatékalo. V roce 1988 byl vypra-

cován znaleck˘ posudek, doporuãující z klimatick˘ch dÛvodÛ pfiesta-

vût stfiechu na sedlovou. âásteãná oprava problémov˘ch míst byla

provedena v roce 1990, na celkovou opravu si v‰ak musela budova

dvacet let poãkat.
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R˘mafiovsko je regionem se silnou fotografickou tradicí, kterou re-

prezentuje zejména osobnost celosvûtovû známého fotografa ze

Sovince Jindfiicha ·treita. Jeho neménû slavn˘m pfiedchÛdcem byl

Karel Schinzel, vynálezce technologick˘ch postupÛ zpracování ba-

revné fotografie. Získal desítky svûtov˘ch patentÛ, jeÏ zakoupila 

napfi. americká spoleãnost Kodak. 

S rozvojem technologií se v druhé polovinû 20. století stalo fotogra-

fování oblíben˘m koníãkem fiady amatérÛ, ktefií se chtûli v této ãin-

nosti zdokonalovat, sdílet ji se stejn˘mi nad‰enci a vefiejnû prezento-

vat v˘sledky své práce. Proto se v âeskoslovensku zaãali sdruÏovat

v krouÏcích, které se zfiizovaly pfii závodních klubech. V R˘mafiovû

byl fotokrouÏek zaloÏen pfii Spojeném závodním klubu ROH v roce

1962. Po zru‰ení klubu v roce 1966 jeho ãinnost spadala pod

Jednotné kulturní stfiedisko. 

PÛvodnû mûl krouÏek deset ãlenÛ, tvofiili ho Franti‰ek Kfiapa, Josef

Mathon, Jifií Navrátil, Jaroslav Nûmec, Miloslav Procházka, Jifií

Tluãhofi, Milan Vavrou‰ek, Franti‰ek Zahradník, Bohumil ·véda

a vedoucí fotokrouÏku Josef Rozsíval. Pozdûji se v˘razn˘mi ãleny

fotokrouÏku stali Jindfiich ·treit, Miloslav PoÏár nebo Zdenûk Habr. 

SchÛzky se konaly jednou za ãtrnáct dní v klubovnû SZK, kter˘ síd-

lil v budovû b˘valé klá‰terní ‰koly na Sokolovské ulici. Zde mûli 

amatér‰tí fotografové k dispozici zázemí s fotokomorou. Na kaÏdou

schÛzku museli ãlenové pfiipravit tematick˘ úkol, nad kter˘m poté

vedli debatu. FotokrouÏek organizoval také spoleãné vycházky do 

okolí R˘mafiova (napfi. na Sovinec, do Malé Morávky aj.) a pofiádal

kaÏdoroãní v˘stavy prací v‰ech ãlenÛ. 

FotokrouÏek se od roku 1968 pravidelnû podílel na organizaci celo-

státních v˘stav fotografií pod názvem Krásy na‰ich hor pfii pfiíleÏi-

tosti Lesnick˘ch a mysliveck˘ch dnÛ. V roce 1972 zaloÏil celostátní

soutûÏ barevn˘ch diapozitivÛ na poãest Karla Schinzela na téma

Krásy zemû, od roku 1976 pfiejmenovanou na Cenu Karla Schinzela.

Úspû‰né bylo také pravidelné setkávání s fotografy z celého

âeskoslovenska.

âlenové r˘mafiovského fotokrouÏku vytváfieli nejen snímky vyso-

k˘ch estetick˘ch kvalit, n˘brÏ i dokumentaãního charakteru, díky

ãemuÏ je mûsto R˘mafiov a jeho okolí napfiíã druhou polovinou 

20. století pomûrnû dobfie zdokumentováno. V˘sledkem jejich ãin-

nosti je také ãernobílá publikace R˘mafiov vydaná v roce 1970, jejíÏ

textové ãásti se ujal Franti‰ek Vychodil a obrazové právû ãlenové fo-

tokrouÏku. 

FotokrouÏek zanikl v roce 1989 zaloÏením Klubu amatérsk˘ch v˘-

tvarníkÛ, jehoÏ se stal souãástí.

FotokrouÏek

Bohumil ·véda: Jinovatka, 1972 Milan Mathon: Lípa, nedatováno
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DÛm kultury od zaãátku roku 1989 poskytoval zázemí pro novû

vznikl˘ Klub amatérsk˘ch (angaÏovan˘ch) v˘tvarníkÛ (KAV), jehoÏ

cílem bylo pofiádat v˘stavy v˘tvarného umûní. V R˘mafiovû totiÏ aÏ

do roku 1992 nefungovala Ïádná galerie. Mûstská kronika se o KAV

poprvé zmiÀuje v roce 1989, a to jako o „nevelk[é] skupin[û], která
chce napomáhat k rozvoji sv˘ch vlastních ãlenÛ a k jejich zdokonalo-
vání, ale také k obohacení kulturního Ïivota ve mûstû pofiádáním v˘-
stav vlastních prací i jin˘ch autorÛ, nejen amatérÛ, ale i renomova-
n˘ch profesionálÛ“. Kronikáfi Vratislav Koneãn˘ uvádí celoroãní v˘-

stavní ãinnost klubu v malém sále Domu kultury. Zahájila ji spoleã-

ná v˘stava dûl ãlenÛ klubu, následovala v˘stava soch olomouckého

sochafie Jifiího Îlebka, dále v˘stava fotografií, grafik a obrazÛ

Miloslava PoÏára, v˘stava fotografií ãlenÛ KAV, v˘stava kreseb

Franti‰ka Tichého a v˘stava soch sobotínského v˘tvarníka Jifiího

Jílka. Kronika ov‰em neinformuje, Ïe v˘stava obrazÛ jednoho z nej-

v˘znamnûj‰ích ãesk˘ch v˘tvarníkÛ souãasnosti Michaela Rittsteina

a v˘stava Americk˘ plakát nebyly Okresním kulturním stfiediskem

Bruntál povoleny. 

Po pádu komunistického reÏimu v zemi, v roce 1990, KAV uspofiádal

v˘stavu fotografií o listopadu 1989, v˘stavu obrazÛ Hedy

Trejtnarové, v˘tvarn˘ch prací r˘mafiovského rodáka Oldfiicha

·embery, mimofiádnou v˘stavu grafik Josefa âapka a v˘stavu

R˘mafiovsk˘ syndrom o v˘voji architektury ve mûstû. Na zaãátku ro-

ku 1991 pak klub uskuteãnil v˘stavu malífie, grafika a sochafie Jifiího

Sopka a v˘stavu grafick˘ch prací nûmeckého malífie, sochafie a gra-

fika Herberta Dlouhyho, coÏ byl poslední v˘stavní poãin klubu v pro-

storách Domu kultury. KAV se totiÏ záhy promûnil do novû vzniklé

Spoleãnosti pro obnovu Mûstského muzea v R˘mafiovû (SOMMR),

Klub amatérsk˘ch v˘tvarníkÛ

Pfiíprava v˘stavy sochafie Jifiího Îlebka, 1989

Josef Rozsíval: Samotáfi, nedatováno
Miloslav Procházka: Jeden z nás, 1968
(na snímku Jaroslav Nûmec)
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z níÏ následnû vzniklo Volné sdruÏení umûlcÛ Octopus (dnes Spolek

OCTOPUS, z. s.) se stejnojmennou v˘stavní galerií, jeÏ je souãástí

r˘mafiovského muzea, a s první v˘stavou v listopadu 1992.

Zákládajícími ãleny byly v˘znamné osobnosti kulturního Ïivota

v R˘mafiovû, umûlci, z politick˘ch dÛvodÛ nevystudovaní v˘tvarníci

a kulturní nad‰enci, z nichÏ mnozí jsou dosud aktivní: Miloslav

PoÏár, Vladimír Mûrák, Roman Karel, Marek Zoth, Petra

Klimentová, Jaroslav Nûmec, Franti‰ek Vrbeník, Pavel Rychl˘, Pavel

Paseck˘, Lubo‰ Tesafi, Jifií Reisner, Zdenûk Habr, Josef Hroch,

Bohumil ·véda a mnoho dal‰ích.

V roce 1970 se DDM vrátil ke svému dfiívûj‰ímu názvu DÛm pion˘-

rÛ a mládeÏe. V bfieznu 1974 Milana Neheru na postu fieditele za-

stoupila Helena Koláfiová. Zafiízení nabízelo uÏ pfies padesát krouÏkÛ

pro dûti, zamûstnávalo ‰est stál˘ch a asi ãtyfiicet externích pracovní-

kÛ. „Ve‰kerá mimo‰kolní ãinnost s v˘jimkou tûlov˘chovy je z celého
mûsta soustfiedûna do pion˘rského domu, kter˘ tím plní nejen zásluÏ-
nou ãinnost v mimo‰kolní v˘chovû, ale pfiispívá i k socialistické v˘-
chovû na‰í mladé generace,“ shrnuje kronikáfi.

To ostatnû potvrzuje i náplÀ krouÏkÛ rozdûlen˘ch do ãtyfi oddûlení. Na

úseku vûnovaném spoleãenské vûdû a umûlecké v˘chovû pracovalo

tfiináct zájmov˘ch krouÏkÛ, napfi. loutkáfisk˘, maÀáskov˘, pûveck˘, fi-

latelistick˘ ad. Jeho pracovníci pofiádali soutûÏe v pfiednesu ãesk˘ch

i rusk˘ch básní, festival dûtsk˘ch sovûtsk˘ch filmÛ, jednou t˘dnû pro-

mítali filmy pro dûti z matefisk˘ch ‰kol a druÏin mládeÏe, pfiipravova-

li dûtsk˘ karneval ad. Druh˘ úsek zahrnoval patnáct krouÏkÛ zamûfie-

n˘ch na tûlov˘chovu a turistiku (napfi. kurz plavání, poÏárnick˘, ‰a-

chov˘, gymnastick˘ aj.). Tfietí úsek tvofiilo dvanáct krouÏkÛ zamûfie-

n˘ch na techniku a pfiírodovûdu a náplní ãtvrtého úseku byla pomoc

PO SSM (Pion˘rské organizaci Socialistického svazu mládeÏe). DÛm

pion˘rÛ zaji‰Èoval také ‰kolení pro pion˘rské instruktory. Mimo ná-

rodní finále PO SSM v lyÏování, pûvecké soutûÏe O zlaté zvonky kaÏ-

d˘m rokem DPM organizoval celorepublikov˘ ‰achov˘ turnaj ÏákÛ. 

Po více neÏ dvou letech ve funkci Helenu Koláfiovou vystfiídal staro-

nov˘ fieditel Milan Nehera, kter˘ se vrátil z uvolnûné funkce pfiedse-

dy okresního v˘boru Odborového svazu pracovníkÛ ve ‰kolství

v Bruntále. V roce 1978 mûl DPM ‰est pedagogick˘ch pracovníkÛ,

pût správních zamûstnancÛ, dvaatfiicet externích pracovníkÛ a pût

dobrovoln˘ch spolupracovníkÛ. Dohromady zaji‰Èovali ãtyfiiaãtyfiicet

DÛm pion˘rÛ bûhem normalizace

V̆ stava sochafie Jifiího Jílka, 1989 VernisáÏ v˘stavy Oldfiicha ·embery, 1990

Krajská pfiehlídka dûtsk˘ch divadel Závody minikár
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Zvlá‰tním fenoménem souvisejícím s ãinností DPM, resp. DDM, je

archeologick˘ krouÏek urãen˘ ÏákÛm a studentÛm. Ve své dobû byl

ãeskoslovensk˘m unikátem. Vedle podobného krouÏku v Hradci

Králové totiÏ existoval jen ten r˘mafiovsk˘. âinnost zahájil v roce

1969 a zanikl na podzim 1991. Pût v˘zkumÛ s obrovsk˘m mnoÏstvím

nasbíraného archeologického materiálu naplnilo sbírky dne‰ního

Mûstského muzea R˘mafiov a vzpomíná na nû fiada pamûtníkÛ.

V roce 1969 pod

hlaviãkou ONV

v Bruntále zaãal v˘-

zkum lokality Hrá-

dek, kter˘ metodic-

ky vedl archeolog

Vladimír Go‰. Zpo-

ãátku na v˘zkumu

pracoval archeolog

Jaromír Neumann

a r˘mafiovsk˘ uãitel,

historik, pozdûji za-

kladatel obnovené-

ho r˘mafiovského

muzea Jifií Karel, od

roku 1970 pfiibyl

Josef Bahulík. V̆ z-

kum na Hrádku pro-

bíhal ve dvou fá-

zích, v letech 1969

–1973 a 1976–1988.

V mezidobí se v˘-

zkumníci pfiesunuli

na Bezruãovu ulici

na okraji mûsta.

V roce 1980 pro-

Archeologick˘ krouÏek

Odkr˘vání objektu zemûdûlské usedlosti 
z 2. pol. 13. stol. na Bezruãovû ulici, zleva 
J. Novák a J. Bahulík, 1975

Zaãi‰Èování podlahy domu fiemeslníka, zleva ãlenka krouÏku
CzedroÀová, J. Novák a J. Karel, 1973

krouÏkÛ. V tomtéÏ roce DPM získal kromû budovy dne‰ního muzea

na námûstí Míru k dispozici i prostory v Domû poÏárníkÛ, neboÈ

Jednotné kulturní stfiedisko se pfiestûhovalo do novû postaveného

Domu kultury. 

V 80. letech se nabídka zájmov˘ch krouÏkÛ rozrostla na padesát.

Mimo tradiãní ‰achov˘ turnaj DPM zaji‰Èoval pfiehlídku dûtsk˘ch di-

vadelních a loutkáfisk˘ch souborÛ nebo okresní i krajskou turisticko-

brannou soutûÏ O partyzánsk˘ samopal ãi oblíbené závody minikár

(1975–2005). V roce 1982 DPM nav‰tûvovalo 916 dûtí, rok nato to

bylo uÏ 1 240 ÏákÛ, ktefií nav‰tûvovali 71 krouÏkÛ. V polovinû 80. let

DÛm pion˘rÛ organizoval kolem pûti letních táborÛ, nejen v adapto-

vané ‰kolní budovû v Nové Vsi a od roku 1988 také v Ondfiejovû, ale

tfieba i v Praze, Prostûjovû, Miletínû, jeden se ve formû pfiírodopisné

expedice konal v Bulharsku, dal‰í v Nûmecké demokratické republi-

ce nebo v Polské lidové republice. 

Nabídka krouÏkÛ se rozrostla tfieba o klub pohádek, diskoklub, dÏez-

gymnastiku, o krouÏek zápasnick˘, akvaristick˘, elektronick˘ ãi klub

mezinárodního pfiátelství ad. DÛm pion˘rÛ ale otevfiel i krouÏky nûm-

ãiny a angliãtiny, protoÏe na ‰kolách byly zru‰eny povinnû volitelné

pfiedmûty, kam spadaly cizí jazyky. V roce 1988 nav‰tûvovalo 

98 krouÏkÛ 1 669 dûtí. Letní aktivity byly podle kronikáfie „aÏ na do-
raz a dal‰í roz‰ifiování letní ãinnosti uÏ nebude moÏné, protoÏe by se
organizaãnû nedaly zvládnout“. Bûhem prázdnin roku 1988 DÛm pi-

on˘rÛ zajistil rekordních ãtyfiiadvacet soustfiedûní dûtí rÛzn˘ch zájmo-

v˘ch útvarÛ, ãtyfii v˘mûnné tábory (jeden v NDR) pfiedev‰ím s DPM

z jiÏní Moravy, aby „na‰e dûti mohly b˘t v teplej‰ích krajinách“. 

Leteãtí modeláfii v prÛvodu pfied DPM2 Branná soutûÏ O partyzánsk˘ samopal
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S pádem vlády komunistické strany a sametovou revolucí Jednotné

kulturní stfiedisko se sídlem v Domû kultury vstoupilo do dal‰í v˘-

znamné éry. Do éry koneãnû svobodné, ve které v‰ak paradoxnû kul-

tura z dÛvodu hospodáfisk˘ch zmûn a otevfieného trhu zaznamenala

znaãné problémy. Liberalizací cen do‰lo ke zdraÏení kulturní nabídky.

Brzy bylo jasné, Ïe kultura si v tomto otevfieném systému sama na se-

be nevydûlá. Zaãala b˘t tedy víc neÏ kdy jindy závislá na dotacích, kte-

ré v té dobû byly velmi nízké. 

K tomu do‰lo ke zv˘‰ení cen paliv a energie, takÏe provoz Domu kul-

tury byl v˘raznû draÏ‰í. S tím stoupaly ceny za kulturní akce, a vysokou

náv‰tûvnost tak zaznamenaly pouze „skuteãnû mimofiádné“ pofiady ne-

bo pfiedstavení domácího ochotnického spolku Mahen. První porevo-

luãní roky kronikáfi Koneãn˘ definuje vûtou: „Prostû – lidé ‚na kulturu‘
nechodí.“ Na druhou stranu kronikáfi konstatuje, Ïe „celkov˘ poãet 
akcí je niÏ‰í, […] ale nedá se fiíci, Ïe by to bylo ke ‰kodû vûci. Ubylo pfie-
dev‰ím rÛzn˘ch formálností, jako jsou tfieba pfiedná‰ky s politickou té-
matikou, kde vÏdycky bylo velk˘m problémem zajistit alespoÀ trochu
pfiimûfienou úãast. […] Proto se takové a podobné akce dûlaly ve spo-
lupráci s domovy mládeÏe, kde na nû museli jít chlapci nebo dûvãata té-
mûfi povinnû, protoÏe se dûlaly v dobû jejich organizovaného volna.“

DÛm kultury, pfiíspûvková organizace s právní subjektivitou, musel vy-

pracovat strategii, jak problémy s nedostatkem financí pfiekonat.

ObtíÏe, které „divoká“ 90. léta pfiinesla, se odráÏejí i v personálních

zmûnách na postu fieditele. Franti‰ek Karásek DÛm kultury vedl do

konce bfiezna 1991, kdy ho vystfiídal Alois Matu‰ka. Toho o tfii roky po-

zdûji nahradil Jifií Babík (shodou okolností zeÈ Franti‰ka Vychodila),

kter˘ DÛm kultury fiídil pfiibliÏnû rok. V druhé polovinû roku 1995 se

na postu fieditele krátce objevil je‰tû Jan Janáã, neÏ organizaci pfievzal

tehdej‰í fieditel Domu dûtí a mládeÏe Vítûzslav Klime‰.

DÛm kultury v první polovinû 90. let bojoval s nedostatkem financí,

a tak své pfiíjmy z pfiíspûvku od mûsta a ze vstupného na kulturní akce

musel doplnit ziskem z pronájmu sálu a dal‰ích prostor pro podnika-

telské úãely (autosalon, prodej odûvÛ, samostatn˘ bar, místnost pro pe-

dikúru, kosmetiku aj.), dále o sponzorské dary a v˘tûÏek dal‰ích slu-

Ïeb, které zaãal nabízet (napfi. tisk a rozmnoÏování plakátÛ, smuteãních

ãi svatebních oznámení, objednávky jízdenek do v‰ech státÛ Evropy,

cestovní kanceláfi aj.). Zisk z vlastní ãinnosti napfi. za rok 1994 dosáhl

ãástky asi 2,5 milionu korun. Muselo se zaãít novû pracovat se spon-

zory a reklamou. Kulturní akce byly propagovány v˘lepem plakátÛ,

pozvánkami v R˘mafiovsk˘ch novinách (vycházely od roku 1992)

a hlá‰ením v mûstském rozhlasu.

Pfiilákat takové mnoÏství náv‰tûvníkÛ, aby bylo moÏné zaplatit alespoÀ

JKS po sametové revoluci
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vedli sondy na zaniklém hradu Strálku. O ‰est let pozdûji probûhl

prÛzkum odpadov˘ch jam renesanãních hrnãíren v okolí Podolského

potoka. Poslední v˘zkum, na kterém se archeologick˘ krouÏek podí-

lel, probûhl v lokalitû Burgetova statku a byl ukonãen v roce 1991.

O v˘sledcích v‰ech v˘zkumÛ byla publikována fiada odborn˘ch stu-

dií a ãlánkÛ, které umoÏnily poznat hmotnou kulturu R˘mafiova od

druhé poloviny 13. století do 17. století a napomohly v sestavení zá-

kladních ãasov˘ch údobí historie mûsta.

KrouÏek pro mládeÏ asistoval archeologick˘m v˘zkumÛm a zároveÀ

pozitivnû motivoval jeho ãleny k práci a ke vzdûlání. Jak ve sv˘ch vzpo-

mínkách zdÛraznil Jifií Karel, krouÏek mûl b˘t v‰ím jenom ne „tehdej‰í
jediná, univerzální, povrchní a zidealizovaná dûtská organizace. […]

Îádn˘ dril, Ïádné politické Ïvásty, Ïádná masová organizace. […]

Spojoval nás spoleãn˘ zájem, spoleãná práce, pro dûti doslova detektiv-
ka, ale téÏ pfiíleÏitost mít star‰ího kamaráda, kterému se mÛÏe‰ svûfiit.“
KrouÏek nav‰tûvovali vût‰inou chlapci mezi 11 aÏ 15 lety. Bûhem ro-

ku mûl kolem 12, nejvíce 20 ãlenÛ. Za dobu existence jím pro‰lo na

250 chlapcÛ a dûvãat, ÏákÛ základních a v men‰í mífie stfiedních ‰kol.

Zhruba polovinu ÏákÛ krouÏek motivoval k nastoupení na gymnazi-

ální studium, stfiedo‰koláky zase ke studiu vysoko‰kolské archeolo-

gie, historie a dal‰ích humanitních oborÛ a k nastoupení do zamûst-

nání v oboru muzejnictví, památkové péãe ãi v tehdej‰ích osvûtov˘ch

zafiízeních.

Práce v terénu se provádûly od dubna do záfií, nûkdy i fiíjna. V zim-

ním období následovalo zpracování nálezÛ v Domû pion˘rÛ a mláde-

Ïe na námûstí (dne‰ním sídle muzea). Práce probíhaly podle poãasí

nûkolik dnÛ v t˘dnu a o voln˘ch sobotách, kdy dûti pracovaly dopo-

ledne, dospûlí pak pokraãovali do odpoledních hodin. NáplÀ krouÏku

byla zpestfiována pfiedná‰kami, promítáním filmÛ s archeologickou

tematikou a besedami.

âinnost krouÏku skonãila v roce 1991, kdyÏ se jeho hlavní orga-

nizátor Jifií Karel spolu s dal‰ími nad‰enci zaãal intenzivnû vûno-

vat obnovû mûstského muzea, zru‰eného v 60. letech minulého

století.

Festival mládeÏnick˘ch dechov˘ch orchestrÛ pfied DK, 1. 6. 1991

Zleva L. Sigmundová, M. Pavlová, V. Klime‰
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KrouÏek sebeobrany v DDM2 (Domû poÏárníkÛ) Stolní tenis v DDM2

Posilovna v pfiízemí DDM2 Keramická dílna ve sklepû DDM2

DÛm pion˘rÛ a mládeÏe pod tímto názvem dokonãil ‰kolní rok

1989/1990, a to s 98 krouÏky pro 1 648 dûtí. Nejvût‰ímu zájmu se

tû‰ilo oddûlení tûlov˘chovy, turistiky a branné v˘chovy. V posled-

ním roce totality stihl DPM je‰tû zorganizovat okresní kolo pion˘r-

ské sportovní ligy ve stolním tenisu, okresní a krajskou soutûÏ dût-

sk˘ch divadelních a loutkáfisk˘ch souborÛ, okresní a krajské kolo

soutûÏe O partyzánsk˘ samopal, okresní kolo Zlaté udice, soutûÏe

v recitaci ãi celostátní turnaj v ‰achu. Pofiádaly se pfiímûstské i pu-

tovní letní tábory.

Po sametové revoluci se zmûny ve vedení âeskoslovenska samozfiej-

DÛm dûtí a mládeÏe (1990–1995)

náklady za akci, byl v 90. letech nároãn˘ úkol. Vût‰ina kulturních akcí

byla prodûleãná. Z toho dÛvodu se vsázelo na známá jména a neotfie-

lou nabídku, která ale ne vÏdy dokázala pfiilákat. Velk˘ zájem nebyl

pfiekvapivû tfieba o první stript˘zové pfiedstavení Sport stript show, na

nûmÏ vystoupili sexuolog, striptérka, sportovní komentátor a kulturis-

ta. Pfii‰lo kolem 120 lidí. Lákavé byly zájezdy na koncerty znám˘ch 

osobností nebo poznávací zájezdy. Plnû obsadit autobusy se podafiilo

v roce 1990 pfii zájezdu na koncert Karla Gotta v Olomouci ãi pfii zá-

jezdech do Vídnû a do Mnichova za památkami mûsta, ale i nákupy.

V roce 1993 v R˘mafiovû úãinkovalo Smû‰né divadlo Luìka Soboty,

úspûch v roce 1994 zaznamenalo zábavné vyprávûní Andera z Ko‰ic,

koncert Moravanky ãi R˘mafiovanky s vystoupením maÏoretek, ale ta-

ké koncert folkového písniãkáfie Pavla Dobe‰e. Zájem byl o koncert

na podporu Dûtského domova v Janovicích pofiádan˘ firmou Eko

Metal Recycling. Mimo olomoucké a ‰umperské divadlo v R˘mafiovû

vystoupilo Divadlo Jifiího Grossmanna nebo soubor Ivana Mládka.

Zatímco v roce 1995 pfiinesl zisk zábavn˘ pofiad ErÏa, PiÈo a já nebo

pfiedstavení âert a Káãa, na vystoupení chrámov˘ch sborÛ na poãest

ThDr. F. VaÀáka nebo Hudební slavnosti se muselo doplácet.

V „devadesátkách“ se v Domû kultury zaãaly pravidelnû konat disko-

téky pro mladé. Probíhaly kaÏd˘ mûsíc; dokonce se spojovaly s taneã-

ními zábavami, aby byla náv‰tûvnost plesÛ vût‰í. Zatímco vyuÏití

Domu kultury v 80. letech vycházelo na necelé tfii akce za den, v roce

1995 to bylo 0,7 akce za den. KvÛli podfinancování kultury, malému

zájmu obyvatel vybrat si z kulturní nabídky a nutnosti placeného pro-

nájmu sálÛ v˘raznû pokleslo.
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mû otiskly i do centrálnû fiízené oblasti mimo‰kolního vzdûlávání.

R˘mafiovsk˘ DÛm pion˘rÛ a mládeÏe se (uÏ podruhé) pfiejmenoval na

DÛm dûtí a mládeÏe a zÛstal zachován v dosavadním rozsahu i za-

mûfiení, kter˘m byla „péãe o úãelné, prospû‰né a mládeÏi pfiitaÏlivé
vyuÏití volného ãasu“. S pádem Ïelezné opony se zvût‰il zájem o v˘-

uku jazykÛ (nûmãiny a zejména angliãtiny). Naopak se pfiestaly ko-

nat v˘‰e zmínûné okresní soutûÏe. 

Velkou zmûnou pro DDM byla nutnost uvolnit dosavadní sídlo na ná-

mûstí Míru, které bylo jiÏ v 60. letech pfiislíbeno mûstskému muzeu.

To se bûhem socialistické éry nepodafiilo v R˘mafiovû obnovit. AÏ ro-

ku 1991 se vedení mûsta rozhodlo podpofiit iniciativu Spoleãnosti pro

obnovu mûstského muzea v R˘mafiovû (SOMMR) finanãními pfiís-

pûvky a pfiidûlením dfiíve slíbeného objektu. DDM se musel pfiestû-

hovat do budovy b˘val˘ch jeslí na Bartákovû ulici, coÏ kronikáfi

Koneãn˘ hodnotil jako jisté zhor‰ení podmínek pro zájmovou ãin-

nost. Rodiãe totiÏ byli zvyklí, Ïe se DÛm dûtí nacházel v centru, kdeÏ-

to teì museli pro dûti zacházet „dál od stfiedu mûsta“. Skuteãné kom-

plikace to v‰ak pfiineslo pfiedev‰ím dûtem dojíÏdûjícím z okolních ob-

cí, protoÏe nové sídlo DDM leÏelo podstatnû dál od autobusového

nádraÏí. DÛm dûtí nadále vyuÏíval také b˘val˘ DÛm poÏárníkÛ na ná-

mûstí (tzv. DDM2).

Ve stejné dobû se odehrála zmûna ve vedení organizace – dosavadní

fieditel Milan Nehera ode‰el do penze a na jeho místo 1. záfií 1991 na-

stoupil Vítûzslav Klime‰.

V první polovinû 90. let nabízel DÛm dûtí a mládeÏe kolem 85 krouÏ-

kÛ rozdûlen˘ch do oddûlení turistiky, tûlov˘chovy, pfiírodovûdy, spo-

leãensk˘ch vûd a estetiky. V organizaci pracovalo sedm zamûstnancÛ

a pfies padesát externistÛ. Poãet zájemcÛ o krouÏky se pohyboval nad

tisícovkou, napfi. v roce 1992 se zapsalo 1 107 zájemcÛ. Z akcí, kte-

ré DDM pofiádal, zmiÀme alespoÀ pfiehlídku dûtsk˘ch divadelních

souborÛ z celé Moravy, akce pofiádané ke Dni dûtí, recitaãní soutûÏe,

závody ve skoku vysokém Vánoãní laÈka nebo soutûÏ pro ‰koláky

Entent˘ny.

V lednu 1996 byl DÛm dûtí a mládeÏe slouãen s Domem kultury 

a 1. fiíjna téhoÏ roku pfiestal pod samostatn˘m názvem existovat.

Vzniklo Stfiedisko volného ãasu.

DÛm dûtí a mládeÏe a DÛm kultury byly „z dÛvodu u‰etfiení provoz-
ních nákladÛ a mzdov˘ch prostfiedkÛ“ roku 1996 slouãeny a pfiejme-

novány na Stfiedisko volného ãasu (SVâ). Na dobu urãitou, do kon-

ce fiíjna 1996, spadalo SVâ pod ‰kolsk˘ úfiad v Bruntále. ProtoÏe se

spojení osvûdãilo, od 1. fiíjna 1996 se jeho zfiizovatelem stalo mûsto

R˘mafiov. Hlavním sídlem zÛstal DÛm kultury, organizace nadále vy-

uÏívala i DÛm poÏárníkÛ na námûstí Míru a od roku 1995 je‰tû bu-

dovu kina na Divadelní ulici. 

Ani slouãení organizací v‰ak nevyfie‰ilo dlouhodob˘ problém s pod-

financováním kultury. SVâ bylo stále závislé na dotacích od zfiizo-

vatele, z nichÏ byla hrazena polovina v˘dajÛ. Napfi. v roce 1996 pfií-

jmy (i s dotací) ãinily 2 407 975 Kã, v˘daje pak 2 563 367 Kã; pfiíj-

my v roce 2008 ãinily 8 008 205 Kã a v˘daje se vy‰plhaly na

8 837 708 Kã. Od roku 2002 získávala organizace finance na mzdy

pracovníkÛ a odvody z mezd od referátu ‰kolství Okresního úfiadu

v Bruntále, a to podle poãtu dûtí pfiihlá‰en˘ch do krouÏkÛ. Od násle-

dujícího roku to byly dotace od Moravskoslezského kraje. Jak fiekla

v roce 2004 v rozhovoru souãasná fieditelka SVâ Marcela Pavlová:

„My jsme jediné zafiízení v Moravskoslezském kraji, jehoÏ zfiizovate-

lem je mûsto, resp. mûsto hradí na‰e provozní náklady. V‰echny 
ostatní organizace na‰eho typu jsou zfiizovány krajsk˘m úfiadem, kte-
r˘ jim hradí mzdové i provozní náklady.“ V̆ ‰e dotací od kraje v‰ak

nebyly nikterak vysoké, domy dûtí si tak na sebe musely vydûlat tfie-

ba i zv˘‰en˘m zápisn˘m, coÏ r˘mafiovskému SVâ nehrozilo. 

Poãet stál˘ch zamûstnancÛ se pohyboval kolem ãtrnácti lidí, exter-

ních pracovníkÛ bylo v roce 1997 pfies ãtyfiicet, v roce 2004 kolem

tfiiceti. Kulturní nabídka SVâ rok od roku fiídla, skládala se z diva-

delních pfiedstavení (pozdûji zejména pro ‰koly a ‰kolky), zábavn˘ch

pofiadÛ, koncertÛ, taneãních zábav a plesÛ. V roce 1996 probûhlo 

napfi. scénické pfiedstavení Miloslava ·imka, Jifiího Krampola, Ur‰uly

Klukové ad., Divadlo Járy Cimrmana zahrálo Ztrátu tfiídní knihy. Od

roku 1997 zajíÏdûli do R˘mafiova herci s populárními pofiady, které

diváci znali z televize, napfi. Jifií ·imek a Zuzana Bubílková s pro-

gramem S politiky netanãím, pfiedstavení Letí ·íp s Novotn˘m nebo

Ptejte se mû, na co chcete Miroslava Donutila. Úspûch slavila Stella

Zázvorková v roli Marie Terezie v legendárním pfiedstavení Milá má-
ti, drahá dcero v roce 2001. Zájem o divadelní pfiedstavení r˘mafiov-

sk˘ch ochotníkÛ Mahen neopadl. ReÏie se uÏ v dfiívûj‰ích letech uja-

la Hana Vystrãilová a v repertoáru pfievládly detektivní komedie a ve-

selohry, napfi. Fatální bratfii Antonína Procházky ãi Kaviár nebo ãoã-
ka G. Scarniciho a R. Tarabusiho. 

Málokteré pfiedstavení si na sebe vydûlalo, mezi pofiady, „které po-
kladnu SVâ notnû zatíÏily“, byly napfi. Hudební slavnosti, koncert

KuãerovcÛ ãi Hutky a pravidelnû koncerty váÏné hudby. Spoleãnost

90. let byla pfiehlcená dfiíve odpíranou, nyní pestrou nabídkou a nej-

rÛznûj‰ími moÏnostmi trávení volného ãasu. Jak si v‰iml kronikáfi

Koneãn˘, „o kulturu je mezi obãany mal˘ zájem, o kulturu vysoce kva-
litní, ku pfiíkladu koncerty váÏné hudby nebo hodnotná divadelní pfied-
stavení, se zajíma[li] opravdu jen ti, pro které je tento druh zábavy,
oddechu, ale i pouãení vítanou souãástí jejich Ïivota. V R˘mafiovû ten-
to druh lidí není pfiíli‰ velk˘. [sic] Co se v‰ak projevuje poslední do-
bou stále markantnûji, je fakt, Ïe se zaãíná ztrácet zájem i o tak zva-
nou konzumní kulturu.“ Ivan Mládek se svou âundrcountryshow byl

s náv‰tûvností necel˘ch padesáti divákÛ v roce 1998 silnû prodûleãn˘. 

SVâ kaÏd˘m rokem pfiipravilo kolem dvanácti koncertÛ. Oblíbené

byly Podveãery s Taliánkou, Vánoãní koncerty ãi vystoupení skupiny

Pedagog, která v roce 1999 oslavila 40. v˘roãí zaloÏení. Vystoupil ta-

Stfiedisko volného ãasu (1996–2011)

Pfiedstavení pro dûti ve velkém sále SVâ
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ké Luká‰ Vondráãek s klavírním koncertem, Alfréd Strejãek se ·tû-

pánem Rakem v literárnû-dramatickém hudebním pásmu Máchovská
nokturna. Pro ‰koly se uskuteãnil napfi. v˘chovn˘ pofiad Ta na‰e pís-
niãka ãeská.

Oddûlení zájmové ãinnosti v roce 1996 nabízelo 65 krouÏkÛ, o rok

pozdûji 70. Poãet zapsan˘ch dûtí se kaÏd˘ rok pohyboval kolem tisí-

covky. Jednou z poloÏek pfiíjmÛ SVâ bylo zápisné, které se podle

materiální potfieby krouÏku pohybovalo od 200 do 500 Kã na rok; po-

stupnû se v‰ak zvy‰ovalo. Nadále fungovala ãtyfii oddûlení: techniky

a pfiírodovûdy, tûlov˘chovy a turistiky, spoleãensk˘ch vûd a estetiky

a programové oddûlení, do nichÏ byly zafiazeny napfi. krouÏek v˘-

tvarn˘, keramick˘, literární, jezdeck˘, cviãení na koni, vafiení, sboro-

vého zpûvu, taneãní, rybáfisk˘, kulturistiky, sebeobrany ãi angliãtiny

a nûmãiny. Novinkou se od roku 1997 stalo otevfiení uãebny hudební

a v˘poãetní techniky, pozdûji tfieba debatní klub. Dûti z krouÏkÛ SVâ

se zúãastnily nejrÛznûj‰ích soutûÏí a sbíraly ocenûní. Po roce 2000

vznikl prostor i pro seniory, ktefií mohli nav‰tûvovat kurzy paliãko-

vání, vy‰ívání, pletení ze slámy, drátování nebo malování kraslic.

Pokraãovalo se v pofiádání nejrÛznûj‰ích akcí pro dûti a mládeÏ, ja-

k˘mi byly diskotéky, klubové veãery, Miss Poupû a Miss stfiedních

‰kol, soutûÏ Stfiílí celá rodina, pfiebor v ‰achu, vánoãní jarmarky, zá-

jezdy do zoo, na bazén, karnevaly aj. Mimo pfiímûstské tábory se 

uskuteãnily i tábory pobytové, tfieba ve Vracovû, Uherském Hradi‰ti,

Jemnici, Veselí nad Moravou, Mikulovû, Orlick˘ch horách nebo ne-

dalekém Îìárském Potoce. 

Do listopadu 2000 byl fieditelem SVâ Vítûzslav Klime‰. Vystfiídala

jej Petra MíÏová, ta v‰ak nezÛstala ve funkci dlouho. PfiestoÏe byla

vybrána na základû v˘bûrového fiízení, „zku‰enosti v fiízení práce na
úseku kultury Ïádné nemûla“, coÏ se zfiejmû na vedení organizace

projevilo, a poãátkem roku 2001 byla odvolána. Na její místo na-

stoupila Marcela Pavlová, dlouholetá pracovnice Domu dûtí a mlá-

deÏe, posléze SVâ, která zafiízení vede dosud.

SVâ dostalo na starosti také promítání mûstského kina, které do ro-

ku 1995 provozovala soukromá firma Kompstav. Kinu v 90. letech

kromû televize v˘raznû konkurovalo video, jeÏ se masovû roz‰ífiilo

témûfi do v‰ech domácností. Promítalo se tedy alespoÀ dvakrát t˘dnû,

v sobotu a v nedûli. Mûstské kino bylo ov‰em nutné v˘raznû dotovat.

Roãní náv‰tûvnost se pohybovala kolem ãtyfi tisíc divákÛ, v roce

2005 klesla na 2 741, následující rok na 1 623 a v roce 2007 pfii‰lo

pouh˘ch 807 zájemcÛ. Dne 8. listopadu 2008 se promítalo naposle-
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Velká cena ÏákÛ v ‰achu, 2000 Zaãátky orientálního tance v SVâ, 2003–2004

SoutûÏ Stfiílí celá rodina

Oprava stfiechy SVâ, léto 2001
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dy, a to s neãekan˘m zpestfiením. „Hrál se film Juraje Jakubiska
Bathory. […] Kino bylo zcela zaplnûno, vstupné se neplatilo, pro di-
váky se promítalo zdarma. Do‰lo v‰ak k trapné situaci – distributor
poslal jen úvodní a závûreãnou ãást filmu, stfiední díl, velmi nutn˘ pro
kontinuitu pfiíbûhu, nedo‰el.“ Budova b˘valého kina se nadále vy-

uÏívala alespoÀ pro vût‰í divadelní pfiedstavení ãi ‰kolní akademie. 

V roce 2001 se koneãnû realizovala stavba nové sedlové stfiechy nad

‰atnami hercÛ a velk˘m sálem nûkdej‰ího Domu kultury. V plánu by-

ly ale i dal‰í opravy: sociálního zafiízení, terasy, schodÛ, ramp, nátû-

ry dvefií, nákup nov˘ch zafiízení pro ãinnost zájmov˘ch krouÏkÛ, v˘-

poãetní techniky aj. Z nedostatku financí se v‰ak musely nutné opra-

vy neustále odsouvat.

Zaãátkem roku 2001 se do SVâ pfiemístila redakce ãtrnáctideníku

R˘mafiovsk˘ horizont, kter˘ ve mûstû vycházel od konce roku 1999.

V prvním desetiletí nového milénia probûhlo v R˘mafiovû pfiedstave-

ní Pocta Edith Piaf, v˘roãní vystoupení skupiny Pedagog s dlouho-

letou ãlenkou Ludmilou Sigmundovou, dále napfi. koncert Pepy Nose

a Jana Kryla, Pavla Nováka, Franti‰ka Nedvûda, bratfií EbenÛ nebo

folkového písniãkáfie a herce Jifiího Smitzera. V roce 2006 se usku-

teãnil první roãník hudebního festivalu R˘mafiovská Skatastrofa

a v fiíjnu 2006 v malém sále SVâ vystoupil svûtovû znám˘ jazzov˘

trumpetista Laco Deczi s kapelou Celula New York. 

Dûti chodily na hromadnû organizovaná divadelní pfiedstavení, napfi.

Aprílovou ‰kolu, Olepovánky Michala Nesvadby ãi pohádku O lín˘ch
stra‰idlech spolku Mahen, kter˘ v roce 2005 oslavil 60 let svého pÛ-

sobení.

Lidé si zvykli na bohatou nabídku plesÛ. KaÏd˘m rokem je pofiádaly

základní ‰koly, Diakonie, muzikanti, sportovci, gymnázium a stfiední

‰kola Prima. Pfiesto kronikáfi Koneãn˘ pí‰e: „Zdá se, Ïe se ãlenové
souãasné kulturní spoleãnosti více a více vzdalují v‰em kulturním 
a u‰lechtil˘m zájmÛm. Prvotní se pro nû stávají peníze a materiální
potfieby.“
Redakce Deníku v roce 2007 provedla s r˘mafiovsk˘mi obãany anke-

tu, ve které se novináfii ptali, s ãím jsou ve mûstû spokojení, ãi nao-

pak nespokojení. „Tfiikrát zde zaznûla i kritika na nedostatek kultur-
ního vyÏití“ – dle slov kronikáfie neopodstatnûná. Akcí se

v R˘mafiovû konal dostatek, ale úãast na nich byla „mnohdy doslova
trapná“. Rozmohl se stereotyp, kdy lidé neustále Ïehrali na chud˘

kulturní Ïivot v R˘mafiovû, sami se ho v‰ak nezúãastÀovali ani se na

nûm nepodíleli.

TéhoÏ roku se SVâ ujalo budovy nûkdej‰ího Katolického domu

s koncertním sálkem na Divadelní ulici, kter˘ vyuÏívala ZU·. Pfievod

se uskuteãnil z pragmatick˘ch dÛvodÛ. Zfiizovatelem ZU· byl kraj-

sk˘ úfiad, kter˘ ‰kole poskytoval peníze na mzdy, nikoli na provozní

náklady, které byly hrazeny ze ‰kolného. V té dobû ub˘valo ‰kole Ïá-

kÛ a ZU· provoz budovy nezvládala financovat. JelikoÏ komorní sál

vyuÏívalo i SVâ, do‰lo k dohodû, Ïe budovu bude mít pod správou

právû ono. Pfiesunuly se sem tedy krouÏky orientálního tance, baletu

a hiphopu. V pfiízemí byla také vybudována bezbariérová místnost

pro mentálnû postiÏené Kouzelná bufiinka.

Dal‰í zásadní etapou, do které SVâ vstoupilo v roce 2010, byla kom-

pletní rekonstrukce a roz‰ífiení budovy b˘valého Domu kultury, na

kterou získalo mûsto dotaci. Na konci roku 2010 byla ukonãena ãin-

nost ve stávajících prostorách a v‰echny aktivity byly pfiesunuty do

náhradních prostor b˘val˘ch jeslí na Bartákovû ulici. âinnost nûkte-

r˘ch krouÏkÛ musela b˘t pro nedostatek místa pfieru‰ena. 

Vystoupení maÏoretek pfii oslavû jubilea skupiny Pedagog Na poslední promítání ve starém kinû bylo plno, listopad 2008

V srpnu roku 2010 Regionální rada regionu soudrÏnosti

Moravskoslezsko mûstu R˘mafiovu schválila více neÏ 56% dotaci na

dlouho pfiipravovanou rekonstrukci zastaralé budovy SVâ. Ta po ví-

ce neÏ tfiiceti letech existence vykazovala mnoho provozních problé-

mÛ a nadmûrnou energetickou nároãnost. Budova vystavûná v akci

Z na konci 70. let mûla vyfie‰it tehdej‰í dlouhodob˘ nedostatek pro-

stor pro kulturní Ïivot mûsta, nebyla ale natolik kvalitnû postavená,

aby slouÏila desítky let bez v˘razn˘ch renovací a zmûn. KvÛli zaté-

kání byla uÏ dfiíve provedena valbová stfie‰ní nadstavba, nyní pfii‰el

ãas na totální rekonstrukci objektu.

Náklady na pfiestavbu byly vyãísleny na bezmála 80 milionÛ korun,

z toho témûfi 35 milionÛ mûlo uhradit mûsto. Akce byla naplánována

na dva roky a mûla nejen zabezpeãit budovu proti únikÛm tepla a mo-

dernizovat její exteriér, interiér, obnovit ve‰keré sítû a technické vy-

bavení vãetnû kotelny, ale také roz‰ífiit prostory o ãtyfii pfiístavby 

a plnû vyuÏít dosud nevyuÏívané prostory.

Rekonstrukce budovy SVâ
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„V pfiízemí budovy, kde se v souãasnosti nachází nevyuÏívan˘ byt
a technické prostory, vznikne matefiské centrum a centrum pro men-
tálnû postiÏené. Obû tato centra (Sluníãko a Kouzelná bufiinka) jiÏ
nûkolik let fungují v jin˘ch prostorách, novû by mûla získat modernû
vybavené klubovny, herny a cviãebny. […] V pfiízemí je projektována
také zvukovû izolovaná zku‰ebna pro hudebníky,“ informuje o plá-

nech rekonstrukce R˘mafiovsk˘ horizont. NevyuÏité prostory kuchy-

nû b˘valé restaurace byly urãeny pro vznik multifunkãního sálu

s moderní promítací technikou a akustikou, vyuÏitelného mimo jiné

pro obnovené kino. Kromû toho zahrnovala pfiestavba SVâ vybudo-

vání moderní posilovny, atria s horolezeckou stûnou, v˘tahu zaji‰Èu-

jícího bezbariérovost, nové garáÏe, únikového schodi‰tû z druhého

podlaÏí nebo lep‰ího zákulisního zázemí velkého sálu.

Stfiedisko volného ãasu se kvÛli rekonstrukci muselo na dva roky pfie-

stûhovat do náhradních prostor. Znovu mu doãasnû poslouÏila budova

b˘val˘ch jeslí na Bartákovû ulici, kde na‰ly útoãi‰tû klubovny, kance-

láfie, poãítaãová uãebna, matefiské centrum Sluníãko, redakce i kera-

mická dílna, pohybové krouÏky byly odkázány na tûlocviãny a sálek na

Divadelní ulici. Stfieleck˘ a chovatelsk˘ krouÏek musely b˘t doãasnû
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Rekonstrukce hrubé stavby SVâ, 2011 Velk˘ sál pfii slavnostním pfiedání, 2013

Pfiístavba pro horolezeckou stûnu

Velk˘ sál bûhem rekonstrukce
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zru‰eny, v˘raznû omezena byla i plesová sezóna. Kulturní pofiady a vy-

stoupení pro vût‰í poãet divákÛ se odehrávaly v budovû divadla.

Návrh na rekonstrukci budovy SVâ vytvofiil Ing. arch. Jifií Valert

z firmy Stavoprojekt ·umperk. Ve v˘bûrovém fiízení na dodavatele

stavby zvítûzila ‰umperská firma SAN-JV, s. r. o., která nabídla re-

konstrukci SVâ provést za 61 milionÛ korun. Podíl mûsta se tak z pÛ-

vodních 35 milionÛ sníÏil na 26,7 milionÛ korun. Budova byla zaãát-

kem bfiezna 2011 pfiedána firmû SAN-JV, která zapoãala bourací

a demontáÏní práce. Pfii odkr˘vání základní konstrukce vy‰el najevo

rozsah jejího po‰kození korozí a také fakt, Ïe nûkteré její prvky pro-

ti pÛvodnímu projektu úplnû chybûly. Starosta R˘mafiova Petr

Klouda v jednom z informaãních ãlánkÛ o prÛbûhu pfiestavby budo-

vy konstatoval, Ïe „rekonstrukce byla zahájena doslova v hodinû
dvanácté“. Bûhem prací se pfii‰lo i na fiadu dal‰ích skryt˘ch vad, je-

jichÏ odstranûní nav˘‰ilo pÛvodní rozpoãet (napfi. sanace podlah ve

druhém patfie). Na jafie 2012 byla hotova rekonstrukce hrubé stavby

a zdící práce uvnitfi budovy. Pokraãovalo zabudovávání vzducho-

techniky, elektrotechniky a prvkÛ zaji‰Èujících poÏární bezpeãnost

podle zpfiísnûn˘ch pravidel. Ta si vyÏádala dal‰í vícepráce.

Rozsáhlá a mimofiádnû nároãná rekonstrukce budovy SVâ dospûla

do finále v bfieznu 2013. V zimû a bûhem pfiedjafií byly dokonãeny

práce v interiérech, elektrorozvody, stropy, topenáfiské práce, akusti-

ka velkého sálu a osvûtlení, úprava fasády. Probûhla v˘bûrová fiízení

na dodavatele vybavení jazykové uãebny, mobiliáfie, technologií

multifunkãního kinosálu a jevi‰tû velkého sálu. Rekonstrukce budo-

vy SVâ nakonec stála 79 819 735 korun a s náklady na vybavení cel-

kové náklady dosáhly ãástky 86 664 193 korun.

Slavnostní pfiedání budovy za pfiítomnosti hejtmana kraje Miroslava

Nováka a poslance Ladislava Velebného, vedení mûsta, zástupcÛ re-

alizaãních firem, ‰kol, kulturních zafiízení, starostÛ okolních obcí

i partnersk˘ch mûst probûhlo 23. dubna 2013, vefiejnost se do objek-

tu mohla poprvé podívat 1. ãervna pfii pfiíleÏitosti Mezinárodního dne

dûtí. Den otevfien˘ch dvefií provázel kulturní program, kromû nûkoli-

ka koncertÛ, vystoupení krouÏkÛ SVâ a dal‰ích zájmov˘ch uskupe-

ní, pofiadÛ pro dûti, divadla na chÛdách, promítání v kinosále atd. by-

la pfiipravena v˘stava fotografií z prÛbûhu celé rekonstrukce a ve fi-

nále veãera swingov˘ koncert Ondfieje Havelky a jeho Melody

Makers.

RÝMAŘOVSKÝ HORIZONT 22/2018

27

Stfiedisko volného ãasu R˘mafiov se po rekonstrukci nûkdej‰ího

Domu kultury na OkruÏní ulici na jafie 2013 vrátilo do podstatnû kva-

litnûj‰ích prostor, mohlo plnû obnovit svou nabídku zájmov˘ch a kul-

turních aktivit a je‰tû ji roz‰ífiit. Jeho hlavní náplní zÛstává funkce

‰kolského zafiízení pro mimo‰kolní v˘chovu dûtí a mládeÏe, posky-

tovatele zájmov˘ch a rekreaãních aktivit dospûl˘m, ale také centra

kulturního a spoleãenského dûní ve mûstû.

Zájmová ãinnost SVâ je rozdûlena do ãtyfi oddûlení: tûlov˘chova

a technika (vede Jakub Vala), estetika a spoleãenské vûdy (vede Eva

Kudláková), programové oddûlení (vede Jan Pfiikryl) a taneãní oddû-

lení a pfiírodovûda (po Petfie âechové pfievzala Lucie La‰tÛvková).

Nabídka krouÏkÛ je pestrá a mûní se podle zájmu vefiejnosti. V po-

sledních letech v SVâ pÛsobilo prÛmûrnû pfies ‰edesát krouÏkÛ, letos

je jich v nabídce sedmdesát, asi tfietina z nich je urãena dospûl˘m vãet-

nû seniorÛ nebo rodiãÛ pfied‰kolních dûtí. Celkov˘ poãet ãlenÛ krouÏ-

kÛ se pohybuje mezi 800 a 900, prÛmûrnû tfiináct na jeden krouÏek, ty

jsou pfiitom dimenzovány na 10–15, jen v˘jimeãnû více ãlenÛ. 

Nej‰ir‰í ãlenskou základnu mají tradiãnû taneãní krouÏky – hiphopo-

vá skupina Freeze Dance, pozdûji Move2you, která letos po patnácti

letech ukonãila ãinnost, a pfiedev‰ím skupina orientálního tance

Neila. Ta se rozvinula z pÛvodních semináfiÛ pro dospûlé Ïeny (2002)

k pravideln˘m lekcím pro dûti, juniorky, dospûlé i seniorky. Velké ta-

neãní uskupení rozdûlené do men‰ích skupin pfiijalo spoleãn˘ název

Neila, zaãalo pofiádat kaÏdoroãní pfiehlídku choreografií (Stopy v pís-
ku, Ve jménu lásky, Na kfiídlech Orientu atd.) a úãastnit se podobnû

jako Move2you taneãních soutûÏí. Neila uÏ fiadu let sklízí úspûchy na

celorepublikov˘ch a mezinárodních taneãních kláních a ve své ãin-

nosti úspû‰nû pokraãuje.

V̆ bûr krouÏkÛ SVâ nabízí spoustu moÏností, jak trávit voln˘ ãas ne-

bo se vzdûlávat: od sportovních (badminton, stolní tenis, volejbal,

florbal, horolezeck˘, kulturistika, lední hokej, lukostfielba, lyÏafisk˘,

sebeobrana, ‰achov˘) a rekreaãních (jóga, kondiãní cviãení, pilates,

zumba) pfies pfiírodovûdné (chovatelsk˘, pfiírodovûdn˘), technické

(informatika, modeláfisk˘, robotika), umûlecké (keramika, v˘tvarn˘,

Stfiedisko volného ãasu dnes

Na vlnách Orientu, 2015

SoutûÏ Moravskoslezsk˘ gekon na horolezecké stûnû, 2017
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paliãkování) a jazykové (francouz‰tina, ital‰tina) aÏ po taneãní (ori-

entální a spoleãensk˘ tanec). V klubu Sluníãko s hernou se scházejí

rodiãe s pfied‰kolními dûtmi, v centru Kouzelná bufiinka mentálnû

handicapovaní. KrouÏky a kluby SVâ pokr˘vají ‰iroké spektrum zá-

jmÛ uÏivatelÛ v‰ech vûkov˘ch kategorií a neustále se pfiizpÛsobují

aktuální poptávce.

DÛleÏitou souãástí ãinnosti SVâ jsou jednorázové a pravidelné akce,

napfi. karnevaly a plesy, taneãní, fotografické ãi sportovní soutûÏe

(úspû‰n˘ na krajské úrovni je tfieba horolezeck˘ krouÏek), turnaje

(v˘raznû se prosazují místní ‰achisté), pfiehlídky a v˘stavy (v˘tvarné

krouÏky kaÏdoroãnû vystavují na janovickém zámku). Souãástí SVâ

je Jazzov˘ klub, kter˘ pofiádá nejen komorní koncerty kvalitní hud-

by, ale i Ïánrové festivaly (âesnekfest, Prestigefest, Skatastrofa).

Multifunkãní místnost s moderní promítací technikou vyuÏívá mimo

jiné kino, které promítá tfiikrát aÏ ãtyfiikrát t˘dnû v digitální kvalitû

(i v 3D) a v premiérovém ãase. SVâ disponuje galerií Mezipatro pro

pofiádání pfiíleÏitostn˘ch v˘stav, pfiedev‰ím z republikov˘ch fotogra-

fick˘ch soutûÏí O Cenu Karla Schinzela a âernobílé valéry.

SVâ také pfiipravuje kulturní program velk˘ch celomûstsk˘ch akcí,

jako jsou Dfievafiské, lesnické a myslivecké dny nebo Den mûsta, za-

ji‰Èuje kaÏdoroãní setkání seniorÛ jubilantÛ, dovozová divadelní

pfiedstavení nebo v˘chovné pofiady pro dûti. Tûm slouÏí pfiedev‰ím

velk˘ sál SVâ, kter˘ bude letos vybaven nov˘m teleskopick˘m hle-

di‰tûm. Vefiejnosti mimo dobu vyhrazenou krouÏkÛm slouÏí horole-

zecká stûna a poãítaãová uãebna s internetem, velk˘ a mal˘ sál ãi klu-

bovny jsou k dispozici napfi. pro firemní jednání, semináfie, plesy ne-

bo vût‰í zasedání. 

Nové kino s moderní promítací technikou

Canisterapie v Kouzelné bufiince, 2017

Taneãní maraton, 2018

Kurz kresby v keramické dílnû, 2016

Matefiské centrum Sluníãko

Velk˘ sál dostane teleskopické hledi‰tû
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Tradice vydávání regionálních novin zaãíná 

v 19. století, kdy na R˘mafiovsku vycházelo periodi-

kum Römerstadter Ländchen. Po pováleãném odsu-

nu pÛvodního obyvatelstva pfiestalo v R˘mafiovû vy-

cházet, tradice v‰ak nebyla pfietrÏena úplnû. Ve mûs-

tû Zeil am Main, kam byla velká ãást nûmeck˘ch

R˘mafiovanÛ odsunuta, zaãaly od 90. let minulého

století Römerstadter Ländchen vycházet znovu jako

celobarevn˘ dvaatfiicetistránkov˘ dvoumûsíãník pé-

ãí Heimatkreises Römerstadt/Altvater e.V.

Po válce v novû osídleném R˘mafiovû informovaly

místní obyvatelstvo zejména noviny Vpfied. T̆ deník
OV KSâ a ONV v Bruntále. Ty od 50. let 20. století

informaãnû pokr˘valy cel˘ bruntálsk˘ okres, tudíÏ

i R˘mafiov, zvlá‰tû po zru‰ení r˘mafiovského okresu

v roce 1960. Od 60. let vycházel v R˘mafiovû je‰tû

Kulturní zpravodaj, periodikum nevelkého rozsahu,

které pfiipravoval Franti‰ek Vychodil a po nûm

Blanka Rozsívalová.

Na plnohodnotné r˘mafiovské noviny si muselo

mûsto poãkat aÏ do sametové revoluce, kdy byla po

ãtyfiiceti letech v zemi zru‰ena centralizace, cenzura

tisku a bylo povoleno zakládání rÛzn˘ch sdruÏení.

Prvními novinami ve svobodném R˘mafiovû byl

mûsíãník Ring, jehoÏ název vznikl ze slov r˘mafiov-
ské informace, názory a glosy a kter˘ vydávalo JKS.

První ãíslo vy‰lo 31. fiíjna 1990. Osmistránkové

„fiádné“ ãíslo stfiídalo ãtyfistránkové zvlá‰tní vydání.

Jeho pÛvodní cena 2 Kãs pomûrnû záhy stoupla na

3,50 Kãs a celkov˘ náklad se pohyboval kolem

R˘mafiovské noviny
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2 000 kusÛ. Jak zmiÀuje kronikáfi Koneãn˘: „NáplÀ by mûly tvofiit sku-
teãnû názory obãanÛ na rÛzné vûci, podnûty pro dal‰í rozvoj a zvelebo-
vání mûsta, stejnû jako informace o historii, rÛzné zajímavosti a samo-
zfiejmû nesmûjí chybût ani pravidelné informace pro obãany, aÈ jiÏ z kul-
turního Ïivota ãi jin˘ch oblastí.“ Právû „skuteãné názory obãanÛ na
rÛzné vûci“ v euforii novû nabyté demokracie a práva na svobodu slo-

va zapfiíãinily nejrÛznûj‰í rozkoly, kvÛli kter˘m se podoba novin nûko-

likrát v˘raznû zmûnila.

Ring vystfiídaly od konce roku 1991 R˘mafiovské noviny, které zaãaly

vycházet jako ãernobíl˘ mûsíãník. Obsahovû se nové periodikum od

Ringu pfiíli‰ neli‰ilo, nadále informovalo o rozhodnutích mûstské rady

a mûstského zastupitelstva, kultufie ve mûstû ãi zvefiejÀovalo reklamy

a inzeráty, ale podle kroniky „zmûnil se celkov˘ ráz ãlánkÛ. Neobjevují
se zde ostré aÏ nevybíravé kritiky poãínání nûkter˘ch organizací, firem
a podobnû. Tyto statû pak zcela zákonitû vyvolávaly dal‰í polemické od-
povûdi, takÏe stránky Ringu mohly doslova ‚jiskfiit‘“. Zaãaly tedy vy-

cházet (ne)oficiální mûstské noviny, jejich vydavatelem byl DÛm kultu-

ry, ale jak stojí v tiráÏi „zodpov. za reakci [byli] statutární zástupci or-
ganizace“. Od bfiezna 1993 je jako redaktorka uvádûna Irena

Koãandrlová.

Dal‰ích zmûn R˘mafiovské noviny zaznamenaly v roce 1995. NejenÏe

jejich spolufinancování smluvnû pfievzala firma Eko Metal Recycling,

n˘brÏ od poloviny roku zaãaly vycházet jako ãtrnáctideník stfiídavû ãer-

nobíl˘ a ãernobíl˘ s barevnou obálkou (stály 4 Kã a 5 Kã). Zv˘‰enou

periodicitu umoÏnilo zlep‰ení technického zázemí. Postupnû se ustálily

pravidelné rubriky, z nichÏ ãtenáfii oceÀovali zejména spoleãenskou

rubriku (úmrtí, v˘roãí). Vlastník firmy Eko Metal Recycling Vladimír

Erben se na financování R˘mafiovsk˘ch novin nepodílel dlouho. Na kon-

ci roku 1996 oznámil, Ïe „z finanãních dÛvodÛ“ ukonãuje vydávání r˘-

mafiovského ãtrnáctideníku.

ZároveÀ uÏ od bfiezna 1996 do kvûtna 1999 vydával Mûstsk˘ 

úfiad R˘mafiov zpoãátku ‰estistránkové, pozdûji osmistránkové ãernobí-

lé radniãní listy s názvem Radnice informuje, které ediãnû pfiipravoval

tajemník Miloslav Marek. Listy vycházely kaÏd˘ mûsíc a byly k dostá-

ní zdarma. Jak se v úvodním slovu vyjádfiil tehdej‰í starosta Petr Koláfi:

„Nechceme nahrazovat stávající periodika, chceme pouze informace
roz‰ífiit a prezentovat je z jiného úhlu pohledu. Nechceme ani soutûÏit
v odborné Ïurnalistické úrovni. Nejsme v tomto smûru profesionálové.
Budeme se omezovat na jasná fakta. Rozsáhlé komentáfie (nepÛjde-li
o zvefiejnûní dÛleÏit˘ch vyhlá‰ek, pravidel ãi zásad) ponecháme novi-
nám.“ R˘mafiovské noviny ale na konci roku 1996 pfiestaly vycházet.

Od roku 1997 jako souãást radniãních listÛ zaãala vycházet pfiíloha

Echo. Kulturnû spoleãensk˘ obãasník, jehoÏ prostor mûl doãasnû na-

hrazovat obsah rubrik zanikl˘ch R˘mafiovsk˘ch novin. Mûstu se totiÏ

nedafiilo získat redaktora, kter˘ by nové noviny pfiipravoval. Echo tak

vycházelo ve spolupráci mûstského úfiadu se SVâ R˘mafiov.

Koneãnû v záfií 1999 vy‰lo první ãíslo nového periodika pod ‰éfredak-

torsk˘m vedením Jifiího Koneãného, jenÏ v úvodníku slibuje, Ïe noviny

budou „informovat objektivnû, pravdivû a hlavnû vãas o ve‰kerém dÛ-
leÏitém dûní v na‰em mûstû a pfiilehl˘ch obcích“. R˘mafiovsk˘ horizont
vychází od roku 1999 aÏ do dne‰ních dnÛ. V letech 1999 aÏ 2000 jej vy-

dával Mûstsk˘ úfiad R˘mafiov, od ledna 2001 pak SVâ R˘mafiov, kam

se zároveÀ redakce novin pfiesunula. Ze zpravodaje se postupnû vyvinul

magazín s pravideln˘mi rubrikami, které mimo komunální záleÏitosti

pfiiná‰ejí zprávy z kulturních akcí (v˘stav, koncertÛ, ãtení, workshopÛ

aj.) a pfiíspûvky na historická témata, mapují sluÏby, sportovní události

a dal‰í aktivity ve mûstû i okolních obcích. S mírnou nadsázkou mÛÏe-

me fiíci, Ïe RH postupnû nahradil kroniku mûsta, protoÏe badatelé in-

formace o dûní z posledních let hledají pfieváÏnû v nûm.

R˘mafiovsk˘ horizont od svého vzniku vûnoval prostor i historick˘m

a umûleckohistorick˘m ãlánkÛm odborníkÛ, a to na pomezí odborné

a populárnû-nauãné úrovnû. Na konci roku také pravidelnû vychází tzv.

speciální celobarevné ãíslo, které pojednává o nûkterém tématu z dûjin

mûsta: R˘mafiovsko ‰kolou povinné, R˘mafiovsko muzikální, Zlatá éra
textilnictví na R˘mafiovsku, R˘mafiovské námûstí v promûnách ãasu,
Janovick˘ zámek od stfiedovûku po souãasnost, Po cestách a stezkách
R˘mafiovska, Dolování na R˘mafiovsku, Nejen chlebem Ïiv jest ãlovûk 
– speciální pijácké vydání, Kostely a kaple R˘mafiovska, Tradice a lido-
vá kultura R˘mafiovska, Malífii R˘mafiovska, 70 let Jiskry R˘mafiov
a Pfiíbûhy r˘mafiovsk˘ch domÛ. 
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Kulturní instituce v R˘mafiovû slouÏí pfiedev‰ím místnímu kulturní-

mu Ïivotu, ale nûkteré aktivity zasahují aÏ za hranice regionu. To je

pfiípad soutûÏí vyhla‰ovan˘ch nejen pro úzké domácí publikum, ale

aÏ v republikovém ãi mezinárodním mûfiítku. Pfiíkladem jsou obû fo-

tografické soutûÏe pofiádané Voln˘m sdruÏením fotografÛ R˘mafiov

ve spolupráci se Stfiediskem volného ãasu. Celostátní soutûÏ pro 

amatérské spisovatele a v˘tvarníky pofiádala pod zá‰titou SVâ v nû-

kolika roãnících také redakce R˘mafiovského horizontu.

Nejdel‰í tradici, uÏ od roku 1972, má fotografická soutûÏ O Cenu

Karla Schinzela. O její zaloÏení se zaslouÏil r˘mafiovsk˘ fotokrou-

Ïek, jehoÏ ãlenem byl i Jaroslav Nûmec (1906–2004), „objevitel“ vy-

nálezce komerãnû vyuÏitelné barevné fotografie Karla Schinzela

(1886–1951), edrovického rodáka, jehoÏ jméno soutûÏ nese. V dobû

vyhlá‰ení soutûÏe byl uãitel a fieditel ‰koly Jaroslav Nûmec uÏ v pen-

zi a intenzivnû se vûnoval svému nejvût‰ímu koníãku – fotografová-

ní. To patfiilo mezi jeho záliby uÏ od meziváleãn˘ch let (od roku 1932

byl ãlenem Svazu ãesk˘ch fotografÛ). Kromû vlastní úãasti v soutû-

Ïích a práce v r˘mafiovském fotokrouÏku se vûnoval propagaci

Schinzelova odkazu, shromaÏìoval historické materiály o nûm, pub-

likoval nûkolik prací o jeho Ïivotû a díle a v ãervnu 1969 inicioval

první osazení pamûtní desky na vynálezcÛv rodn˘ dÛm.

SoutûÏ pro amatérské fotografy, která je dal‰ím „pomníkem“

Schinzelovy osobnosti, se koná dodnes; bûhem normalizace byla vy-

hla‰ována kaÏdoroãnû, po revoluci se její frekvence ustálila na dvou-

letém intervalu. Soustfieìuje se pfiíznaãnû na barevnou fotografii (pÛ-

vodnû na barevné diapozitivy). Velk˘ zájem o soutûÏ vedl k tomu, Ïe

se od roku 2003 vyhla‰uje ve tfiech kategoriích – Pfiíroda, ReportáÏ,

dokument a Volné téma, pfiíp. je‰tû v kategorii fotografÛ do 15 let.

Tuto podobu si Cena Karla Schinzela udrÏuje dosud. Obesílají ji jed-

notlivci a ãlenové fotoklubÛ z celé republiky, do nûkter˘ch roãníkÛ se

pfiihlásili i tvÛrci ze Slovenska ãi Polska. Vrchol kaÏdého roãníku

pfiedstavuje v˘stava nejlep‰ích snímkÛ, fiadu let pofiádaná v Galerii

Octopus mûstského muzea, po rekonstrukci SVâ v její vlastní galerii

Mezipatro.

V roce 2010 k tradiãní Cenû Karla Schinzela pfiibyla druhá fotogra-

fická soutûÏ s názvem âernobílé valéry a podtitulem O Cenu

Jaroslava Nûmce. Pofiadatelé z Volného sdruÏení fotografÛ

a Stfiediska volného ãasu ji vûnovali tvÛrcÛm ãernobíl˘ch snímkÛ

v dobû, kdy barevná fotografie zaãala svého klasického pfiedchÛdce

vytlaãovat nejen z oblasti uÏitkové tvorby, ale i té umûlecké. První

roãník âernobíl˘ch valérÛ byl vyhlá‰en v záfií 2010, finální v˘stava

probûhla v lednu 2011 v muzeu. Cena Karla Schinzela se do té doby

konala v lich˘ch letech, od poãátku druhé dekády 21. století liché ro-

ky patfií âernobíl˘m valérÛm (v roce 2017 se konal ãtvrt˘ roãník)

a soutûÏ barevn˘ch snímkÛ probíhá v sud˘ch letech (zatím poslední

roãník pfiipadl na rok 2018).

AÏ na rozdíl v barevnosti snímkÛ se obû soutûÏe shodují – mají tytéÏ

kategorie, dvoulet˘ interval, oslovují pfiedev‰ím fotografy amatéry

nejen z R˘mafiovska. Poãet úãastníkÛ se zpravidla poãítá na desítky,

poãet pfiihlá‰en˘ch snímkÛ na stovky. V porotû obou soutûÏí zaseda-

jí r˘mafiov‰tí fotografové Lubo‰ Tesafi, Roman Panáãek, Jakub Vala,

Marek Zoth a v roli pfiedsedy také Jindfiich ·treit ãi Jifií Siostrzonek

z Institutu tvÛrãí fotografie Slezské univerzity v Opavû.

·est roãníkÛ zaznamenala i Literární a v˘tvarná soutûÏ Marie

Kodovské, poprvé vyhlá‰ená redakcí R˘mafiovského horizontu
a Studentsk˘m klubem SVâ R˘mafiov na jafie 2004. Nese v názvu

jméno r˘mafiovské art brut malífiky a insitní básnífiky Marie

Kodovské (1912–1992), jejíÏ polozapomenutou osobnost mûla v po-

vûdomí regionu pomoci znovu oÏivit.

SoutûÏ urãená amatérsk˘m spisovatelÛm a v˘tvarníkÛm rovnûÏ zís-

kala pfiispûvatele z celé republiky a v nûkolika roãnících také ze za-

hraniãí – ze Slovenska a z Nûmecka. Úãast se v prÛbûhu let mûnila,

od tfiicítky autorÛ po sto. Dvoulet˘ interval umoÏnil velkou ãást sou-

tûÏních textÛ a ilustrací publikovat na stránkách R˘mafiovského hori-
zontu nejen v prÛbûhu daného roãníku soutûÏe, ale i v roce následu-

jícím. Po vyhodnocení kaÏdého roãníku probûhl také literární veãer

s pfiedáváním ocenûní pro nejlep‰í práce, autorsk˘m ãtením a malou

v˘stavou. Zatím poslední roãník SoutûÏe Marie Kodovské probûhl

v roce 2015. Na jejím vyhodnocení se podíleli Zdenka Pfiikrylová

z redakce RH a Vladimír Stanzel, bohemista, pedagog gymnázia

a pfiispûvatel ãasopisu Host.

SoutûÏe pro amatérské umûlce

První roãník soutûÏe âernobílé valéry, vernisáÏ v Galerii Octopus,
2011

Autorské ãtení ve finále SoutûÏe Marie Kodovské ve Studentském klu-
bu SVâ, 2008

Vyhlá‰ení v˘sledkÛ soutûÏe O Cenu Karla Schinzela v galerii
Mezipatro, 2014
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Na podzim roku 2006 do R˘mafiova pfiijel slavn˘ jazzov˘ trumpetis-

ta Laco Deczi a jeho kapela Celula New York. Koncert v malém sá-

le Stfiediska volného ãasu pfiilákal poãetné publikum. PfiestoÏe kon-

certy zajímav˘ch osobností jazzové a alternativní hudby se tu kona-

ly i dfiíve, Decziho vystoupení mûlo zvlá‰tní v˘znam. Na popud ães-

ko-slovensko-amerického muzikanta byl totiÏ zaloÏen místní jazzov˘

klub. Prvním oficiálním koncertem Jazzclubu SVâ bylo vystoupení

Petera Lipy na jafie následujícího roku.

Následovala dal‰í jména – znám˘ch i ménû znám˘ch, ale pokaÏdé

vynikajících hudebníkÛ ãesk˘ch, evropsk˘ch, americk˘ch ãi izrael-

sk˘ch: Jazz Q, Vera Love, David DorÛÏka a Josefine Lindstrand

Quartet, Tres Hombres, Lázaro Cruz Quintet, Rus Nerwich Quartet,

Claire Michael Quartet, Teens Jazzband, Jack Canon Blues Band,

Pilsner Jazz Band, Radoslaw Nowicki Trio, Hadar Noiberg Trio,

Marylin Oliver, Soul Resolution, Eyal Lovett Trio, Di Grine Kuzine,

Niogi, Alita Moses a Walter Fischbacher Trio, Victoria Klewin, Dead

Beatz a dal‰í. Hudebníci, ktefií obvykle hráli v klubech velk˘ch mûst,

zafiadili R˘mafiov do svého evropského turné a mnozí se pak rádi vrá-

tili podruhé. Zmínûn˘ Laco Deczi uÏ v R˘mafiovû vystoupil ãtyfiikrát.

Za dvanáct let existence uspofiádal Jazzclub SVâ pfies osmdesát kon-

certÛ sólov˘ch muzikantÛ i kapel, jazzov˘ch, bluesov˘ch, folkov˘ch,

alternativních ãi Ïánrovû nezafiaditeln˘ch. Kromû toho se pod hlaviã-

kou klubu, kter˘ od poãátku vede Jan Pfiikryl, uskuteãnila fiada roã-

níkÛ men‰ích jazzov˘ch festivalÛ, osm recitálÛ nekonvenãních pís-

niãkáfiÛ pod názvem âesnekfest, tfiináct pfiehlídek ska a reggae kapel

R˘mafiovská Skatastrofa a podobn˘ poãet festivalÛ domácích hudeb-

ních tûles Prestigefest.

V prvních letech se koncerty jazzclubu odehrávaly v malém sále

SVâ, postupnû ov‰em, pfiedev‰ím bûhem rekonstrukce nûkdej‰ího

Domu kultury, vyuÏívaly i jiné prostory. Pomineme-li festivaly pod

‰ir˘m nebem, jejichÏ dûji‰tûm byla stfiídavû Flemmichova zahrada,

hfii‰tû TJ Jiskra, nádvofií janovického zámku a zahrada starého kina,

na‰ly men‰í koncerty útoãi‰tû napfi. v kavárnû DJ Stanley Club 13,

v hospodû Na RÛÏku, U Hrozna a pfiíleÏitostnû i v jin˘ch restaura-

cích, ale tfieba i v husitském kostele (v bfieznu 2011 tu zahrál bubeník

Pavel Fajt). V posledních letech, po rekonstrukci budovy SVâ, se

koncerty odehrávají hlavnû v promítacím sále nového kina a na pó-

diu velkého sálu, kde vznikl improvizovan˘ komorní klub.

Jazzov˘ klub SVâ

Laco Deczi a Celula New York, 2008

Alita Moses a Walter Fischbacher Trio, 2016
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