
  30 let kulturního domu 

 

  30. června 1979 bylo završeno několikaleté úsilí slavonických občanů - veřejnosti byl slavnostně předán k užívání kulturní 

dům. Občané města odpracovali na této stavbě 111 000 hodin a vytvořili dílo, jehož hodnota v té době činila téměř 5 milionů 

korun (je třeba podotknout, že rodinný dům bylo možno pořídit za 200 000,- Kč). 

    Kulturní dům nejen umožnil přesunout aktivity z prostor kina, ale - a to hlavně - tyto aktivity významným způsobem 

rozšířit. Do roku 1979 byla organizátorem většiny kulturních akcí Osvětová beseda, jejíž jediný pracovník, učitel Jaroslav 

Karásek, dělal tuto práci vedle svého zaměstnání a obětoval  přípravě  kulturních pořadů obrovské množství volného času 

(myslím, že dodnes jeho práci nikdo patřičně nedocenil). Nicméně teprve profesionalizace, spojená s možností využít 

prostory nově otevřeného objektu, přinesla významný rozvoj kulturního života v našem městě. Dění v kulturním domě 

můžeme rozdělit do tří etap, které lze vymezit názvy organizace provozující v kulturním domě činnost.  

Sdružený klub pracujících 

Kulturní dům byl dán k dispozici nově ustavené instituci Sdruženému klubu pracujících (SKP). Na financování činnosti i 

provozu se podílely místní podniky a odborové organizace. Bylo to období, kdy Slavonice hostily celou plejádu našich, ale i 

zahraničních umělců. Nově vzniklé prostory začaly sloužit amatérským souborům. V krátké době přesunuly své aktivity do 

kulturního domu ochotníci, loutkáři, tři hudební soubory, vznikl pěvecký sbor a aktivovali se fotografové a slavoničtí 

amaterští výtvarníci. Vznikl Klub mladých, který se podílel na přípravě programů pro mládež. 

Kulturní klub 

V nových podmínkách po roce 1989 se změnil nejen název, ale i způsob financování a s tím i náplň  činnosti v kulturním 

domě. Podniky, doposud financující provoz SKP, postupně zrušily své závazky a financování zůstalo na městě Slavonice. 

Kulturní klub nadále pořádal v omezené míře vystoupení profesionálních umělců a diskotéky. Ovšem město muselo hledat 

zdroje financí. V malém sále byla zřízena restaurace. Souborům bylo nabídnuto, aby si samy financovaly činnost, včetně 

pronájmů zkušebních prostor, což vedlo k postupnému útlumu jejich aktivit a v konečné fázi u většiny z nich k ukončení 

činnosti. V té době byl vyklizen loutkový sál a uvolněný prostor byl následně pronajat ke komerčním účelům.  

Městské kulturní středisko (MěKS) 

Po roce 2002 vedení města zhodnotilo situaci, kdy bylo zjevné, že ani jeden z předešlých modelů není v současné situaci 

vhodný, a přijalo úplně novou koncepci kulturního zařízení. Bylo rozhodnuto odstoupit od názvu „klub“ (klubem je 

označována instituce určená pouze pro určitý okruh uživatelů). Do působnosti MěKS byly včleněny další činnosti. Novou 

náplň napovídá již logo MěKS: „KULTURA - INFORMACE - HISTORIE“. 

Cíle naznačené logem zajišťuje kulturní středisko prostřednictvím jednotlivých středisek. 

Kulturní dům a kancelář MěKS.  

- organizuje kulturní akce s celoměstskou působností  

  (Slavonické kulturní léto, Pohádkový  les, Slavonický  

  jarmark a další jednorázové programy)  

- podílí se na přípravě programů jiných slavonických 

  organizací  

- poskytuje technickou a metodickou pomoc pro kulturní  

  aktivity jiných subjektů 

- vydává Slavonické novinky 

- zajišťuje provoz muzea 

- zajišťuje admistrativní práce pro ostatní střediska 

  (mzdovou a personální agendu, účetnictví, inventarizace 

  apod.) 

- provozuje vylepovací službu 

- provozuje sběrnu šatstva 

- zajišťuje pronájmy prostor v kulturním domě a muzeu. 

Turistické informační centrum zajišťuje 

- kompletní informační servis pro občany Slavonic  

  a návštěvníky našeho města 

- aktualizaci internetových stránek 

- prodej informačních materiálů 

- přípravu propagačních materiálů a publikací 

- propagaci města ve sdělovacích prostředcích 

- průvodcovskou činnost 

- veřejný internet 

- výtvarné výstavy v muzeu 

Impulsní centrum poskytuje informace a pomoc v oblasti přeshraniční spolupráce 

Městská knihovna vedle běžných knihovnických služeb nabízí veřejný internet a spolupracuje na přípravě Slavonických 

novinek. 

Muzeum ve svých expozicích ukazuje historii našeho města. 

    Samozřejmě vnímám i kritické hlasy týkající se architektury budovy, o předimenzování kulturního domu, o finanční zátěži 

pro městský rozpočet. K prvním dvěma bodům lze říci jediné. Kulturák stojí, byl postaven v určité době a za určitých 

podmínek. Extrémní názory o zbourání či přeměně na výrobní halu snad ani v budoucnu nenajdou zastánce. Je spíše potřeba 

se zamyslet, jak stávající objekt smysluplně využívat. To není na  jediném člověku, ale na občanech našeho města a jejich 

podnětech. Příkladem můžou být florbalisti, kteří navštěvují kulturák i třikrát týdně, nebo Mládí má zelenou a jejich 

„kapelky“. A co rekondiční centrum paní Kaliankové? 



    A ještě k tomu financování. Po x-té se pokusím zdůraznit, že finanční prostředky vynaložené z rozpočtu města nejsou, jak 

se ještě občas někde objeví, na “kulturák“, ale na veškeré výše popsané činnosti. Jsou to vesměs činnosti, které svým 

charakterem nemohou být ziskové. Přesto je snahou MěKS náklady snižovat co nejvíce, ať již prostřednictvím získaných 

dotací či vlastní komerční činností. Finanční situace města nedovoluje rozsáhlé inovace a opravy. Nicméně v posledních 

letech byla provedena výměna části oken v sále, rekonstruovány WC, opravena střecha nad vchodem a v letošním roce jsou 

vyčleněny prostředky na opravu parket v sále.  

    Jestliže mají být Slavonice i v budoucnu vnímány jako město s kulturní tradicí, musí s podporou kultury a cestovního 

ruchu počítat.        

Čestmír Palán ředitel MěKS 
 


