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Výročí osobností Třebíče v roce 2017
Josef Chmela

básník, odborný spisovatel,
 editor, vlastenec, pedagog

Narodil se 18. února 1793 v Třebíči. 
Zemřel 28. února 1847 v Praze. Od jeho 
úmrtí letos uplyne 170 let.

Skládal písně, publikoval, vydával, učil. 
Byl šiřitelem českého jazyka. Mezi jeho 
přátele patřili V. K. Klicpera, J. Jung-
mann, F. Palacký aj. O Chmelových poz-
dějších kontaktech s rodným městem 
postrádáme určitější zprávy. Jeho přínos 
pro české národní hnutí ještě nebyl plně 
doceněn.

Vladimír Lavický 
 tiskař, editor, malíř, básník, 
ředitel třebíčské knihovny

Narodil se 13. března 1923 v Třebíči, 
zemřel 19. prosince 1997 v Třebíči. Od 
jeho úmrtí uplyne 20 let.

Lavický se vyučil v Čapkově tiskárně 
v Třebíči. Soukromě studoval malířství 
u Imricha Plekance. Byl přítelem první-
ho ředitele třebíčské knihovny Františka 
Křesťana, a po vystudování knihovnic-
ké školy v Brně se stal v roce 1963 jeho 
nástupcem. Lavický je autorem řady statí 
ve výstavních katalozích. Je autorem bás-
nické sbírky Na paletě krajin.

František Křesťan
knihovník, redaktor, publicista

Narodil se 30. května 1907 v Písku. 
Od jeho narození letos uplyne 110 let. 
Zemřel 1. března 1985 v Třebíči.

Vedl městskou knihovnu v Třebíči. 
Vůbec poprvé zavedl volný výběr knih. 
Vydával časopis Čtenář, psal divadelní a 

literární recenze. Po obsazení republiky 
fašisty postupně odnesl a ukryl k likvida-
ci určenou literaturu. Stejně tak v pade-
sátých letech. Knihovnictví pro něho 
bylo životním posláním.

František Fanta 
československý legionář, 

generálmajor československé
 armády, čestný občan města 

Třebíče od roku 1947
František Fanta se narodil 22. února 

1891 v Třebíči na Podklášteří, v dělnické 
rodině. Zemřel 12. října 1977 v Českých 
Budějovicích. Od jeho úmrtí letos uply-
ne 40 let.

Na frontě první světové války přešel z 
řad rakousko-uherské armády do zajetí, 
a posléze do československých legií. Do 
republiky se navrátil v roce 1920. 

Po obsazení československé republi-
ky vojsky německé Třetí říše, kdy již byl 
štábním kapitánem, odešel František 
Fanta v červenci 1939 do Polska, a poté, 
již s podplukovníkem Ludvíkem Svobo-
dou, do Sovětského svazu. Po nějaký čas 
působil i na Středním Východě, a také 
ve Francii, kde bojoval na řekách Marně 
a Seině, a v Anglii. Do Sovětského svazu 
se vrátil v roce 1943. Stál u vytvoření 2. 
paradesantní brigády. V bojích na Duk-
le velel Fanta po nějaký čas 3. brigádě 1. 
čs. armádního sboru, než se stal zástup-
cem velitele, generála Karla Klapálka. V 
říjnu 1944 byl v bojích sám těžce zraněn 
do obličeje.  Po válce spolupracoval na 
obnově československé armády. 

František Fanta byl nositelem různých 
vyznamenání, ať už československých, 

sovětských, či jugoslávského, polského, 
francouzského a dalších. 

Jako vyjádření úcty udělilo město Tře-
bíč Františku Fantovi čestné občanství a 
pojmenovalo po něm jednu z ulic v síd-
lišti Hájek na Nových Dvorech.

Oldřich Návrátil 
herec, v roce 2012 obdržel 

Cenu města Třebíče 
u příležitosti 60. narozenin

Třebíčský rodák Oldřich Navrátil osla-
ví 21. října 65 let. Narodil se roku 1952. 
Vystudoval JAMU, obor herectví, v 
letech 1972 - 1976. 

Nastoupil do angažmá Divadla na 
provázku v Brně, kde setrval dva roky, 
a vytvořil několik výrazných rolí pod 
vedením režiséra Petra Scherhaufera. Po 
přestěhování do Prahy hostoval něko-
lik let v souboru divadla Ta Fantasti-
ka, kde hrál v představení Zahrada raj-
ských potěšení roli Hieronyma Bosche. 
Od skončení této spolupráce je na volné 
noze.  

Největší díl své herecké práce odvedl v 
České televizi, kde hrál v mnoha insce-
nacích a seriálech (např. Pánská jízda, 
Kocourkov, Baron Prášil, Bylo nás pět, 
Zdivočelá země, Stříbrná paruka) pod 
vedením režisérů K. Smyczka, H. Bočana, 
V. Polesného, O. Koska, J. Jireše a dalších. 
Zajímavé role vytvořil i v mnoha fi lmech, 
jako např. Panelstory, Neúplné zatmění, 
Nejasná zpráva o konci světa, a také ve fi l-
mu Sluneční stát, režiséra Martina Šulíka.
V roce 2005 se objevil v roli bezcitného 
zámeckého správce ve fi lmové pohádce 
Anděl Páně (režie Jiří Strach). 

Následující rok si zahrál vedoucí-
ho vodaček Bořka v letní teenagerov-

ské komedii Karla Janáka Rafťáci, s Voj-
tou Kotkem a Jiřím Mádlem v hlavních 
rolích. Skvělou roli Emila Nádeníčka 
ztvárnil ve fi mu Jak svět přichází o bás-
níky. Hrál také v Soukromých pastích a 
v seriálu Znamení koně.

Po smrti maminky a po rozvodu s první 
ženou se natrvalo usadil v Praze. Podru-
hé se oženil 11. 11. 2011 v obřadní síni v 
Mnichovicích. 

Josef Vaněk
 politik a dlouholetý starosta 
Třebíče, čestným občanem

 in memoriam od 30. května 1947
Narodil se 14. června 1887 v Třebíči, 

zemřel 23. května 1944 v Buchenwaldu. 
Od jeho narození uplyne 130 let.

Josef Vaněk byl třebíčským starostou v 
letech 1925–1939. K významným poči-
nům jeho funkčního období nutno mj. 
přičíst, že u příležitosti oslav 600. výročí 
udělení rozsáhlých městských privilegií 
byl vybudován 13 kilometrů dlouhý při-
vaděč vody z Heraltic, s vodojemem na 
Strážné hoře. Vaněk byl členem ústřední-
ho výboru těchto oslav. 

Byl meziválečným členem Moravsko-
slezského zemského zastupitelstva, v par-
lamentních volbách v roce 1929 získal za 
Československou stranu národně socia-
listickou poslanecké křeslo v Národním 
shromáždění. 

Jako politicky činný český vlastenec se 
stal obětí nacistické okupační moci: v 
září 1939 byl zatčen a odvlečen do kon-
centračního tábora v Buchenwaldu. Tam 
se, v květnu 1944, jeho život skončil.
Jméno Josefa Vaňka nese malé náměstí v 
třebíčské části v Domcích. 
 (Pokračování v příštím čísle)

Firmu Huhtamaki Česká republika, 
a.s. naleznete v Přibyslavicích vzdále-
ných cca 12 km od Třebíče. Jsme součás-
tí fi nské nadnárodní společnosti zabýva-
jící se výrobou obalů na potraviny. Zde 
na Vysočině má fi rma dlouholetou tra-
dici a vyrábíme proložky a krabičky na 
vajíčka a misky na ovoce a zeleninu. To 
vše ze sběrového papíru.

Jsme jedním z nejstabilnějších zaměst-
navatelů v okolí, vždyť průměrná délka 
zaměstnání u nás činí 11 let. I v součas-
né době máme zájemce o práci a na roz-
díl od našich konkurentů na trhu práce 
se nepotýkáme ani s velkou fl uktuací. 

A čím to je? Jednoduše řečeno, děláme 
to jinak J. 

Snažíme se ve fi rmě vytvářet a udržo-
vat přátelskou a otevřenou atmosféru.  
Dáváme našim zaměstnancům prostor 
pro vlastní názory a růst. Podporujeme 
je jak v pracovním tak v soukromém 
životě.  Během roku pro ně připravuje-
me celou řadu akcí, jako např. Snídaně, 
kde mohou vznášet své požadavky, stíž-
nosti a přání celému vedení fi rmy, Babí 
léto kam mohou přijít se svými partne-
ry i dětmi, Vítání občánků, kde vítáme 
nově narozené děti našich zaměstnanců 
do naší velké rodiny, Mikulášskou nadíl-
ku a spoustu dalšího. Naši zaměstnanci 
jsou pravidelně informováni o tom, jak 
si fi rma vede, co se povedlo i nepoved-
lo. Dáváme jim najevo, že každý z nich je 
důležitým článkem. Jsme si moc dobře 

Huhtamaki - stabilní fi rma s dlouholetou tradicí 

vědomi toho, že pro výsledky fi rmy je 
klíčovým faktorem spokojenost našich 
zaměstnanců, protože pokud máme 
spokojené zaměstnance, projevuje se to 
velmi pozitivně na tom, jak si fi rma stojí 
na trhu. 

Výsledkem našeho úsilí je, že v celé 
divizi Molded Fiber, kam spadáme, jsme 
dáváni za příklad a centrála ve Finsku 
vkládá do našeho závodu v Přibyslavi-
cích nemalé investice a my tak máme 
možnost rozrůstat se a vytvářet našim 

pracovníkům lepší a lepší podmínky pro 
práci. 

V letošním roce se nám tak podaří 
zbourat nejstarší část naší fi rmy – starou 
budovu papírny a postavit na jejím mís-
tě novou moderní halu. 

Tento projekt sice mnohým zaměst-
nancům vžene i nějakou tu slzu do oka 
– vždyť základ papírny byl položen již 
v roce 1690. I proto se s touto budovou 
chceme symbolicky rozloučit na promí-

tání starých fotek 19. května, které pro-
běhne v našem sále a kam rádi pozveme 
i všechny, kteří v naší papírně prožili 
část svého života.

V následujících letech budeme díky 
rozšiřování výroby přijímat i nové kole-
gy, takže kdo ví, třeba někdo, kdo čte 
právě tyto řádky, přibude do naší rodi-
ny Huhtamaki J. 

A co říci závěrem? Snad jen naše hes-
lo: „Přijďte k nám, s námi můžete růst“. 
 (PI-t02-huhD)


