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HOKE JIS TÉ
ODMÍTLI DRUHOU
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ZAČÍNÁ JUBILE JNÍ
DESÁT Ý ROČNÍK
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VILÉM LAVICKÝ
PROŽIL S KABLOVKOU
KUS ŽIVOTA.
JAKÉ TO BYLO?

Muzikanti dětem: bezmála 150 tisíc

Desátý ročník tradiční dobročinné akce letos výjimečně nepostihl celodenní déšť. Na pódiu se vystřídali místní hudebníci i hvězda programu Vašo Patejdl
FOTOG A LERIE A VIDEO N A
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z

Muzikanti dětem v sobotu při desátém ročníku charitativní akce vybrali 146.859 Kč. Výtěžek dostanou Dětské
středisko Březejc, Nesa – denní stacionář VM, Domov
Kamélie Křižanov, Oblastní charita – Osobní asistence,
Handicap Sport Club VM, Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených VM, Sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi a TJ Březejc.
Celková částka vybraná Muzikanty dětem za všech

10 ročníků tak narostla na 1.256.120 Kč. Pořadatelé
děkují partnerům akce: Music Data, imusicdata.cz, Rental Pro, Envitec Biogas, WNT, Čistírna – prádelna Velké
Meziříčí, Ondrášovka, KWS osiva, Město Velké Meziříčí,
Sanborn, Prolog, Eurowagon, Výtahy s.r.o., Mr. Magic,
Falco Computer, Content, Dům zdraví, Vezeko, NEKO klima, AGM - AGROMOTOR, Adro, XTline, PKS stavby, Alpa,
Matrigo, Renova, ATC mont, MS Quatro, AnetVM, Auto

M+V, Horácké autodružstvo, Rádio Krokodýl, And Design,
Velkomeziříčsko, GrafiaNova, Fronte tiskárny, NovinyVM.
cz, ZaostřenoVM, Kameroveprace.cz, Art21, Ski klub VM,
Pink Panther Café, Jelínkova vila, Hotel Pod Zámkem, Jack’s American Pub, LignoMat.
Speciální poděkování patří zaměstnancům firmy Rental PRO a samozřejmě všem kamarádům, kteří nám
pomohli v den koncertu na náměstí.

Velkomeziříčské kulturní léto na náměstí spustilo svůj kalendář
Příprava Velkomeziříčského kulturního léta je v plném proudu. Kapely
a další, kteří mají zájem se zúčastnit, si již mohou rezervovat termín.
Rezervační systém Velkomeziříčského kulturního léta byl spuštěn na
webu města. V pravém sloupci pod logem akce je zatím ještě neúplný
program a obsazené termíny. Z těch volných si mohou zájemci o účinkování na kulturním létě vybírat a sami si je rezervovat.
Čtvrtý ročník Velkomeziříčského kulturního léta odstartuje základní
umělecká škola v neděli 26. června. Na programu nechybí další již tradiční akce, jako jsou například oblíbené koncerty Mistříňanky, Vojenské
hudby Olomouc, Veseláků. Nebude chybět Zábava pod lipami, kterou

DISKUSE

SE STAROSTOU
2. června v 16.00
Jupiter club, malá scéna

pořádá starosta Radovan Necid s kapelami Renovace rock a Accord, ani
Kinematograf bratří Čadíků, jenž přiveze filmy Sedmero krkavců, Život
je život, Gangster Ka, Afričan. Do Velkého Meziříčí se vrátí například i
Franta Kasl a Band, Jaroslav Hutka, Pepa Štross či Stráníci. Vůbec poprvé
letos na kulturním létě vystoupí Walda Nerušil, Šero, Eva Henychová, F.
T. Prim a D.N.A. Brno. Pro děti jsou připravena dvě divadelní představení, a to Nešťastný šafářův dvoreček a Jak si Kuba Mariánku zasloužil.
Další akce budou postupně přibývat.
Program Velkomeziříčského kulturního léta sledujte v kalendáři na
www.velkemezirici.cz stránkách velkemezirici.cz nebo velkomeziricsko.cz. Martina Strnadová

KAFE

SE STAROSTOU
9. června v 16.00
KAVÁRNA JUPITER CLUB
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NEG ATIVA MÉDIA:

• široká škála komunikačních 		
nástrojů
• přehlednost
• plní svoji úlohu

• korporátní nesoulad s portálem
města
• online komunikace je jen 		
překlopený print

+

2016

Pietní vzpomínka připomněla
vážnost dění ve světě

Devizou Velkomeziříčska je
přehlednost a práce s webem
POZITIVA MÉDIA:

červen

-

Velkomeziříčsko je přehledné a funkční a jde o profesionálně vedenou širokou
základnu komunikačních nástrojů. Vyplynulo to z hodnocení poroty české soutěže periodik Zlatý středník.
V letošním ročníku soutěže Zlatý středník obsadilo Velkomeziříčsko v kategorii
Inovativní a netradiční forma firemní komunikace, elektronická média třetí místo.
Zároveň bylo mezi čtyřmi nominanty na cenu Grand Prix – celková úroveň, elektronická. Soutěže se letos účastnilo 127 médií a periodik.
Velkomeziříčsko dostalo ocenění Zlatý středník prakticky přesně po roce své existence. V kategorii Inovativní a netradiční forma firemní komunikace, elektronická
média bylo zařazeno zejména proto, že je dnes tvoří tři základní média. Prvním z
nich je rozsáhlý webový portál Velkomeziricsko.cz, na web navazuje facebooková
stránka Velkomeziříčsko. Druhým médiem je emailový newsletter týdeník Velkomeziříčsko, který vychází každou středu v 8.00. Na elektronické části pak navazuje
tištěný měsíčník Velkomeziříčsko, který shrnuje nejdůležitější dění za uplynulý měsíc a přidává původní publicistiku – rozhovory, komentáře, lifestylové a společenské články. Čtenáři v měsíčníku najdou také avíza kulturních a společenských akcí
v nejbližším měsíci.
„Hodnocení poroty dostane k dispozici redakční rada, která se jistě bude snažit
uvést doporučení odborníků do
praxe redakce,“ řekl Milan Dufek,
PODROBNOS TI N A
jednatel Jupiter clubu, s.r.o., který
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z
-redVelkomeziříčsko vydává.

FOTOG A LERIE A VIDEO N A
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z
Lidé přišli uctít památku stovky velkomeziříčských spoluobčanů padlých na
sklonku druhé světové války.
Pietní vzpomínku obětí Velkomeziříčské tragédie uspořádalo město Velké Meziříčí
ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu v pátek 6. května u památníku na hřbitově Karlov. Na místě, kde jsou pohřbeni lidé popravení nacisty 7. a 8.
května 1945 a další, kteří zahynuli při bombardování města 9. května 1945.
„Na tomto místě se setkáváme, abychom s úctou, bolestí a láskou na naše sousedy,
příbuzné a známé vzpomínali,“ uvedl starosta Radovan Necid a ve svém proslovu
zdůraznil vážnost a naléhavost chvíle. Události ve světě i blízkém sousedství totiž
podle něj připomínají dobu těsně před nástupem německého národního socialismu.
„Jsme v ohrožení. Od jihu proudí do našich krajin ideologie, pro kterou nejsme ani
nepřítelem. Jednoduše nás nerespektuje jako lidi. Jsme pro ni podřadnou a slabou
rasou, která jí zabírá místo,“ sdělil a dodal: „Evropa opět přestává být bezpečným
místem. A co je nejhorší, my sami jsme ztratili cíl. Naše společnost je rozdělená
ideologicky, politicky i společensky.“
Závěrem setkání Jitka Rousová z Českého svazu bojovníků za svobodu poděkovala
těm, kteří odkrývají pravdu, a všem, kdož přišli vzpomenout na oběti a války a
nezapomínají.
Martina Strnadová

Noční zámek přilákal davy lidí

Předsedkyně VGS H. Švecová
získala dvojí krajské ocenění
V krajské anketě Skutek roku získala ocenění předsedkyně Vlastivědné a genealogické společnosti
při Jupiter clubu, s.r.o., Helena
Švecová. Cenu převezme na slavnostním aktu 6. června. Zároveň
také letos dostane Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina - skleněnou
medaili. Vyplynulo to ze závěrů
minulého jednání krajského zastupitelstva.
„Zastupitelstvo schválilo seznam oceněných v sedmém ročníku ankety Skutek roku
a také návrh Výboru pro udělování medailí. V obojím paní Švecová figuruje. Toto
dvojí ocenění svědčí o tom, jak mimořádnou osobností paní Švecová je,“ řekl Velkomeziříčsku místostarosta Josef Komínek.
Anketa Skutek roku je určena pro hlasování veřejnosti. Helena Švecová v ní hlasující zaujala v kategorii „osvěta a vzdělávání“. Do ankety ji nominoval Milan Dufek,
jednatel Jupiter clubu, s.r.o., pod kterým Vlastivědná a genealogická společnost
působí. Oproti tomu Nejvyšší ocenění Kraje Vysočina je cena udělovaná jednou
ročně osobnostem kraje za dlouhodobý přínos veřejnému a společenskému dění.
Seznam nominantů na nejvyšší ocenění vzniká tak, že návrhy krajských zastupitelů
(Helenu Švecovou navrhnul právě Josef Komínek) posuzuje speciální výbor krajského zastupitelstva, které pak následně udělení cen schvaluje. Slavnostní večer s
udělováním ocenění bude v říjnu.
Petros Martakidis

„Uhni!“ I tak může znít tajné vstupní heslo, které dostane návštěvníky velkomeziříčského zámku do jeho prostor. Své o tom vědí ti, kteří se v sobotu 21. května rozhodli využít některé z nočních prohlídek konajících se v rámci Festivalu muzejních
nocí. Tentokrát navíc za svitu úplňku.
Do tajuplného života na zámku příchozí uvedl i zapojil sám zámecký pán. Kromě
šermířského souboje či hudebního vystoupení Maistra Muzikuse vyslechli návštěvníci také legendu o přízraku hříšnice.
„Báli jste se? Já jsem se dříve taky bál. Ale to bylo ještě v době, kdy jsem byl naživu,“
rozloučil se s diváky zámecký pán, jejich večerní průvodce, aby se mohli přesunout
k připravenému občerstvení.
Noční prohlídky probíhají ve Velkém Meziříčí každoročně a stále se těší velkému
zájmu veřejnosti. „Ohlasy míváme velmi kladné. Letos se lístky prodaly už během
dvou dní,“ vysvětluje ředitelka muzea Irena Tronečková.
Kateřina Karmazínová
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Město odstraní nebezpečné prolézačky
Děti budou na hřištích ve Velkém Meziříčí a místních
částech ve větším bezpečí. Městská rada rozhodla o
odstranění všech necertifikovaných prvků na hřištích
a také o likvidaci zpravidla nevyužívaných starých
klepadel na koberce a sušáků na prádlo v sídlištích na
pozemcích města.
„Necertifikované prvky jsou zejména takové ty železné
prolézačky a kolotoče z trubek, posvařované kdysi dávno dnes už neznámým výrobcem. Všichni jsme sice na
takových hřištích vyrostli a přežili to, dnes už ale zákon
něco takového nepřipouští,“ řekl starosta Radovan Necid a dodal: „Dětská hřiště dnes podle zákona musí mít

Č A STÉ OTÁ ZKY K DĚTSKÝM HŘIŠTÍM:
Proč město odstraňuje prolézačky a kolotoče?
Jsou vyrobeny někým, kdo nemá certifikát bezpečnosti a není možné tento certifikát získat.
Proč někomu najednou vadí kolotoče, na kterých
vyrostly generace dětí?
Samotná existence těchto prvků není problémem.
Problémem je to, že kdyby na necertifikovaném některé z dětí utrpělo úraz, automaticky bude vedení
města čelit trestnímu stíhání. V minulosti to takto
nebylo.
Když město odstraní hřiště, kde si mají děti hrát?
Ve Velkém Meziříčí je osm nových dětských hřišť a v
místních částech budou vždy po jednom.
Co s odstraněnými kolotoči, houpačkami a prolézačkami bude?
Pokud si někdo vezme současné hřiště do výpůjčky
a bude je provozovat na vlastní riziko, odstranit se
nemusí. Když se ale provozovatel nenajde, budou prvky uskladněny a nabídnuty soukromým zájemcům k
odkoupení a umístění na soukromých pozemcích.
Kontakt pro zájemce necertifikovaných herních prvků
nebo jejich poskytnutí do výpůjčky (pouze ve městě):
Pavel Stupka, tel.: 566 781 030, e-mail: stupka@velkemezirici.cz.
Kontakt v místních částech: na webu města, vždy příslušný předseda komise pro místní správu.

HŘIŠTĚ ŘEŠILI I V HRBOV Ě. Za občany Hrbova a Svařenova vyrazil v květnu starosta Radovan Necid na diskuzi. Hovořil s nimi zejména o problému starých hracích prvků na dětských hřištích, ale i o kanalizaci či přípravě
stavebních pozemků. Setkání se starostou proběhlo v kulturním domě Hrbov ve čtvrtek 5. května.
certifikát bezpečnosti a musí také zároveň podstupovat
každotýdenní běžnou kontrolu, čtvrtletní důkladnější a
roční generální kontrolu správcem.“
Ve Velkém Meziříčí jsou správcem dětských hřišť Technické služby, s.r.o. Nově rada rozhodla, že tomu tak
bude i v místních částech. „Pokud by ale někdo chtěl
ta necertifikovaná hřiště zachovat, je tu jedna cesta.
Musel by si je převzít od města do bezplatné výpůjčky
a provozovat je na vlastní riziko. Městská rada by se
tomu nebránila, ovšem dnes o nikom takovém nevím,“
řekl starosta.
Necertifikované staré prvky na dětských hřištích (pokud o jejich provozování opravdu nikdo neprojeví zájem) zmizí do prázdnin. „Ani potom ale nepůjdou do
šrotu. Nejde o žádné zrezivělé šunty, naopak, třeba
místní části se o ně staraly poměrně dobře. Proto je z
města uskladníme na technických službách a nabídneme je k odkoupení zájemcům, kteří by je například chtěli umístit na svých soukromých zahradách,“ vysvětlil

starosta Necid. Samotné město Velké Meziříčí problém
s necertifikovanými dětskými hřišti nemá – naopak v
minulosti a v roce 2010 vyrostla nová hřiště podle soudobých předpisů v ulicích Nová, Čechova, Nad Jordánkem, Hliniště, Hornoměstská, Bezručova a Oslavická. To
znamená, že dnes je (spolu s ulicí Čermákova) ve městě
síť osmi oficiálních dětských hřišť, která splňují platné normy - mají certifikát, provozní řád i správce. Ve
městě tedy jde spíš o odstranění prastarých klepadel
na koberce a sušáků a jednotlivých, zpravidla už nevyužívaných pískovišť. Ale i tady je možnost dát pískoviště
do výpůjčky a zodpovídat za ně. Rada si také nechala
zpracovat nabídku na doplnění prvků na hřiště na ulici
Čermákova a následně rozhodne o jeho rozsahu.
Necertifikované prolézačky a kolotoče se týkají spíše
místních částí, ale ty už také rozhodly o jejich případném odstranění. Do konce letošního roku by měla být
dětská hřiště doplněna nebo nově postavena, jako se to
povedlo v Mostištích.
-tz-

První pohár místostarosty vyhrály Lhotky, Kúsky, Radslavice
Místní část Velkého Meziříčí Lhotky, Kúsky a
Dolní Radslavice se stala vítězem prvního ročníku soutěže o Pohár místostarosty Josefa Komínka.
Klání proběhlo ve sportovním areálu v Hrbově.
Místostarosta Josef Komínek tam sezval čtyři místní části města, aby poměřily své síly ve
sportovně zábavné akci. „Cílem je zejména naše
společné setkání,“ řekl úvodem.
Hned poté se na kurtu vystřídali zástupci všech
čtyř družstev, aby sehráli tenisový turnaj. Po
něm následovala disciplína poněkud „odlehčeného“ požárního útoku. Po krátkém občerstvení,
které Hrbovští a Svařenovští nepodcenili, neboť
nabízeli guláš, klobásy či hot dogy a pivo, limo,
nastoupily trojice k nohejbalu. Čtveřici disciplín
zakončil závod dvojic na běžkách.

FOTOG A LERIE A VIDEO N A
V ELKOMEZIRIC SKO.C Z
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Po změření časů, zapsání všech výsledků a
sečtení bodů bylo jasno. Na stupni nejvyšším
stanulo družstvo místní části Lhotky, Kúsky a
Dolní Radslavice, které převzalo z rukou Josefa
Komínka nejen hlavní putovní pohár, ale i menší pohár pro vítěze a společně se soupeři i sud
piva. Stříbro bral hostitel soutěže Hrbov a Svařenov, třetí skončily Mostiště a čtvrtou příčku
obsadilo Olší nad Oslavou.
„První ročník se nám zdařil a věřím, že i ten druhý bude úspěšný,“ zakončil odpoledne Josef Komínek, čímž předeslal, že akce bude pokračovat.
Hostitelství druhého ročníku soutěže místních
částí Velkého Meziříčí si vylosovaly Mostiště.
Závěr odpoledne patřil posezení s hudbou. Akci
uspořádalo město Velké Meziříčí ve spolupráci
se střediskem volného času DÓZA.
-mars-

TÉMA MĚSÍCE
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Kablovka spoléhá na zkušené zaměstnance
Velkomeziříčská Kablovka, nyní nkt cables, slaví sedmdesát let. Ve druhé polovině minulého století byla
největším zaměstnavatelem nejen ve městě, ale na
Velkomeziříčsku vůbec. V roce 1985 dosáhla nejvyššího počtu zaměstnanců v historii – 1667. O aktuální
situaci kabelovny, investicích i plánech jsme hovořili s
ředitelem nkt cables Velké Meziříčí Ivanem Besedou a
personálním ředitelem Františkem Šourkem.
Kolik zaměstnanců má firma nkt cables ve Velkém
Meziříčí dnes?
FŠ: Od 2012 do 2013 jsme měli stabilně +/- 180 zaměstnanců. Po propadu na trhu kabelů jsme klesli na
145 na konci r. 2014. Ale už od poloviny r. 2015 jsme
začali nabírat až na současných 187. Celkem 60 zaměstnanců je tu kratší dobu než 2 roky. Z toho je vidět, že
náš závod se stále spoléhá na zkušenosti dlouholetých
zaměstnanců. Sedm z nich tu pracuje více než 40 let.
Jsme permanentně otevřeni příchodu uchazečů o zaměstnání. Nyní hledáme například kabeláře, elektrikáře, elektronika, zámečníka.
Dřív byla v Kablovce velká část žen, možná převaha.
Jak je to dnes?
FŠ: Nyní máme dramatickou převahu mužů. Ve výrobě
ženy nejsou vůbec a několik jich je buď v laboratořích,
na kontrolních pozicích a v technickohospodářské ob-

HL AVNÍ MILNÍKY HISTORIE
VELKOMEZIŘÍČSKÉ K ABELOVNY
1946 Založení akciové společnosti „Továrna
1948

1950
1958
1988
1990
1996
2007
2013
2013
2014
2015

na káble a gumové zboží L. Köppel a.s.“
Znárodnění – závod národního podniku
KABLO Bratislava
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lasti. Z hlediska hygienických norem dnešní práce v naší
výrobě není vhodná pro ženy.
IB: Náš dnešní sortiment jsou středněnapěťové kabely.
Ty se tu v podstatě vyráběly už od roku 1980. My jsme
část této výroby zachovali a velmi jsme ji rozvinuli. Dřív
tu pracovalo několik stovek (do tisíce) žen, a to převážně na lisech, adjustáži, přípravě, značná část i z domova. Současný stav výroby vyžaduje práci při rozměrově
rozsáhlých linkách, které dosahují do 150 metrů, manipulaci s bubny a cívkami. Svým charakterem vyžaduje
větší fyzickou sílu.
Jaký je dnes průměrný plat běžného zaměstnance?
FŠ: Většina jich pracuje v nepřetržitém provozu ve
dvanáctihodinových denních a nočních směnách, tomu
odpovídá i jejich výdělek. Průměrná mzda dělnické kategorie v roce 2015 byla 26.314 korun. Krom toho zaměstnancům nabízíme standardní benefity – 5 týdnů
dovolené, 1.000 Kč příspěvek na penzijní nebo zdravotní pojištění, na stravování.
V roce 2013 jste podstatně zmenšili areál závodu...
FŠ: Prodejem pozemků a zbouráním hal např. pro Kaufland jsme přišli zhruba o 40 % původní rozlohy areálu.
Nicméně tento fakt nebyl příčinou toho, že bychom
kvůli tomu snižovali počet zaměstnanců nebo snižovali
kapacity. Prostory, které jsme ještě v roce 2014 měli k
dispozici, zkrátka nebyly efektivně využity.
Při „ořezání“ areálu došlo loni v létě i ke zbourání
vily, která k němu neodmyslitelně patřila. Nenašlo se
pro ni využití, aby mohla být zachována?
FŠ: Vila byla dlouhá léta nevyužita. I tak bylo nutno ji
přes zimu temperovat. Za těch deset možná patnáct let
se skutečně nenašel žádný nápad, jak ji využít, možnost odprodat ji. Nakonec, byť s těžkým srdcem, došlo k
rozhodnutí o její demolici. Vila pouze chátrala a zdroje,
které jsme za její údržbu utráceli, je vhodné investovat
do smysluplného rozvoje firmy.
Místo po vile už našlo své využití?
IB: V příštím roce tam rozšíříme skladovací plochu a postavíme zázemí pro naše pracovníky expedice. Potřeba
nových ploch souvisí s nárůstem naší výroby, která byla
v posledních letech enormní.
Můžete ten nárůst výroby vyčíslit?
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IB: V porovnání roku 2006 se současností je trojnásobný. Dostali jsme se na úroveň množství výroby 18 tisíc
kilometrů jednožilových středněnapěťových kabelů
za rok. Tím se Kablovka ve Velkém Meziříčí zařadila k
jednomu z největších výrobců těchto kabelů v Evropě.
Jaké jsou vaše plány dalšího rozvoje závodu ve Velkém Meziříčí?
IB: V roce 2014 jsme investovali do trojžílové stáčecí
linky „Pourtier“, která nám umožnila zahájit výrobu pro
nás nového druhu kabelu – trojžílového.
V současnosti se připravujeme k velmi významné investici. To je instalace čtvrté izolační linky, která k nám
bude přesunuta ze závodu v Číně. Je z roku 2000 a byla
minimálně používaná. Přesun je spojený s její zásadní
modernizací. Sériová výroba linky bude zahájena v prvním čtvrtletí roku 2017. Po jejím plném rozběhu nejspíš
zastavíme výrobu na naší nejstarší lince z roku 1980.
Takže nárůst kapacity pak bude z 18 tisíc na 22 tisíc
kilometrů.
Dále budeme investovat do tzv. měděného středotahu
– linky, na níž budeme vyrábět dráty pro účely stínění
našich kabelů. Bude to náš třetí stroj tohoto druhu.
Dalším bude hliníkový hrubotah, který umožní zdvojnásobit naši kapacitu hliníkových drátů a zajistí stabilitu
výroby v případě nějaké vážnější poruchy.
A co stavební úpravy v areálu?
IB: Letos jsme dokončili výstavbu nové haly „Stínění“,
kam už jsme instalovali stínicí linku S 27, kterou jsme
sem přestěhovali ze závodu v Kolíně nad Rýnem. V oblasti stínění zvýšila naši kapacitu o dalších 30 procent
a smysluplně propojila dvě již existující haly „Spořilov“
a „Prunéřov“.
Můžete shrnout vaše produkty a trhy, pro které nyní
vyrábíte?
IB: Kablovka ve Velkém Meziříčí v současnosti vyrábí
kabely středního napětí podle vícero norem – českých,
německých, polských, rakouských i francouzských. Více
než 60 % produkce závodu je exportováno do Německa,
více než 20 % do Polska a zbytek je rozdělen mezi tuzemsko, Slovensko, Rakousko. Jsme významným dodavatelem pro největší německé energetiky, jako je E.ON,
RWE, EnBW, či francouzská EDF.
Martina Strnadová

TÉMA MĚSÍCE

Meziříčská kabelovna slaví 70. narozeniny
První Kablovák

Pro potřebné využití areálu bývalé klihárny a
zajištění pracovních příležitostí byl na jaře roku
1946 nalezen vážný zájemce. Rozhodujícím
dnem založení kabelovny ve Velkém Meziříčí
se stal 6. červen 1946. Tehdy byla uzavřena
dohoda o převedení výroby kabelů a vodičů z
pražského sídla firmy „Továrna na káble a gumové zboží L. Köppel a.s.“ do takto pronajatých
prostor ve Velkém Meziříčí.
Dohoda byla ve II. pololetí roku 1946 rychle uváděna do praxe. Nejprve bylo odstraněno původní vybavení a
provedena příprava pro instalaci kabelářských strojů. Za pomoci dohledu některých pražských zaměstnanců
instalovali první pracovníci z Velkého Meziříčí, počtu asi dvaceti, základní stroje a v listopadu byla zahájena
výroba v této nové kabelovně. Tímto navázáním bylo značně usnadněno zvládnutí technologie výroby. Tak v
přeneseném smyslu můžeme posunout tradice kabelářské výroby do konce minulého století, kdy vznikla původní
firma Köppel a.s.
První jednodušší výrobky se objevily na trhu na začátku roku 1947. Základní náplň tvořily vodiče, textilní šňůry,
hadicové kabely, smaltované dráty, dynamodráty a svářecí kabely. Výroba se dynamicky rozšiřovala tak, že
byly zavedeny tři směny.
Znárodnění v roce 1948 změnilo radikálně vlastnické poměry. Vzápětí bylo vyměněno i výkonné vedení
společnosti. Dobře zaučení pracovníci však zůstali na svých místech. Ti i jejich nástupci se stali největší
devizou kabelovny i v období socialismu. Obětavou a svědomitou prací většiny z nich byla zajištěna
další existence továrny a její rozvoj v desetiletích trvání socialismu. Rozhodnutí o perspektivnosti velkomeziříčské kabelovny uskutečněné po znárodnění znamenalo obnovení stavby velké výrobní haly
zahájené ještě za trvání akciové společnosti. Do Velkého Meziříčí se stěhovaly stroje ze zrušených
kabeloven v Liberci, Vsetíně i dalších. První intenzívní etapa výstavby byla zakončena v roce 1953
přemístěním výroby sdělovacích vodičů a šňůr z brněnské provozovny do Velkého Meziříčí.
Pro město byla i za těchto podmínek přínosem. Zajišťování bytové výstavby, podpora sportu, kulturních akcí i veřejně prospěšných staveb byly trvalými efekty, které jsou využívání dodnes. Samotná továrna se po roce 1953 potýkala s následky jednotlivých období útlumu a následujícím
oživením socialistického průmyslu. Meziobdobí útlumu se vyznačovala značným úsilím v překonávání potíží v odbytu zboží. Velmi často byly překážkou výroby nedostatky v zásobování
surovinami i elektrickou energií.
Přes všechny tyto i další potíže rostla velkomeziříčská továrna nejdynamičtěji v tehdejší
ČSSR. Po obdobích intenzivní výstavby v letech 1956 až 1959, 1967 až 1972 a 1978 až
1981 se stává největší výrobní jednotkou tohoto oboru v republice. Nezastavil se ani růst
technické úrovně výrobků a další rozšiřování. Dále se zvyšovala i kvalifikace zaměstnanců.
Tak vstoupila velkomeziříčská kabelovna znovu jako samostatný státní podnik do začátku devadesátých let.
Dnes je bývalé KABLO Velké Meziříčí součástí silné evropské skupiny výrobců kabelů
– nkt cables group – která sídlí v Kolíně nad Rýnem. Tu vlastní dánský průmyslový
holding NKT sdružující několik společností, jehož akcie se obchodují na dánské burze
cenných papírů.
Skupina nkt cables group sdružuje výrobce kabelů v Dánsku, Švédsku, Německu,
Norsku, České republice, Polsku a v Číně. Zaměstnává v nich více než 3 000 lidí a
její roční obrat převyšuje 1 mld. EUR. Své výrobky dodává především na evropské
archiv nkt cables
trhy.
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Jaro roku 1946 zastihlo bývalou klihárnu Jakuba
Buchsbauma v očekávání nových věcí. Firma zůstala po válce v národní správě a rozhodovalo se,
jak se provozovna bude využívat. Díky tomu, že
zde byla vybudována na tehdejší dobu moderní
kotelna, vznikl zájem akciové společnosti KÖPPEL
a spol. z Prahy zavést zde výrobu kabelů.
Můj otec Josef Kotek, coby bývalý zaměstnanec
klihárny, se chodil ptát, kdy přijedou „Pražáci“
zavádět výrobu. Jednoho dne přišel do kanceláře národního správce pana Nováčka, kde mu byli
představeni dva pánové (pan Bortl a pan Mádr),
kteří se po domluvě, zda otec provozovnu zná, jím
nechali po bývalé klihárně provádět. Přitom říkali, co se má likvidovat a jak upravit prostory hal
(spíše kůlen). Jednalo se o likvidaci nepotřebných
zařízení, nádrží a srovnání podlahy.
S těmito pracemi začal otec ihned, jakmile provedl provozem nové majitele. Ti mu také řekli, zda
by sehnal nějaké lidi. Dopoledne pracoval sám. V
poledne šel domů na oběd a přivedl dva sousedy,
takže odpoledne pracovali už tři. Další dny přicházeli další lidi, a tak se začaly rozbíhat úpravy
stávajících prostor, kam se později instalovaly
stroje pro kabelářskou výrobu.
Tak byl můj otec u zrodu kabelářské výroby našeho podniku – byť jen půl dne sám – první.
Po rozběhnutí výroby pracoval u vulkanizace gumových kabelů ve vulkanizačních kotlech. U této
operace zůstal nepřetržitě (převážně na tři směny) až do svého odchodu do důchodu v roce 1969.
Dle vzpomínek svého otce sepsal
Josef Kotek

PUBLICISTIK A/SPOLEČNOST

Tradice vítání
občánků stále
pokračuje

Paní hraběnka slavila jubileum

Na základě pozvánky, jsem měl příležitost dne 30. 4. 2016 se jako rodič
zúčastnit tradice „Vítání občánků“,
kterou někdo možná považuje za formalitu, nicméně já ji považuji za sváteční akt, stejně jako je svatý křest,
kdy starosta Města Velké Meziříčí se
slovy: „Vítáme tě mezi námi“ pasuje
dítě mezi občany našeho města.

Velice si cením, že tato tradice „Vítání občánků“ zůstala zachována,
stejně jako další podobné akce např.
setkání rodáků, které jsou organizovány městem, neboť je to příležitost
setkání spoluobčanů ve svém rodném městě.
Když se vrátím ke dni konání slavnostního aktu „Vítání občánků“, tak
samotná událost trvá z pohledu
života vteřinu, ale je nutné ocenit
práci lidí, kteří se na přípravě a realizaci této události přímo podílejí. Především jako účastník musím ocenit a
pochválit jednotlivá vystoupení dětí
mateřské školky, které se občánkům
a jejich rodičům prezentovaly jak
básničkou, tak zpěvem za hudebního
doprovodu kytary a klavíru či jiného
hudebního nástroje přítomných učitelek. Kromě slavnostní řeči starosty
a programu účinkujících jsou občánkům předány květy, dárky a rovněž
peněžitý dar.
Závěrem bych chtěl touto cestou
poděkovat Městu Velké Meziříčí a
všem organizátorům tradice „Vítání
občánků“ za velmi příjemné sobotní
chvilky a přeji našemu městu hodně
nových občánků, aby nejen tato tradice mohla pokračovat.

2016

Kostelní věž je
opět přístupná
Věž kostela sv. Mikuláše na náměstí ve
Velkém Meziříčí bude opět otevřena
veřejnosti od 1. června do 31. srpna
2016.
Provozní doba věže ve dnech pondělí
až sobota bude od 8 do 18 hodin, v
neděli pak od 12 do 18 hodin. Oproti
loňsku se mění vstupné. Radní rozhodli, že bude jednotné pro děti i dospělé
20 korun.
Ve věži návštěvníci najdou trvalou
výstavu z historie města, trojrozměrný
model centra, ale i novinky. V patře,
kde visí zvony, byla vybudována replika suchého záchodu včetně kozího
chlívku s kozou. Nevhodné kovové
oplocení zvonů bylo navíc nahrazeno
-marsdřevěným.

David Babák, zastupitel

Je bohužel skutečností, že zavedením
Zákona o ochraně osobních údajů se
tato tradice v mnoha jiných městech
omezila nebo dokonce zrušila. Rovněž není pravidlem v jiných městech,
že na vítání občánků jsou posílány
pozvánky, ale lidé se musejí přihlásit
sami, pokud mají o konání akce zájem. Důsledkem je, že se lidem ta informace nedostane, takže se zúčastní
pouze část občanů. Samozřejmě v našem městě tomu tak není, ale naopak
úřad města si vede evidenci narozených dětí a v dostatečném časovém
předstihu jsou zasílány pozvánky, aby
se mohli všichni pozvaní slavnostního aktu zúčastnit, v případě, že mají
zájem.

červen

Osmdesáté narozeniny oslavila 5. května 2016 paní hraběnka Mária Podstatzky-Lichtenstein z Velkého Meziříčí. K jejímu významnému životnímu jubileu jí přišli
na zámek popřát vše nejlepší a hodně zdraví za město starosta Radovan Necid a
-redmístostarosta Josef Komínek.

Vzpomínky Marty Milotové na
Jakuba Demla „STRÝČEK Z VILY“

Prosím muže, který mi 2. května
v Domě zdraví pomohl dojít
k autu po mém pádu ze schodů,
aby se mi ozval. Děkuji.
Dana Hrušková, 605 251 313

pětidílný cyklus čtení Stránky na dobrou
noc vysílá Český rozhlas Vltava

premiéra od 13. do 17. 6. 2016,
ve 23.00

4. ROČNÍK
DĚTSKÉHO DNE S MYSLIVCI
Neděle 12. 6. 2016 ve 13.00
na fotbalovém hřišti
v Olší nad Oslavou
Čeká vás naučná stezka lesem se
spoustou zajímavých soutěží. A co
chystáme dále?
Střílení ze vzduchovky a luku,
skákací hrady, malování na obličej,
jízdu na koních, živá zvířátka naší
přírody a spousta dalších překvapení. Občerstvení zajištěno.

MŠ Nad Plovárnou je mezi zdravými školkami
První školka ve Velkém Meziříčí patří mezi zdravé mateřské školy. Mateřská škola
Nad Plovárnou byla 6. května přijata Státním zdravotním ústavem do sítě programu Škola podporující zdraví v ČR. A to na tři roky od data zapojení se do sítě.
„Cesta k přijetí do sítě Zdravých školek cího programu a s podmínkami v manám trvala téměř dva školní roky,“ uved- teřské škole. Naše MŠ byla ohodnocena
la ředitelka Mateřské školy Velké Mezi- jako nadstandardní, jak ve způsobu zaříčí Božena Suchánková a popsala, jaké
podmínky musela školka splnit. Bylo
MATEŘ SK Á ŠKOL A
nutno vypracovat odpovídající školní
NAD PLOVÁRNOU
vzdělávací program, udělat změny ve
výživě, stravování, upravit prostředí.
• Školní výukový program: Zdravě
„Využili jsme toho, že se školka Nad Ploa s radostí
várnou přestavovala,“ podotkla k tomu
• Budova postavena v roce 1978,
Suchánková a jmenovala další kroky:
rekonstrukce v r. 2015
„Absolvovali jsme stáže v Polsku pro vý• Kapacita mateřské školy – 56 dětí
měnu zkušeností a nakonec jsme projekt
• Dvoutřídní mateřská škola (třída
obhájili u kulatého stolu na Pedagogické
Štěňátek a Koťátek), věkově 		
fakultě Masarykovy univerzity v Brně.
smíšené třídy, děti od 3 do 6 let
Od prvního září jej rozjedeme naplno,“
dodala ředitelka.
• Herní centrum v přilehlém 		
„Státní zdravotní ústav v Praze byl velice
bývalém bytě
spokojený s tvorbou školního vzděláva-

6

řízení, vybavení, ale hlavně ve způsobu
vzdělávání a podmínek, které jsou ve
školce nastaveny,“ doplnila vedoucí učitelka MŠ Nad Plovárnou Věra Kopečná
a připojila poděkování městu za péči o
mateřské školy.
Mateřská škola Nad Plovárnou je tak
první z celkem šesti školek ve městě,
která certifikát zdravé MŠ získala. Podle
ředitelky Suchánkové si každá MŠ může
zvolit vlastní program, který by chtěla
naplnit. Mateřská škola Sokolovská tak
začíná pracovat na novém programu nazvaném Školka hrou, do nějž se zapojí,
a MŠ Čechova se na něj také připravuje.
„Program se týká zejména modernizace
výukových metod s využitím informačních a komunikačních technologií,“ vysvětlila B. Suchánková a dodala, že díky
projektu lze čerpat i finance na vybavení
ICT pro výuku v předškolní výchově.
Martina Strnadová

SPOLEČNOST

Město přivítalo
nové občánky
V sobotu 30. dubna 2016 proběhlo v obřadní síni Městského úřadu Velké Meziříčí vítání nově narozených občánků města Velké Meziříčí a jeho místních částí.
Byly pozvány děti, které se narodily v
prosinci, lednu a únoru. Starosta města
Ing. Radovan Necid přivítal nově narozené občánky, předal rodičům finanční
dar od města ve výši 1.500 Kč pro každé
dítě a dárkový set deky s plyšovou hračkou. Maminky byly obdarovány kytičkou.
Tuto slavnostní událost zpříjemnily svým
vystoupením děti z MŠ Sportovní. Další
vítání občánků narozených v březnu,
dubnu a květnu proběhne v měsíci říjnu
tohoto roku.
Přivítáni byli: Eduard Nováček, Daniel
Balabán, Petr Činčera, Dominik Prudík,
Petr Daniel, Anna Klímová, Sofie Syslová, Michaela Pacalová, Filip Hladík, Lukáš Horníček, Daniela Muzikářová, David
Holzer, Lilien a Ema Kučerovy, Alex Čoka,
Josef Urban, David Babák, Pavlína Vondráková, Šimon Chytka, Dominik Peroutka, Eliška Lipavská, Šarlota Souralová,
Emma Rašovská, Sofie Václavíková, Leona Geisselreiter, Daniela Urbánková, Klára Slámová, Jáchym Audy, Petr Hubáček.
MěÚ, Kateřina Komínková
foto Jitka Bradáčová
DAL ŠÍ VÍTÁNÍ OBČ ÁNKŮ:
říjen 2016

Mladí výtvarníci absolvovali ZUŠ
Po mladých hudebnících absolvovalo
základní uměleckou školu ve Velkém
Meziříčí i dvanáct žáků výtvarných
oborů. Ze třídy učitelky Dagmar Masnicové: Žaneta Filová, Kateřina Hrůzová,
Dominika Jurdová, Sára Prokopová,
Hedvika Ráčková, Anastasia Troiani a
Žaneta Vrábelová, ze třídy učitelky Andrey Stehlíkové pak dalších pět: Romana Heralecká, Eliška Klusáková, David
Pšikal, Anna Šedá a Eliška Valová.

Text a foto: Martina Strnadová
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LETNÍ JAZYKOVÉ KURZY
Připravte se s námi na dovolenou!
Naučte se přes léto nový jazyk!
Rozvrh letních jazykových kurzů
na www.eco-vyukajazyku.cz
Nabízíme intenzivní
týdenní, víkendové,
měsíční nebo celoprázdninové kurzy.

Příjem přihlášek
do 26.června 2016

ANGLIČTINA
NĚMČINA
RUŠTINA
ŠPANĚLŠTINA
ITALŠTINA
FRANCOUZŠTINA

seZÓna JeŠtĚ nekončÍ!
PŘIJMEME

AUTOMECHANIKA
na provoz ve Velkém Meziříčí

ECO Velké Meziříčí,
Mlýnská 6,
p. Procházková
tel.: 602 325 108

Jednosměnný provoz.
Nástup možný ihned.
Kontakt:
Stanislav Krejčí, tel.: 602 773 028
e-mail: krejci@autodobrovolny.cz

www.eco-vyukajazyku.cz

trvalky
okrasné dřeviny
leTničKy
balkonové rostliny
Zahradní centrum
Budišov 348

otevřeno:
po–pá 9–17
so
8–12

568 875 403
736 484 434
736 484 435

www.zahradnictvi-molnar.cz

TRUHLÁŘE
TRUHLÁŘE

RD Dřevo s.r.o.
Zámecká 2097
594 01 Velké Meziříčí

• Obsluha čelního nakladače
• Skladník třídicí linky
• Skladník, obsluha linky a VZV

Í
NIC
TV

ÉZ

LAT

NOV
N
Ě

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

NAJDETE NÁS VEDLE
KOOPERATIVY U KRUHOVÉHO
OBJEZDU

Možnost zajištění dopravy do zaměstnání

V případě zájmu zašlete svůj
životopis na hr@enviropol.cz
Více informací na
www.enviropol.cz

NA PRÁCI SE DŘEVEM, KOVEM AJ.
řidičské oprávnění sk. C +
vysokozdvižný vozík vítáno

www.rddrevo.eu

Radnická 64/13

NÁSTUP MOŽNÝ HNED

ZRUČNÉHO PRACOVNÍKA

Mob: 724 079 198
Email: rddrevo@rddrevo.eu

VŘ E

HLEDÁ NOVÉ ZAMĚSTNANCE:

KONSTRUKTÉRA
CNC OBRÁBĚNÍ

PŘIJME

OTE

Závod s nejmodernější linkou
na recyklaci elektroodpadu v Evropě

SE ZAMĚŘENÍM NA STAVEBNÍ VÝPLNĚ
s možností růstu na pozici řízení
výroby a obchodní činnosti

BRILANCE

KLEMPÍŘSTVÍ A POKRÝVAČSTVÍ
Milan Špaček

SNUBNÍ PRSTENY - PÁR OD 8 000 KČ
VÝKUP ZLATA - 600 KČ/G/999
HODINKY
- OD 300 KČ
OPRAVY ŠPERKŮ - ČIŠTĚNÍ ULTRAZVUKEM
- LETOVÁNÍ OD 50 KČ
- LEPENÍ KAMÍNKŮ OD 10 KČ

Františky Stránecké 11, Velké Meziříčí
Vyrábíme a dodáváme celý sortiment žlabů, háků, kolen,
svodů s příslušenstvím, velký sortiment střešních vikýřů
a komínových výlezů, ventilační kohouty,
komínové stříšky, kouřové výměníky,
kotlové kartáče, komínové štětky s lany.
Provádíme:
Montáž všech druhů plechových střech.
Komplexní dodávku střech z tašek v celém
sortimentu s montáží, včetně laťování a pokládky
parotěsné folie. Dodávku a montáž živičných střech.
Dodávku a montáž hydroizolace. Zabezpečujeme
dopravu a skládání hydraulickou rukou.

iPhone
Zdarma!

www.rksting.cz

800 10 30 10

Milan Špaček – majitel – 603 766 888, 566 521 663
Milan Špaček ml. – ved. provozu – 731 882 188
Petr Špaček – kamionová doprava – 732 443 078

LIMITOVANÁ ČERVNOVÁ AKCE!
iPhone SE pro každého prodávajícího

www.klempirstvispacek.cz info@klempirstvispacek.cz

* Fotografie je pouze ilustrační. Akce se řídí
obchodními podmínkami, jejichž plné znění naleznete
na internetové adrese www.rksting.cz/akce-iphone.
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PRODÁM
• Ječmen, 340 Kč/q. Tel.: 776 625 575.
• Palivové dřevo tvrdé: dub, buk habr 990 Kč/štípaný prostorový sypaný metr.
Měkké palivové dříví, 850 Kč/štípaný prostorový sypaný metr. Doprava do Velkého
Meziříčí celkem 450 Kč. Tel.: 603 822 755.
• Secí stroj šířky 3 m, cena 100.000
DPH. • Obraceč na seno, šířka 3 m, nový.
Tel.: 604 112 330.
• Lehátko nové, letní, síťované, se slevou. Cena 600 Kč. Tel.: 724 851 044.
• Starší zachovalý plynový sporák za
900 Kč. Tel.: 604 909 857.
• Palivové dříví, suché. Buk, bříza, dub,
habr. Tel.: 736 488 577.
KOUPÍM
• Zachovalou vzduchovku Slavia 630.
Tel.: 723 602 276.
• Koupím a dobře zaplatím za staré
pivní lahve s nápisem, vojenské helmy,
kožené vojenské řemeny, opaskové přezky, kožená pouzdra na pistole, plechové
– dřevěné muniční bedýnky, zásobníky
do zbraní, nábojnice, vojenské uniformy
(i potrhané), maskovací celty, maskovací
oblečení, vatované kabáty, vyznamenání, vojenské nášivky, masky, vojenské

čepice, brigadýrky, bodáky, dýky, šavle
a pochvy k nim, staré fotografie vojáků,
staré žehličky, hmoždíře atd. z vaší půdy,
stodoly, pozůstalosti. Za nabídky předem
děkuji. Tel.: 776 776 007.
• Historický motocykl. Tel.: 608 773 933.
Staré obrazy různých motivů a stáří (krajiny, akty, lovecké zátiší, portréty) a jiné i
poškozené. Dále hodiny, porcelán, hutní
sklo, hudební nástroje a jiné dekorativní
starožitnosti. I celou pozůstalost. Jsem
sběratel, platba výhradně v hotovosti.
Rychlé a slušné jednání. Tel.: 704 787 323.
• Sběratel koupí stará plechová šlapací autíčka Moskvič i jiné značky. Dále
koupím a dobře zaplatím za vojenské
věci do roku 1950, například věci z bývalé Bekovky: vysouvací nože Solingen,
12dírkové boty kanady, korkové tropické
klobouky, košile a blůzy pískové, modré
a zelené barvy, vysoké šněrovací boty
kombinované s plátnem, batohy, chlebníky, bundy a kombinézy s kožichem, zipy
značky ZIPP, RAPID, Elite, muniční plechové nebo dřevěné bedýnky, vatované
maskovací bundy atd. nabídněte cokoliv
i v poškozeném stavu. Tel.: 732 400 672,
e-mail: radek.teply101@seznam.cz

Platím hotově. Volejte 777 575 511.
• Koupím udržovaný byt ve Velkém Meziříčí nebo okolí. Tel.: 606 158 288
• Hledám RD/chalupu, vlastní pozemek.
Tel.: 737 309 875

Koupím

DROBNÁ INZERCE

chalupu

do 20 km od VM

PRONÁ JEM
• Nabízím zařízený podnájem v Brně Kr. Poli pro dva studenty VŠ, (2.990 Kč/
os/měsíc). Tel.: 722 910 500.
• Prodáme mezonetový byt 6+kk s vel- • Pronajmu zahradu s chatkou na Fajtokou terasou. CP 187 m2. Velké Meziříčí. vě kopci ve Velkém Meziříčí – směrem k
Tel.: 605 221 928.
části V Potokách, cca 400 m2, elektřina
• Prodám ŘD 4+1 ve VM z r. 1989, cena 230V. Tel.: 736 245 322.
3,2 mil. Tel.: 777 587 965.
• Prodám RD ve Velkém Meziříčí, rohový RŮZNÉ
1+1. Tel.: 603 570 388.
• Připravím na přijímací zkoušky z fy• Prodám stavební pozemek ve VM, ziky na VUT a Fak lék. Tel.: 722 910 500.
kompletní sítě, klidná část, 1.500 m2,
cena 800 Kč/m2. Tel.: 731 457 371.
• Koupím byt 3+1, 2+1, 1+1, 1+kk nebo
RD ve VM a okolí. Platím hotově. Tel.:
605 054 470.
• Prodám nové byty 1+1, 2+1 ve VM (s
pozemkem i garáží). Tel.: 605 054 470.
• Prodám RD v Rudíkově, dvougenerační
facebook.com/velkomeziricsko
NEMOVITOSTI
6+1, 731 m2, pozemek, garáž, klidná část,
• Koupím nebo pronajmu garáž v lokali- cena dohodou. Tel.: 605 054 470.
tě Na Výsluní anebo na ulici Gen. Jaroše. • Prodám zahradu 1.030 m2, lokalita Ra-

tel.: 569 422 135
platba hotově

f

Be

... na trhu již od roku 2005

llo

Zahradní nábytek

Podlahy
nejlevnejší od nás

iška Liška
nabízí

ZAHRADNÍ NÁBYTEK

Fotovoltaické elektrárny

přijedeme – zaměříme

položíme
Komenského 16, Vm
tel: 608 969 590

s DOTACÍ až 50%

www.podlahy-vysocina.cz

Myslete na budoucnost,

DOUČÍM FYZ–MAT

staňte se nezávislí a svobodní

6.–9. tř. ZŠ; prima–kvarta GYM

I O PRÁZDNINÁCH:
reparáty, opakování, úspěšný vstup na SŠ

– solární fotovoltaické elektrárny se vyplatí
– NOVINKA investiční DOTACE v programu zelená úsporám
– ušetřete vlastní spotřebu elektřiny a snižte tak vaši
fakturu za elektřinu
– vše zařídíme na klíč (dotaci, povolení, projekt, montáž)

+420 774 877 469
+420 731 755 960
bcefotovoltaika@gmail.com

dům,

kůvky. Tel.: 605 054 470.
• Prodám chatu u obce Zahrádka (7 km
u Náměště n. Osl.), el., voda, cena dohodou. Tel.: 731 457 371.
• Prodám byt 2+1 ve VM, cena 1.090.000 Kč
a byt 1+1 (cena dohodou). Tel.: 731 457 371.
• Prodám dvougenerační dům v Osové
Bítýšce. Cena dohodou. Tel.: 605 054 470.

tel: 774 621 703

dřevěný, kovový, hliníkový
a plastový zahradní nábytek,
zahr. nábytek z exotického
dřeva, doplňky pro zahradní
nábytek, lehátka, houpačky,
skluzavky, slunečníky,
dřevěné chatky, zahr. domky,
chatky aj.
VEŠKERÝ SORTIMENT SI MŮŽETE
OBJEDNAT PŘES NÁŠ WEB.
Průmyslová 2049, Velké Meziříčí,
tel: 736 760 188
firma@zahradninabytek-liska.cz
www.zahradninabytek-liska.cz

Acti Bois CZ s.r.o.
Dobrá Voda, 594 51 Křižanov

PŘIJME
DĚLNÍKA
NEBO DĚLNICI
DO DŘEVOVÝROBY

bc engineering s.r.o.
Tišnovská 366, 595 01 Velká Bíteš

ŽIVOTOPISY zasílejte na info@actibois.cz
DOTAZY tel: 604 737 506

... s námi ušetříte!
Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH a předpokládané dotace NZÚ.
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Starosta města Velké
Meziříčí vyhlašuje
výběrové řízení
na pozici

STRÁŽNÍK MĚSTSKÉ POLICIE
Podrobnosti a závazné náležitosti přihlášek najdete na
www.velkemezirici.cz v sekci Úřední deska
Bližší informace podá
Ing. Petr Dvořák, 566 781 110

H+ THERM

Vodoinstalatérské a topenářské služby

Velké Meziříčí

• montáž rozvodů vody
• výměna a montáž ohřívačů vody
• rekonstrukce bytových jader
a koupelen
• opravy odpadního potrubí,
• opravy, výměny instalace baterií
• opravy, výměny a instalace
spotřebičů
• montáž rozvodů topení
• montáž kotlů
• a další služby

Tel.: 776 565 535

OPERÁTOR DO VÝROBY
MOTIVUJÍCÍ OHODNOCENÍ
MODERNÍ PRACOVIŠTĚ V KŘIŽANOVĚ
PŘÁTELSKÝ KOLEKTIV
NÁSTUP MOŽNÝ IHNED
INFORMACE NA TEL. 773 801 962

Chelčického 260
Moravské Budějovice
676 02

VYKUPUJEME
TAKY
AUTOVRAKY

* Odvoz dle dohody
* Doklad o ekologické likvidaci vystavíme obratem
Za kompletní autovrak dovezený do demontážního střediska FERRUM s.r.o.
v Mor.Budějovicích VÁM ZAPLATÍME.
Kontaktní osoby : Zbyněk Kršňák

František Doležal

568 422 712; 724 571 496
602 723 721; dolezal@ferrum-mb.cz

Odtahová služba: Lukáš Svoboda 724 900 587 ║ Prodej náhradních dílů: Josef Pokorný 606 638 589

www.ferrum-mb.cz
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PŘIJMEME

UMÝVAČE

OSOBNÍCH VOZIDEL
na provoz ve Velkém Meziříčí
Částečný pracovní poměr,
vhodné pro důchodce. Nástup
možný ihned.
Kontakt:
Stanislav Krejčí, tel.: 602 773 028
e-mail: krejci@autodobrovolny.cz

10.

SVOBODA
A NÁSIL
Í
SPOLEČNOST

2.6.

18.00

Velký sál JC

Floristická show - PROTIKLADY | Slávek Rabušic, Denisa Maloňová

3.6.

17.00

Velký sál JC

21.00

Kinosál JC

ZAHÁJENÍ
SVOBODA A NÁSILÍ | Petr Pithart
Evropská migrační krize a její kořeny | Jaroslav Pánek
Filmová představení | Radim Svoboda

15.00

Kinosál JC

4.6.

18.00
20.15
5.6.

6.6.

7.6.

10.00
14.30
15.00

9.6.

SVOBODA A NÁBOŽENSTVÍ
Kořeny evropské kultury: zápas o spravedlivé uspořádání svobodného světa | Jaroslav Franc
Evropa, migrace a identita (nebo identity) | Mohamed Abbas
Zámek
Násilím ke svobodě a k novému duchu kapitalismu (Umělecké avantgardy 20. století) | Noemi Smolik
Zámek výst. síň Vernisáž výstavy Věčné léto 1914 | Marek Číhal
Zámek - nádvoří Muzikál Johanka z Arku | Harmonie

20.00

Výstavní síň JC
Vernisáž fotovýstavy Prchavá setkání | Antonín Havlát, František Říha., Antonín Říha, Petr Štola
Zámek - nádvoří Dětské divadlo pohádka O pejskovi a kočičce | Divadelní spol. Julie Jurištové
Kinosál JC
SVOBODA A NÁSILÍ V HISTORICKÝCH CIVILIZACÍCH
Svoboda a násilí v historických civilizacích | Miroslav Bárta
Máme se stydět za husitství? | Milena Bartlová
Homo migrans | Jarmila Bednaříková
Zámek – nádvoří Divadelní představení Romeo a Julie | Horácké divadlo Jihlava

17.00
20.00
19.30

Velký sál JC
Velký sál JC
Zámek- jídelna

15.30
17.00

20.00

Koncertní sál JC Luteránské gymnázium | Marie Ripperová
Velký sál JC
IDEE EVROPY
Západ, nebo Východ? České reflexe Evropy | Petr Hlaváček
Metla lidstva | Karel Efraim Sidon
Čech nebo Evropan? | Jan Podstatzky-Lichtenstein
Koncertní sál JC Zábavná beseda On má jinou | Kateřina Tomanová, Jaroslav Beneš
Veselé vyprávění o mezilidských vztazích a autorské čtení za doprovodu písní
Velký sál JC
SVOBODA, DETERMINISMUS A ODPOVĚDNOST
Diskuse odborníků o svobodě, determinismu a mravní a právní odpovědnosti za své jednání | Petr Dvořák,
Josef Krob, David Černý, Adam Doležal, Tomáš Marvan
Malá scéna JC
Divadelní představení Světská pokušení Pána z Heideggeru aneb kdo byl Hitlerův otec? | Divadelní společnost FF Brno

17.00

Velký sál JC

20.00

Koncertní sál JC

20.00
8.6.

JUPITER club s. r. o.
Velké Meziříčí

17.00

10.6. 17.00
20.30

SVOBODA PROJEVU A POLITICKÁ KOREKTNOST
Svoboda projevu a její meze politická korektnost coby sebevražda? | Roman Joch
Politická korektnost mezi novou totalitou a rétorickou figurou | Stefan Segi
Křehkost politické korektnosti: na hraně mezi slušností a zakrýváním skutečnosti | Ondřej Lánský
Koncert – Pěvecký sbor Gymnázium Velké Meziříčí

GLOBÁLNÍ KONFLIKTY Strategie AV 21
Globální konflikty, autoritářství, hegemonie a válka | Marek Hrubec
Spory o sociální spravedlnost: všeobecný základní příjem | Martin Brabec
Zámek - nádvoří Koncert Wabi Daněk
Kinosál JC

11.6. 18.30
20.30

Koncertní sál JC
Velký sál JC

12.6. 10.15

Husův dům

20.00

KRIZE EVROPY
Krizí k Evropě ryzí | Tomáš Sedláček
Věda a svoboda (Strategie AV 21) | Petr Hadrava, Alena Hadravová
Koncert Wallingerovo kvarteto | Concentus Moraviae

Slam Poetry | Lojza Kvádr, Metoděj Constantine, Honza Dibitanzl
Divadelní představení Jeppe z Vršku | Sebraní ochotníci z okolí

Přednáška Černošské spirituály – tajný jazyk Podzemní železnice | Petr Peňáz
Přednášku doplní spirituály v podání skupiny Kuspokon.
Zámek - nádvoří Koncert: 25 let Geneze | Skupina Geneze

Doprovodný program na zámeckém nádvoří se v případě nepříznivého počasí uskuteční v Jupiter clubu

NAVŠTIVTE NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
11
EVROPSKÉHO FESTIVALU FILOSOFIE

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

www.festivalfilosofie.cz

SPOLEČNOST

červen

2016

Práce z dětské soutěže o Náměstí jsou k vidění v Jupiter clubu
Děti projevily zájem o budoucí vzhled Velkého Meziříčí a zapojily se do výtvarně-literární soutěže Naše náměstí. Tu vypsalo město jako součást architektonicko-urbanistické soutěže na řešení budoucí podoby centra.
„Na recepci radnice a do redakce Velkomeziříčska odevzdaly 145 výkresů, třináct
trojrozměrných modelů a šest literárních
prací,“ sdělil Pavel Stupka, vedoucí odboru školství MěÚ. Minulý týden se nad
díly sešla odborná porota ve složení Jiřina
Kácalová, Eva Kočí Valová, Eva Uchytilová, Markéta Veličková a Bořivoj Pejchal a

Architektonická soutěž

V ÝSTAVA

DĚTSKÝCH PR ACÍ
3.–12. červen
vestibul kina
JUPITER club

vyhodnotila 26 autorů, kteří budou odměněni. Cena zatím zůstává překvapením.
Nejvíce výkresů přišlo od předškoláků,
takže z nich porotci vybrali deset nejlepších výkresů od Jakuba Cejpka, Nicolase
Marka, Davida Bradáče, Karolíny Chytkové, Karolíny Šabíkové, Denisy Krejčové,
Petry Kleščové, Davida Ambrože, Lucie
Štipákové a Šimona Winterlinga.
Dalších pět oceněných je z kategorie dětí
prvního stupně, a to Václav Hladík, Monika
Chalupová, Nela Wasserbauerová, Karolína
Batelková a Jáchym Novotný. Stejný počet
výherců je i z kategorie žáků druhého stupně, jsou to Jakub Drdla, Tereza Hladíková,
Kateřina Chlubnová, Vendula Kožená, Markéta Hanušková.
Prostorové modely porota hodnotila samostatně a po dlouhé diskuzi nad nimi vybrala
k ocenění jeden od kolektivu autorů Natálie Havelkové, Míši Markové, Elišky Božíkové, Nely Chadimové a Jana Kocourka.
Porotci hodnotili především kreativitu

Nad Tratí pokračuje E.ON,
město zde osadí LED světla
Rekonstrukce ulice Nad Tratí pokračuje podle plánu.
Oprava kanalizace už je hotová a nyní se čeká na to,
až zde E.ON opraví zemní elektrické vedení včetně
rozvaděčů. Dodavatel, firma Rekostav, nastupuje v
těchto dnech, práce by měly skončit do měsíce. Následně se přesunou na opravu vedení NN na ulici K
Novém světu.
„Oprava kanalizace skončila dřív, než bylo v plánu. To
znamená, že E.ON na tuto opravu ihned nenavázal a práce teď jakoby stojí. Je to nepříjemné v tom, že ulice je rozkopaná a zdánlivě se na ní nic neděje. Ovšem nemůžeme
nijak donutit E.ON, aby začal dřív, než měl v plánu - to
je logické, i oni mají své kapacity. Ačkoliv, tedy město v
této věci nic nezanedbalo, přesto prosím obyvatele ulice
o shovívavost,“ vysvětlil starosta Radovan Necid.
Jakmile tedy v červnu E.ON zrekonstruuje vedení, nastupuje prvního července další dodavatel, firma STRABAG.
Ulice dostane nový povrch, nový chodník a nové osvětlení. V ulici budou navíc poprvé ve městě použita moderní
LED svítidla. „Toto osvětlení je vhodné do klidnějších ulic
města a je o poznání úspornější,“ řekl starosta Necid.
Další ulicí, která dostane LED osvětlení, je ulice K Novému světu. Zde rovněž proběhne další oprava, kterou
E.ON využije k tomu, aby stávající elektrické vedení
po sloupech také uložil do země. Jejich subdodavatel,
tedy firma Rekostav, následně opraví chodník a veřejné
osvětlení. Městská rada na svém minulém zasedání zde
přidala z rozpočtu 192 tisíc korun právě na LED světla.
„Ta nebyla v rozpočtu, ovšem jejich osazení znamená do
budoucna takovou úsporu za elektřinu, že jsme tu mírně
vyšší investici schválili,“ uzavřel starosta.
-tz-

Porotci (zleva) Bořivoj Pejchal, Eva
Kočí Valová, Eva Uchytilová a Jiřina
Kácalová a sekretář soutěže Petr
Velička (uprostřed) měli těžkou
práci.

tvůrců, citlivost, nápaditost, bezprostřednost, barevnost a kompozici, uvolněnost výtvarného projevu i použitou
techniku. U prostorových modelů pak
kreativitu a jasně viděnou autentičnost
i preciznost zpracování.
V kategorii literárních děl patří vítězství

osmiletému Janu Dvořáčkovi za text Proč
se náměstí ve Velkém Meziříčí jmenuje
jen Náměstí. „Práce je dobře vystavěná
a celkem vtipně pointovaná. Jazykově je
svěží, přirozená a zaslouží si ocenění,“
zhodnotila Jiřina Kácalová.
Text a foto: Martina Strnadová

Františkov: město prosí řidiče o opatrnost

Kraj v průběhu několika týdnů začne opravovat silnici z Velkého Meziříčí do Tasova a řidiče tak ve Velkém
Meziříčí čekají opět dopravní komplikace. Řekl to starosta Radovan Necid s tím, že se obává zejména
potíží v souvislosti se souběžnými pracemi na dálnici D1.
„Chci vyzdvihnout neuvěřitelný kus práce a trpělivost, kterou mají za sebou starostové obcí na silnici do
Tasova. Tedy starostové Petrávče, Dolních Heřmanic a samotného Tasova, kteří každý na svém katastru
pomohli krajskému úřadu s majetkovou přípravou stavby, která byla leckdy komplikovaná a nelehká. O
opravu totiž společně usilujeme už dlouhou dobu a bez naší vzájemné pomoci by to nevyšlo,“ prohlásil
Radovan Necid.
Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo s tím, že práce začnou po uplynutí lhůty pro případná odvolání. Letos by se měla silnice opravit právě v úseku, který vede Velkým Meziříčím, a to od Kauflandu až na
rozcestí do Petrávče. Příští rok pak zbytek cesty z Petrávče do Tasova.
„Nepředpokládám, že budoucí uzavírka by sama o sobě dělala nějaké potíže. Trochu se ale obávám toho,
že souběžné velké opravy na dálnici mohou v případě, že se tam něco stane, problémy přinést,“ vysvětlil
starosta a doplnil: „Je totiž jasné, že silnice 602, která vede přes naše město, tvoří objízdnou trasu dálnice
a v případě nehody, či velké kolony se může stát, a určitě se stane, že zažijeme v této souvislosti kolony a
dlouhá čekání i v našem městě. Proto předem prosím místní řidiče o trpělivost a maximální opatrnost a řidiče z celé republiky žádám, aby v případě komplikací u Velkého Meziříčí zvolili delší objízdnou trasu, protože
naše město bude paralyzováno jako obvykle.“
Radovan Necid v této souvislosti opět požádal o součinnost policii a další složky IZS. „Sešli jsme se již
několikrát a policie je podle svých slov připravena nám maximálně pomoci. Snad to nebude tak dramatické
jako v době, kdy byl zavřený Karlov a Sokolovská, ale přesto jsme se už naučili vycházet si vstříc a vzájemně
si pomáhat,“ doplnil starosta.
Zároveň také vyjádřil naději, že se město ještě letos také dočká avizované změny kruhového objezdu na
křižovatce Hornoměstská - Třebíčská z provizorního na trvalý. Všechna stavební povolení pro Kraj Vysočina,
který je investorem stavby, město i Svaz vodovodů kanalizací Žďársko (potřebné přeložky sítí), už jsou pravomocná. „Stavbu doporučila i krajská dopravní komise, jejíž jsem členem,“ popsal starosta a dodal: „Podle
mých informací kraj hledá zdroje v rozpočtu.“
Podle Necida je téměř nezbytné, aby se kruhový objezd udělal letos. V příštím roce a v roce 2017 totiž budou
pokračovat opravy dálnice v těsné blízkosti města a zároveň kraj plánuje také opravit most u pošty. „Souběh
těchto staveb, zejména opravy krajského mostu u pošty s rozkopanou křižovatkou Hornoměstská-Třebíčská
by znamenal ještě větší problémy, než při úplné uzavírce Karlova před dvěma lety. Věřím, že kraj toto všechno dobře ví, a jsem přesvědčený o tom, že peníze na kruhový objezd se nakonec najdou,“ uzavřel starosta.
-tz-
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PŘÍBĚH

Historie Kablovky očima pamětníka
Do podniku jsem nastoupil počátkem ledna 1964. To
jsem měl za sebou několik měsíců praxe i ukončenou
školu v oboru kabelová a izolační technika (já říkal, že
jsem vyučený kabelář). Po nástupu jsem byl dělníkem
na provozu „Staré Brno“. Měl jsem se s celým sortimentem výrobků, technologií výroby a samozřejmě s lidmi
co nejvíce poznat. Proto jsem v dřevěném domečku
u vody (rozuměj řeku Oslavu) sdílel šatnu společně s
muži, kteří zde pracovali. I s Jindrou Holánem, který
neměl ruce a byl nesmírně šikovný (píše o něm ve své
povídce i „Gary“ Bohumír Machát).
Postupem času jsem se stal technologem, měl jsem na
starosti vývoj nových výrobků. Požadavky přicházely
především z různých firem Tesla (Strašnice, Pardubice,
Liptovský Hrádok, Litovel, Lanškroun), samozřejmě
Metra Blansko, Transporta Chrudim a různé výzkumné
ústavy. Jednalo se především o různé stíněné vodiče,
výtahové kabely, adjustované šňůry. Vyvíjely se rovněž
nové flexopřívody. Vývoj byl doladěn, až odběratel
schválil technické podmínky na výrobu, cenu a samozřejmě musela být přidělena značka EZÚ (elektrotechnický zkušební ústav v Praze).
Absolvoval jsem vojenskou základní službu v délce 6
měsíců, oženil jsem se a dokonce jsem chodil vyučovat
na ulici Poříčí kablovácké učně. Veliká většina do Kabla
po vyučení nastoupila a celý život zde pracovala. Dodnes se potkáváme na prosincových setkáních kablováků – seniorů a na májových výletech.
Ve firmě docházelo k modernizaci výroby. Nakupovaly
se nové stroje velice často z Německé demokratické
republiky (extrudery, lanovky, stáčečky), později se
podařilo koupit stroj na úplně nový výrobek – kabely
s izolací ze zesítěného polyetylenu pro napětí až do
22 000 V. Linku dodala finská firma Nokia na klíč.
V této souvislosti vzpomenu na naše útvary patřící
do technického úseku. Kromě technologie zde byl i
technický rozvoj, pomocné provozy (rozuměj strojírna
se 150 lidmi) konstrukce strojů, elektrodílna, kotelna
(nejdříve na uhlí – pamatujete vysoký komín?), později
plynová, stavení skupina.
Bylo-li ve městě třeba něco postavit, stavební skupina
z Kabla musela být u toho. Družstevní byty Krškova,

Bezděkov, Poštovní, II. Základní škola Oslavická, tábor
Nesměř a Zahradiště – to jsou jen některé akce, na které jsem si vzpomněl.
Ve strojírně Kablo bylo pro potřeby kablovek v Československu vyrobeno mnoho strojů podle vlastní konstrukce (strojní i elektro). Kvalita a životnost těchto
„mašinek“ byla taková, že ve třísměnném provozu pracovaly desítky let.
Kablovka se také rozrůstala do délky. Šířka byla omezena silnicí na Tasov a řekou, později po vybudování mostu pod splavem (který dnes již kvůli protipovodňovým
opatřením není) náspem železniční trati. Po požáru na
pile v r. 1959 celý prostor získala pro rozšíření a modernizaci Kablovka.
Původní vrátnice na Františkově spolu s parkovištěm na
kola a motorky byla přesunuta až k Tržišti. Vznikl nový
příchod, později čipové karty a turnikety spolu s vrátnicí,
nový obchodní a ekonomický úsek, nová kuchyň a jídelna
(ty tam zůstaly i dnes), chemická laboratoř.
Postaveno bylo „Nové Brno“. Už ne nízké dřevěné domečky, krčící se pod železničním mostem na levém břehu
Oslavy, ale moderní čtyřpodlažní hala, výtahy a sociální
zařízení na velice slušné úrovni. K tomu přibyly 4 haly
18x60 metrů na výrobu celoplastových kabelů do 1 kV.
Stavba nové tažírny šla ruku v ruce s rozšiřováním výroby 1 kV kabelů celoplastových, ale i gumových vodičů a
kabelů. Nové hrubotahy na hliník a měď, středo a jemnotahy a nová brusírna pro broušení průvlaků. Emulzní
hospodářství.
A ještě jedna nová hala se objevila na území pila. MOKA
-výroba mobilních kabelů, především pro vojenské potřeby. I zde byla jak technologie, tak sociální zázemí na
vysoké úrovni (hala i dnes stojí a vlastní ji Music Data).
Rovněž stará část závodu doznala významných změn.
Nenávratně je pryč přízemní budova technického úseku
a dřevěné domečky Starého Brna. Hala „Prunéřov“ na
výrobu 22 kV kabelů a další nová hala „Spořilov“ patří
k novým objektům.
Za řeku na pravý břeh byla přemístěna expedice silových kabelů, expedice flexa a sdělovacích šňůr zůstala
blízko vrátnice na Novém Brně.
Jak se měnila fabrika k lepšímu, docházelo i k organi-

Jan Musil vedl Kablovku v době privatizace

začním změnám. Z původních dvou provozů a páskovny
vzniklo provozů pět. Silové vodiče a kabely gumové
včetně gumárny, silové vodiče a kabely PVC včetně kabelů do 22 kV. Tažírna (tažení Cu a Al) a páskovna. Vodiče a šňůry PVC a PE a MOKA. Flexo a adjustace. Ve firmě
na konci 20. století pracovalo cca 1700 zaměstnanců.
Fabrika nejsou stroje. Jsou to především lidé. Zavzpomínám na některé, kteří na mně zanechali stopu, ale
určitě na mnohé zapomenu, ti již pozorují firmu z kabelářského nebe.
Ředitel Hanák, obchodní náměstek Kraus, ekonomický
Žemba, technický Mlčoch, na technickém úseku Holík, Přibyl, Krča, Toman, Filip, Vokoun Fr. a Miloš, Celý,
Vlach, Ambrož. Ve výrobě Milota, Holán, Bastl, Maliňák,
Řehořová, Charvát, Příhoda, Kirsch, zkušebna Wehrenberg (veliký loutkař), Tůma, Žák. Zásobování - Suchánek, Kolomazník, Šturma, vzpomínám i na Pyzsákovou
a Láďu, Muzikáře Vlastu, Matulu a před ním Faltuse. Ne,
nedá se vzpomenout na všechny, promiňte.
A jak je všeobecně známo, v r. 1999 jsem se rozhodl a
jako uvolněný pracovník Kabla jsem se na 4 roky díky
voličům a kolegům zastupitelům stal místostarostou
Velkého Meziříčí (starostoval další kablovák Ing. Bradáč, dnešní senátor).
To už je jiná kapitola. Tyto vzpomínky sem snad nepatří. Ani moje angažovanost v klubu seniorů Kabla. Kablovce – takto se jí bude na Meziříčsku říkat stále, ať
je název jakýkoliv – přeji k 70. narozeninám (založena
byla 6. 6. 1946) a především kablovákům, aby přesto, že
dnešní doba vyžaduje centralizaci a spolupráci, aby se jí
stále dařilo. A vedení firmy a vlastně všichni pracovníci
se považovali nejen za kablováky, ale i za Meziříčáky.
Jsem přesvědčen, že spolupráce mezi městem a firmou
má být alespoň na stejné úrovni, jako tomu bylo v letech minulých.
Až s přibývajícím mým věkem jsem si uvědomil, jak
Kablovka pro město byla důležitá a jak město je důležité pro Kablovku.
Hodně zdraví přeji pracovníkům nkt cables a ostatním
kablovákům, kteří jsou již v seniorském věku, abychom
se co možná nejdéle potkávali při různých akcích, ať již
fimy nebo města.
Vilém Lavický

holandská společnost Draka. Ale
nakonec se s Fondem národního
majetku nedohodla na ceně, a
Jan Musil do Kablovky nastoupil hned po Kablovky. Podařila se až napotřetí. „Privavysoké škole v roce 1981 a ve firmě pracuje tizační proces začal už v roce 1991. Pohy- tak ve Velkém Meziříčí založila a postavila
dodnes. Začal jako chemik v laboratoři, vy- bovali se tady v té době různí lidé s různými svoji vlastní pobočku. Přitom se jí podařilo
střídal další pozice a v letech 1994–96 byl podnikatelskými záměry. Postupně nás za- přetáhnout z původní Kablovky část vrchoředitelem. Tedy v době, kdy Kablovka pro- čali navštěvovat zástupci firem z Evropy – z lového managementu k sobě.
cházela privatizací a velkými změnami. „Po Anglie, Itálie, Rakouska, Německa, Holand- Po privatizaci nastal další pokles počtu
roce 1990 prudce klesl počet zaměstnanců. ska. Pro nás to obnášelo spoustu papírové zaměstnanců Kablovky, a to v důsledku reZ někdejších zhruba 1700 na tisícovku. Od- práce. Musel být doložen stav majetku jak strukturalizace. „Nový vlastník určil, co se
štěpily se totiž nejrůznější aktivity, které pro zájemce o privatizaci, tak pro Fond ná- bude vyrábět výhradně například ve Vrchlatou dobou Kablovka měla mimo výroby rodního majetku. Pro zájemce o privatizaci bí a co zase ve Velkém Meziříčí. A nepotřebkabelů. Jednalo se například o zedníky a jsme organizovali prohlídky závodu. Bylo ní pracovníci tak byli propuštěni. Tenhle
další profese na stavbu nové základní ško- jich hodně. Teprve ve třetím kole byl vybrán proces už vlastně nikdy neskončil. Každý
ly, bytovek u gymnázia, měla pod sebou i vítěz – společnost Kablo Elektro, patřící v nový vlastník vždy provedl restrukturalizaněkteré mateřské školy. Osamostatnila se té době do portfolia Investiční a poštovní ci navazující na jeho dlouhodobou podnikastrážní služba, zrušily se domácí dělnice...,“ banky (IPB),“ popisuje J. Musil, přičemž telskou strategii s cílem ušetřit materiálovysvětluje Jan Musil.
podotýká, že ještě předtím měla zájem vé, provozní a personální náklady. Takový
V letech 1994 až 1996 došlo k privatizaci zprivatizovat Kablo Velké Meziříčí (KVM) je prostě současný styl managementu,“ do-
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dává J. Musil.
Dřív podle
něj meziříčští
vedoucí pracovníci vnímali roli Kablovky jako
takového
lídra města
a úzce spolupracovali s
radnicí. Kablovka byla největším zaměstnavatelem v regionu, přispívala na kulturní i
sportovní aktivity ve městě. „Ale ta doba je
pryč. Dnes je vlastník firmy zaměřen pouze
na svůj klíčový byznys a nemá k městu vazbu, a tím pádem ani zájem se na dění v něm
nějak šířeji podílet. To je logické,“ uzavírá
Jan Musil.
Martina Strnadová

SPOLEČNOST

12.30, šermíři TAS, Venkovská kapela,
22.00 ohňostroj
Bezproudoff, 18. 6., 19.00 zahrádka The
od 2. června
Blues Brother, 20.00 The Suspenzors,
KINO
21.00 100%, 22.00 Hoochie Coochie Band
Želvy Ninja 2, 1. 6. v 18.00, 12. 6. v 16.00 Pouť náměstí Velké Meziříčí, 19. 6.
Alenka v říši divů: Za zrcadlem, 2. 6., 18.00 Dětský den v Hrbově, 19. 6., 13.00
Warcraft: První střet, 9. 6. v 18.00, 11. 6. Den otevřených dveří v hasičské zbrojv 19.30
nici VM, 2. 7., 9.00-11.00,
Kniha džunglí, 15. 6. 18.00
Děda, 16. 6., 19.30
V ÝSTAV Y
X-men: Apokalypsa, 17. 6., 19.30
Výstava 145 let sboru dobrovolných
Nikdy nejsme sami, 22. 6., 19.30
hasičů, vernisáž 18. 6. v 10.00, přístupná
Kolonie, 23. 6., 19.30
do 3. 7.
Den nezávislosti: Nový útok, 25. 6., 19.30 Novodobí Otesánci, výstava ZUŠ v
Angry birds ve filmu, 26. 6., 16.00
městské knihovně, přístupná do 16. 6.
Hledá se Dory, 30. 6., 18.00
Výstava prací z výtvarně-literární soutěže na téma Naše náměstí, od 3. do 12. 6.,
DIVADLO
předsálí kina JC
Příběhy ze Starého zákona v kapli sv. Křížem krážem humorem, výstava R. JaAntonína v Černé u Měřína, 3. 6., 19.00, noštíka v Galerii Dvorek, Křižanov, otevřeúčinkují (B. Munzarová a J. Somr)
no po celý červen

Dne 9. 5. jsme si připomněli 32. výročí úmrtí pana
Václava Műllera,
dlouholetého ředitele Alpy (1952-1980).
A dne 16. 6. by oslavil své 96. narozeniny.
Vzpomíná manželka Vlasta
a děti Václav a Hana s rodinami.

Dne 28. 5. 2015 nám zemřel bratr
Petr Dohnal
ve věku 53 let.
Vzpomínají sestra Ilona a bratr Mirek s rodinami.
Nikdy na Tebe Peťo nezapomeneme.

KONCERTY
Tóny vévodkyně Eleonory – varhanní
koncert (J. Tůma, taneční improvizace A.
Srncová), 5. 6., 17.00, kostel Netín
Jitka Šuranská Trio, 14. 6., 20.00, koncert
zpěvačky a houslistky, moravská folkloristka, kaple sv. Antonína v Černé u Měřína
Vzpomínka na Petra Nováka, 17. 6.,
19.30, v. sál JC, stolová úprava, koncert
Karel Kahovec, Viktor Sodoma
Inspektor Kluzó, 17. 6., 20.00, sokolovna Tasov, komorní hudební kabaret,
účinkují: Vendula Příhodová, Tomáš Matonoha, Zdeněk Král, Ondřej Veselý
Countryště v Mostištích 2016, 25. 6.,
16.00, výletiště v Mostiště
Hakuna Matata, repríza muzikálu divadla Ikaros, 27. 6., velký sál JC, 19.00

Těžko je zapomenout, když slzy v očích stojí.
Těžko je vzpomínat, když srdce stále bolí.
Čas prý rány hojí, je to však zdání,
stále je však v srdci bolest a tiché vzpomínání.
Dne 5. 6. 2016 si připomeneme nedožitých 60.
narozenin pana
Jana Mikysky z Měřína 271.
Nikdy nezapomenou Jolana, Jana, Jiří, Marie, Nikolka
a Pavel.
V úterý 28. června 2016 by oslavil
své 68. narozeniny pan
Pavel Bednář z Velkého Meziříčí.
Dne 9. dubna 2016 uplynulo 17 let o jeho úmrtí.
Stále vzpomíná rodina.

VŠEHOCHUŤ
Evropský festival filosofie, 3.-12. 6., 10.
ročník, téma Svoboda
a násilí (www.festivalfilosofie.cz)
Tasovský vejšlap, 4. 6., start: sokolovna
Tasov od 7.00
Měřínská padesátka, 4. 6., start: fotbalový areál TJ Jiskra Měřín od 7.00
Family day – Olympiáda v Riu, 4. 6. 10.00,
rodinná akce v prostorách nkt cables, s. r. o.
Výlet za mláďaty, 4. 6., 14.00, pořádá Zdravé město Velké Meziříčí sraz u hájenky před
Jabloňovem, přihlášky zm@velkemezirici.cz
Dětský den s myslivci v Olší n. Oslavou,
12. 6., 13.00, fotbalové hřiště
Zázračná studánka. Fikce nebo skutečnost? 14. 6., 15.30, přednáška VGS v
Jupiter clubu, po skončení pro zájemce
přesun auty ke Třem křížům, přednáší a
provází Mgr. Ivana Vaňková
Vídeňský pochod, 18. 6., 8.00, sraz KD
Vídeň, v 16.00 20. ročník Vídeňské lávky
Oslavy 550. výročí, Zadní Zhořec,

NABÍDK A PODZIMNÍ
DIVADELNÍ SEZONY
ÚT 20. 9. 2016 v 19.30 P.R.S.A.
ÚT 4. 10. 2016 v 19.30 JMÉNO

Kristina Pýchová, Velké Meziříčí, 87 let
Miluše Doležalová, Březejc, 58 let

KALENDÁŘ kulturních
a společenských akcí na
www.velkomeziricsko.cz

2016

KULTUR A

SPOLEČENSKÁ KRONIK A

ODEŠLI
Z NAŠICH ŘAD

červen

ÚT 8. 11. 2016 v 19.30 JISTĚ,
PANE PREMIÉRE
ÚT 22. 11. 2016 v 19.30 ŠEST
TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI
TÝDNECH
Cena permanentky je 1.200 Kč.
Více informací získáte na telefonním čísle programového oddělení
Jupiter clubu 566 782 001, 004.
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Koncert ZUŠ na náměstí, 26. 6., 15.00
Žalozpěv, 8. 7., 19.00
Franta Kasl a Band, 9. 7., 20.00
Jaroslav Hutka, 10. 7., 19.00
Vladimír Walda Nerušil zazpívá písně
z repertoáru Waldemara Matušky, 16.
7., 20.00
Skupina Šero, bluegrass folková kapela
z Třebíč, 17. 7., 20.00
Letní kino – Sedmero krkavců, 18. 7., 22.00
Letní kino – Život je život, 19. 7., 22.00
Letní kino na náměstí – Gangster Ka,
20. 7., 22.00
Letní kino na náměstí – Gangster Ka
Afričan, 21. 7., 22.00
Pepa Štross, 22. 7., 19.00
Divadelní představení pro děti Nešťastný šafářův dvoreček, Jak si Kuba
Marjánku zasloužil, 30. 7., 19.00
Stráníci, 31. 7., 20.00
Recitál Evy Hanychové, 5. 8., 19.00
Zábava pod lípami, 6. 8., 19.00
Mistříňanka, 7. 8., 17.00
Kapriola, koncert skupiny, 12. 8., 19.30
KuSpoKon, 14. 8., 18.00
F.T.Prim, 19. 8., 19.00
Stetson, 20. 8., 19.30
Veseláci, 21. 8., 18.00
D.N.A. Brno, 27. 8., 18.00
Vojenská hudba Olomouc Dixie Land,
28. 8., 18.00
Program je postupně aktualizován a může se
měnit. Podrobně na velkemezirici.cz

KULTUR A

V Jupiter clubu zazněla opera i mladé hlasy

KAPELA SLZA na svém turné Katarze měla svoji poslední zastávku ve Velkém Meziříčí.
V pondělí 16. května na ni čekal zaplněný velký sál Jupiter clubu.
Foto: Matěj Měrtl

KOUČOVÁNÍ NA JEVIŠTI V JUPITER CLUBU DIVÁKY POBAVILO. Inscenace Cry
baby cry, kterou v květnu v Jupiter clubu zahráli herci z Švandova divadla zavedla
diváky do velmi populárního kurzu life koučinku.
Foto: Simona Fňukalová

PĚVECKÉ SBORY PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE ŠKOLNÍ – SLUNÍČKO, SLUNKO A
HARMONIE – KONCERTOVALY V JUPITER CLUBU. Svůj nový program děti
představily ve velkém sále nejprve posluchačům ze základních škol a o den později
pak rodičům, kamarádům i veřejnosti. Vedoucí souborů při sestavování programu
sáhly do repertoáru či textů Jarka Nohavici, Jiřího Žáčka, Jiřího Suchého a Jiřího
Šlitra a dalších. Nevynechaly ani lidovou či romskou tvorbu, latinské texty. S některými z písní, které zazněly, sbory uspěly již dříve na soutěžích. Děti samy si pak
vybraly třeba Katarzi od své oblíbené kapely Slza a závěr koncertu patřil písničkám
z muzikálu Johanka z Arku.
3x foto: Martina Strnadová

PŘEDNÍ ČESKÁ MEZZOSOPRANISTKA, SÓLISTKA NÁRODNÍHO DIVADLA
PRAHA ANDREA KALIVODOVÁ zakončila sezonu Kruhu přátel hudby ve Velkém
Meziříčí. Galakoncert Andrey Tögel Kalivodové s klavírním doprovodem Ladislavy
Vondráčkové uspořádal Jupiter club ve spolupráci s uměleckou agenturou Globart.
Uvedl jej komorní sbor Zdeňky Němcové ze základní umělecké školy, který na klavír
doprovodila Hana Doležalová.
Foto: Martina Strnadová
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SPORT

červen

2016

Hokejisté do druhé ligy nejdou
Horácký hokejový klub přihlášku do II. ligy ČR neposlal. V příští sezoně bude opět
hrát krajskou ligu.
Na základě dosažených sportovních Model II. ligy, který svazoví funkcionáři
výsledků v uplynulé sezóně 2015/2016 představili naznal zcela zásadních změn.
kdy, A-tým mužů vyhrál kvalifikaci, zís- Více se zaměřil na regionální derby,
kal Horácký hokejový klub právo postou- zmenšily se dojezdové vzdálenosti a
pit do vyšší soutěže, tj. do II. ligy ČR.
soutěž tím získala na atraktivitě, což by
Postup do II. ligy na základě skvělých jistě fanoušci přivítali. Současně však
sportovních výkonů celého týmu se stal účast ve vyšší soutěži přinesla i zcela
velice lákavým, a to i s ohledem na neofi- zásadní komplikace a problémy. Velkým
ciální zprávy o reorganizaci této soutěže. problémem je zde počet utkání v základPo předložení návrhu modelu II. ligy ČR ní části, kterých je plánováno celkem
pro sezonu 2016/2017, který jsme obdr- 42. Což představuje pravidelná utkání 2
želi 12. května, se naplno rozjela jednání x v týdnu (středa a sobota). Pro většinu
o účasti prvního mužstva HHK ve II. lize. hráčů, kteří chodí do práce, často i na

Fotbalisté ze Školní
vybojovali bronz

směny, je tento návrh soutěže těžko řešitelný. A postup do vyšší soutěže, kde je
více zápasů sebou nese i zvýšené finanční náklady na činnost týmu. A právě ekonomická otázka zůstala v rozhodování o
účasti či neúčasti ve II. lize nevyřešená,
protože i přes snahu všech zúčastněných
se nepodařilo předpokládaný rozpočet
pro II. ligu naplnit.
Na základě těchto důvodů a po zralé úvaze správní rady, partnerů a jednatelů HHK
bylo v pátek 20. května na Svaz ledního
hokeje, Ing. Vladimíru Schiefnerovi, zasláno oznámení o naši neúčast v II. lize ČR.
Jaroslav Juda, HHK Velké Meziříčí

Atleti se utkali v Poháru rozhlasu

V pondělí 16. 5. se naše dvě družstva
zúčastnila krajského finále McDonald´s
Cupu v Jihlavě. Tam si vybojovala postup přes okrskové a okresní kolo, kde
nenašla přemožitele. Obě družstva
byla opět velice úspěšná a obsadila
shodně konečné 3. místo. Všem žákům
patří velká gratulace za toto krásné
umístění. Blahopřejeme. Další poděkování patří paní Kovtunové a panu Zmrhalovi, kteří se také podíleli na tomto
sportovním úspěchu.
Zdeněk Liška

Kategorie A 1.–3.třída:
Sebastián Zmrhal (1), Šimon
Chromý, Šimon Teplý, Marek Teplý
(3), Roman Starý, Filip Kacafírek,
Adam Novák, Štěpán Holub,
Jáchym Puzrla (1), Filip Hladík
(1), Adam Kašpar, Marek Sedlák,
Martin Kment.
Kategorie B 4.–5. třída:
Filip Blažek (2), Lucie Bendová,
Adam Kryštof (1), Matyáš Mucha,
Robin Strnad, Adam Bárta (1),
Martin Vala, Jan Tvarůžek, Martin
Špinar, Tomáš Malec, Jakub Rosa,
Tomáš Rosa, Matěj Kovář, Karel
Šitka.

Atletická soutěž Pohár rozhlasu probíhala ve sportovním areálu u Základní školy
Školní. Vítězství vybojovali chlapci ze základní školy Školní Velké Meziříčí a dívky
ze ZŠ Nové Město n. M.
Okresního kola již osmačtyřicátého ročníku týmové soutěže pro žáky základních
škol se zúčastnila družstva dívek a chlapců základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií z Velkého Meziříčí, Měřína, Velké Bíteše, Žďáru nad Sázavou, Nového
Města na Moravě a Bystřice nad Pernštejnem. Atleti se utkali v disciplínách sprint
na 60 metrů, skok do výšky a dálky, běh na 800 a 1500 metrů, vrh koulí a štafeta
na 60 metrů.
Martina Strnadová
Výsledky:
Chlapci: 1. ZŠ Školní, Vel. Mez.; 2. ZŠ Komenského 2, Žďár n. S.; 3. G V. Makovského, N.
Město; 4. Gymnázium Bystřice n. P.; 5. ZŠ Švermova, Žďár n. S.; 6. ZŠ Palachova, Žďár
n. S.; 7. 1. ZŠ N. Město; 8. ZŠ Oslavická, Vel. Mez.; 9. ZŠ Sokolovská, Vel. Mez.; 10. ZŠ
Vel. Bíteš; 11. ZŠ L. Čecha, N. Město; 12. ZŠ Měřín; 13. Gymnázium Vel. Mez.
Dívky: 1. ZŠ L. Čecha, N. Město; 2. ZŠ Komenského 2, Žďár n. S.; 3. ZŠ Švermova, Žďár
n. S.; 4. ZŠ Měřín; 5. Gymn. Bystřice n. P.; 6. Gymnázium Vel. Mez.; 7. ZŠ Sokolovská,
Vel. Mez.; 8. ZŠ Vel. Bíteš; 9. ZŠ Oslavická, Vel. Mez.; 10. ZŠ Palachova, Žďár n. S.; 11.
ZŠ Školní, Vel. Mez.; 12. G V. Makovského, N. Město; 13. 1. ZŠ N. Město

SPORTOVNÍ
POZVÁNKY
MALÁ KOPANÁ VM
2. 6. v 19.45 na umělce finále, vítěz postoupí na mistrovství ČR
PŮLMARATON ENVIROCUP
11. 6. v 8.00 na náměstí
FOTBAL MSFL
11. 6. v 16.30 na Tržišti FC VM A – FC
Fastav Zlín
ZLATÉ KOLO VYSOČINY
18. 6. v 7.30 v Rudě
TURNA J V NOHEJBALE
18. 6. v 10.00 na sportovišti v Hrbově
TURNA J V MALÉ KOPANÉ
9. 7. v 9.00 fotbalové hřiště ve Lhotkách

VÁCLAV MALINSKÝ zdárně absolvoval svůj dobročinný, cestovatelský projekt „Pěšky pro Matěje“,
jehož hlavním cílem bylo vybrat
finanční prostředky na péči o malého Matěje Kociána. Ten je již
šestým rokem v bdělém kómatu po
původně „banální“ operaci mandlí.
Cesta přinesla Matějovi 40–50 tisíc korun.
Především chci poděkovat všem,
kteří se jakoukoliv měrou zasloužili na propagaci projektu „Pěšky
pro Matěje“ a největší poděkování
patří těm, kteří finančně přispívali
na sbírkový účet pro Matěje a nebo
zasílali dárcovské sms. Ačkoliv je
projekt již dokončený, tak Matěje
můžete samozřejmě podporovat i
nadále. Více o podpoře a mých dalších cestách se dozvíte na www.
cestazasny.com a www.facebook.
com/cestazasny a nebo stránkách
www.promateje.cz. Děkuji.
Václav Malinský, Cesta za sny
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