
Už jsme si zvykli, že lidé přiklu-
sávají na schůzky pozdě, s ner-
vózním výkřikem „promiň, 
nestíhám“. Bohouš na mě naopak 
přesně v dohodnutou dobu klidně 
a s úsměvem čekal. 
Potkáváme se v posledních letech 
poměrně zřídka…
Dřív, když jsem ještě hrál fotbal 
a hokej, byl jsem v Bíteši skoro 
pořád, stále tady mám hodně 
přátel.
Co děláš, když už tě nevidíme na 
ledu či na trávníku?
Farmařím v Holubí Zhoři. Začal 
jsem s tím jako s koníčkem, teď 
už to trochu přerostlo ve větší 
zábavu – tak na polovinu úvazku. 
Věnuju se chovu krav – do pade-
sáti kusů. Mám zhruba 70 hektarů 
pozemků, všechny zatravněné, tam 

se krávy pasou po celou vegetační 
dobu – to je bez problémů. Přes 
zimu jsou ustájeny na venkovním 
zimovišti. Největší problémy jsou 
v době telení – březen, duben – to 
se musí ohlídat. 
Co to obnáší?
Krávy se mohou klidně otelit do 
sněhu, ale tele nesmí zmoknout. 
Když je všecko, jak má být, tele se 
do půl  hodiny postaví – a je vyhrá-
no. Ale když jdeš večer spát a nevíš, 
jestli to na krávu nepřijde v noci, 
jsou to nervy.
Myslel jsem, že se krávy musí dojit.
Nedojíme, telata vše odpijí. Jsou 
venku po celý rok a narostou tak do 
200–250 kg. Potom je prodávám na 
další výkrm. Převážná část tohoto 
zástavového skotu míří do ciziny. 
Aby to bylo ekonomicky zajímavé, 
každá kráva musí mít tele, jinak 
se pase celý rok nadarmo. Držím 
dva licencované býky – přiro-
zená plemenitba je s inseminací 
nesrovnatelná.
Říkals půl úvazku. Co ta druhá 
polovina?
Já jsem ještě neskončil s tou prv-
ní – s farmařením. Kromě chovu 
krav dělám turnusový výkrm pra-
sat. Dvakrát do roka nakoupím 
v Německu 400 selat a vykrmím je 
a dávám na jatka. Krmné směsi si 
nechávám dodávat, za rok spotře-
buju tak dvacet vagónů. 
Jak je krmíš a čistíš stáje?
Krmení je automatické – když 
v zásobníku dojde, nasype se další. 
Prasata jsou na vysoké podestýlce, 
tak, jak to bývalo dříve. Dostýlám 
tak jednou za týden. Má to i další 
výhodu – prasata žerou i tu slámu 

a díky ní nemají zažívací problé-
my. Už i v Německu jsem potkal 
dost zemědělců, kteří se k tomuto 
starému způsobu chovu vracejí. 
Pomocí enzymů redukuji vlhkost 
a zápach – můžeš se tam klidně 
projít v polobotkách. 
Co s hnojem?
Ten prodávám zemědělcům 
a kupuji od nich slámu. Naštěstí 
jich zbylo pár, kteří si uvědomují, 
že takové přirozené hnojení je pro 
půdu nejlepší.
Jen pro jistotu – další zvířata už 
nemáš?
Už jenom šest ovcí, aby mi spá-
saly kraje, tak zvaná ekologická 
sekačka.
Kolik lidí na farmě zaměstnáváš?
To dělám sám s dědou. Tomu je 
78, dělá dohled, nic mu neunikne. 

Když si to dobře zorganizuješ, tak 
to jde.
Kdy jsi s farmařením začal?
V roce 2000. Vystudoval jsem eko-
nomii na zemědělce, potom jsem 
byl zaměstnaný na První brněn-
ské na letecké, u Jirky Chadima, 
na Buildingu.
Zbude ti ještě aspoň chvilka na 
koníčky? Co sport?
Za čtvrt hodiny máme domluvený 
tenis. Kromě toho jezdím rekreač-
ně na kole, v zimě na běžkách.
Co je pro tebe rekreační ježdění?
No, když jedeme s manželkou na 
prodloužený víkend, najedeme tak 
300 km. Krásně si vyčistíme hlavy.
Když tě poslouchám, musím se 
ještě hodně učit organizovat svůj 
čas. Děkuji za rozhovor a zářný 
příklad.
P.S.: Až si zase někdy, milí čtenáři, 
budete stěžovat, kolik máte práce 
a jak nestíháte, přečtěte si znovu 
tento rozhovor.

/OH

Vážené Bítešačky, vážení Bítešá-
ci, vážení občané místních částí,
Vaše účast ve volbách do Zastu-
pitelstva města Velké Bíteše 
rozhodne o Vaší budoucnosti 
i budoucnosti našeho města. 
Minulé volby jste nám dali vel-
kou podporu, za kterou děkuje-
me a moc si jí vážíme. Nyní Vás 
žádám, abyste umožnili součas-
nému vedení města dokončit 
rozdělanou práci (např. kru-
hovou křižovatku Růžová a Na 
Valech pro větší bezpečnost 
a dokončit vedle náměstí vypro-
jektovanou zeleň a odpočinkové 
plochy v oblasti nazývané Dvory, 
které jsou přístupné přes všech-
ny průchody měšťanských domů 
na horní straně náměstí). Tyto 
plochy jsou doposud uzavřené 
a nevyužité. 
Nově tady vzniknou travnaté 
plochy s výsadbou, lavičkami 
a odpočinkovými zónami – altá-
ny, pergolami atd.
Čtyři roky v dnešní byrokratické 
době je velmi málo času na vyří-
zení všech projektů, územních 
rozhodnutí a stavebních povole-
ní a jejich realizace. Proto na Vás 
apeluji dát nám možnost pokra-
čovat a dokončit rozdělanou prá-
ci. Použiji příměr: čtyři roky jsou 
na dosažení maturity, ale umož-
něte dosáhnout těmto absol-
ventům ještě další čtyři roky na 
„úplné vzdělání“. Současně dle 
mého názoru další studia jsou 
zbytečná. Nebo chcete-li, čtyři 
roky jsou málo, ale osm je maxi-
mum. Dejte našemu sdružení 
šanci s časem omezeným: „tady 
máte ještě čtyři roky, ale chceme 
výsledky“. Tak bych to viděl já.

/Jiří Rauš

PETR KOLÁŘ – 
JEDEN 
Z HOSTŮ 
SPORTOVNÍHO 
PLESU 
21. 2. 2014

BEZPEČNÁ KRUHOVÁ 
KŘIŽOVATKA ULIC 
NA VALECH A RŮŽOVÁ 
MÁ UŽ PROJEKT

SILVESTR 
ČESKÉ 
TELEVIZE 
Z VELKÉ BÍTEŠE 
S JOŽKOU 
ŠMUKAŘEM

Pozvánka 
k volbám

Muž, který stíhá – díky selskému rozumu

Zkuste farmařit jako Bohumil. Nese to s sebou 
nepředstavitelné množství práce a starostí.
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TEŠE 

2014

Ing. Bohumil 
Hejtmánek
narozen: 20. 9. 1962
vzdělání: Provoz 
a ekonomika zemědělství
rodina: ženatý, má 2 syny
znamení: panna
výška/váha: 191 cm/94 kg
podnikatel, zemědělec, člen 
dozorčí rady Technických 
služeb, nadšený sportovec

Představuji Vám 
člověka, kterého 
si nesmírně vážím.
Lídr komunálních voleb 
Sdružení nezávislých pro 
město Velká Bíteš je z místní 
části Holubí Zhoř. Známe 
se mnoho let a nikdy mne 
nezklamal. Předstupuje před 
nás s pokorou a s žádostí 
o naši důvěru. Bohumil 
Hejtmánek je pracovitý 
člověk. Jeho práce vytváří 
obrovské hodnoty. Far-
maření se mu totiž stalo 
koníčkem. Vždy se snaží věci 
řešit selským rozumem. Je 
ochotný a schopný pracovat 
ve prospěch našeho města 
a okolních částí. Chce dbát 
na vytváření souladu mezi 
dobrými podmínkami pro 
život na venkově, či ve městě 
na jedné straně a ochranou 
životního prostředí na straně 
druhé. Chce, aby pozornost 
věnovaná zdravému prostře-
dí neznamenala pouze doda-
tečné náklady, ale přinesla 
naopak nové podnikatelské 
příležitosti a dobrou kvalitu 
života všech obyvatel. Chce 
dělat správné věci a chce 
je dělat dobře, aby sloužily 
všem lidem. Proto dejme 
hlas skromnému, klidnému, 
schopnému a pracovitému 
Bohumilu Hejtmánkovi.

/Jiří Rauš

LÍDR KANDIDÁTKY SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH.
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Vážení spoluobčané, 
jako lékař se setkávám 
s  problémy dostupnosti 
zdravotnického servisu 
pro obyvatele nejen Velké 
Bíteše, ale i v rámci regi-
onu Vysočina. Dosaži-
telnost některých odbor-
ností, termíny vyšetření 
apod. Musím konstato-
vat, že současné období 
je z hlediska finančního 
velmi obtížné. Zdravotní 
pojišťovny nejsou naklo-
něny ke zřizování nových 
ani rozšiřování stávajících 
ambulancí. 
Za velký přínos považuji 
otevření 3. obvodu praktic-
kého lékaře paní doktorky 
Janouškové na Masaryko-
vě náměstí ve Velké Bíteši. 
V rámci našich možností 
jsme se snažili pomoci k co 
možná nejlepšímu umís-
tění ambulance ve vazbě 
na dopravu (autobusy) 
i lékárnu.

Chceme podporovat rozší-
ření zdravotnických služeb 
jednáním s pojišťovnami 

o  otevření cardiologické 
a  urologické ambulan-
ce alespoň v  omezeném 
rozsahu. 
Mezi praktické kroky, kte-
ré jsou v možnostech měs-
ta, považuji zlepšení situ-
ace z hlediska parkování 
u polikliniky. V dopoled-
ních hodinách je zde obtíž-
ná průjezdnost i parkování.
Jako rychlé, poměrně jed-
noduché řešení vidím ve 
využití prostoru za polikli-
nikou. Zpevněním městské-
ho pozemku např. formou 
zatravňovacích dlaždic, by 
vznikla parkovací plocha 
pro dalších 15–20 osobních 
automobilů. Zadní vstup do 
polikliniky je pro tuto vari-
antu dostatečně dimenzo-
ván. Plnohodnotný přístup 
ze zadního traktu polikli-
niky by zásadně nenarušo-
val klidovou zónu Domova 
důchodců a přispěl by k lep-
ší dostupnosti k poliklinice 
ze směru ulice Vlkovská, 
PBS a  ulice U  Stadionu. 
Ulehčil by přetížené situaci 
před poliklinikou i ve vzta-
hu k residentům bydlícím 
v této lokalitě. 
Jako sdružení jsme otevřeni 
diskuzi ohledně pozitivních 
změn a  investic v  našem 
městě. Snažíme se je pro-
sazovat v rámci možností, 
které nám voliči svými hla-
sy umožní.
Zvu Vás tímto k letošním 
komunálním volbám.

S úctou
MUDr. Jaroslav Štefek

Věnuji se již více než 20 let 
soukromému zeměděl-
ství. Po celou dobu jsem se 
v  tomto odvětví setkával 
se skutečnostmi, které více 
čí méně dle mého názoru 
odporovali zdravému sel-
skému rozumu.
Domníva l  jsem se ,  že 
vrcholem hlupáctví je zabí-
rání půdy fotovoltaickými 
elektrárnami.

Bohužel jsem se mýlil. Sta-
ří sedláci se musí v hrobě 
obracet, když vidí jak kon-
čí kukuřice, obilí, brambo-
ry a další plodiny v žumpě 
bioplynky, místo na stole 
spotřebitele. Rozebíral jsem 
tuto věc s předsedou naše-
ho sdružení p. Jiřím Rau-
šem, proč dali této stavbě 
i v našem městě zelenou. Dle 
jeho vyjádření, byla taková 

vůle zastupitelů, i když on 
jako jediný hlasoval proti.
Kde je avizované rozšíření 
chovu skotu a nárůst pracov-
ních míst ve společnosti Bikos?
Ve škole nás učili, že patří-
me do oblasti bramborářsko 
ovesné nyní asi „kukuřično 
řepkové“.
Nejsem proti pokroku, ale 
vše musí mít hlavu a patu. 

Ing. Bohumil Hejtmánek

Čtyři roky jsem členem 
dozorčí  rady Technic-
kých služeb, která dozo-
ruje hospodaření v měst-
ských lesích. Současný 
stav s  odborným dohle-
dem Ing. Tomáše Pelána 
(ČSSD) je v tomto období 
velmi dobrý a je příslibem 
dobrého hospodaření pod 

městem Velká Bíteš i do 
budoucna .  Pozit iv ním 
krokem byla transformace 
městských lesů pod Tech-
nické služby. Výsledkem 
je úspora v řádech stati-
síců ročně. Budu i nadále 
podporovat tento způsob 
hospodaření.

Ing. Bohumil Hejtmánek

Vážení přátelé,
před volbami do městského 
zastupitelstva všichni pře-
mýšlíme o tom, jakým smě-
rem se má Velká Bíteš vydat. 
Je dobře, že nám o  Bíteš 
jde a že se velký počet lidí 
zajímá o dění okolo sebe. 
Aspoň já to tak hodnotím, 
protože se mě osobně ptáte 
na řadu věcí.
Ke koloritu našeho města 
už patří řada anonymně 
šířených pomluv. Některé 
se objevily i minulý týden 
na internetu. V posledním 
půlroce jsem dostal řadu 
velmi drsných anonym-
ních v ýhrůžek formou 
SMS odeslaných z  inter-
netu. V poště jsem našel 
nepěkné pornograf ické 
fotomontáže s výhrůžkou 
jejich uveřejnění. Letá-
ky, které anonym rozvě-
šel po Bíteši a které řada 
z vás viděla, jsou oproti 
tomu úplná pohodička 

(popravdě řečeno, některé 
i pobavily).
Vě ř í m ,  ž e  a n ony m n í 
pomluvy, jejichž terčem 
jsem by l  č a s to  já ,  a le 
i  Tomáš Kučera a  další 
zastupitelé, jsou jen potvr-
zením toho, že svou práci 
pro město děláme dobře.
Chci vás ujist it , že ani 
přes to, co v  posledních 
měsících a dnech ze stra-
ny anonymů zakoušíme, 
nepolevíme ze svých zásad. 
Tou hlavní je, že pro Bíteš 
chceme něco konkrétního 
udělat. Prosíme, nedejte se 
zviklat, hodnoťte lidi podle 
jejich činů. 
Budeme rádi, když se při-
dáte k těm, kdo se zajímají 
o dění ve městě a vyjadřují 
svoje názory slušně a féro-
vě. Za každý podnět od 
vás budeme rádi. Prosím, 
přijďte k  volbám a  vol-
te takové lidi, kteří mají 
morální kredit a kterým 

chcete svěřit do rukou 
budoucnost svých dětí. 

Ladislav Koubek

Řada občanů si v  těch-
to dnech dává otázku: jít, 
či nejít k volbám? Vím, že 
spoustu z nich je natolik 
otrávena ať jíž vnitrostátní, 
či mezinárodní situací, že 
k volbám jít nehodlají. Prá-
vě tuto skupinu chci svým 
krátkým příspěvkem oslo-
vit. Pokud vás žádná poli-
tická strana či občanské 
sdružení nenaplňuje, volte 
alespoň osobnosti, které už 

pro Velkou Bíteš něco udě-
laly a mohou něco udělat 
i do budoucna. Stačí se pře-
ce kolem sebe podívat, co 
vše se za poslední léta pro 
blaho město vykonalo a ona 
vás potom ruka sama pove-
de, komu dát hlas. Ve Velké 
Bíteši takové osobnosti jsou, 
dejme jim tedy možnost 
a prostor, bude jen pro bla-
ho nás všech i naších dětí…

Ctibor Veleba

Na pole patří brambory

Městské lesy rostou 
pod odborným 
dohledem

Všemi deseti pro férovou diskusi

Pár myšlenek před 
nastávajícími volbami…

Ano zdravotnictví



říjen 2014 www.exit162.cz / Strana 3 

Vážení spoluobčané, 
blíží se volby, ve kterých 
rozhodnete, kdo bude dal-
ší čtyři roky udávat Bíteši 
a  jejím místním částem 
směr.  Nechc i  n i komu 
radit ,  koho má a  nemá 
volit .  Mám ale několik 
pod nět ů  k   z a myšlen í . 
Až budete pročítat jed-
not l ivé volební letá ky, 
přemýšlejte, zda je jimi 
vedena pozitivní a  kon-
struktivní kampaň, nebo 
se snaží získat Vaši pří-
zeň očerňováním jiných. 
Popřemýšlejte, zda to, co 
nabízí, je reá lné, a  zda 
to, co tvrdí, je nebo není 

pravda .  Většina z   Vás 
již má doma minimálně 
jeden leták obsahující lži. 
Zkuste se rozpomenout, 
jak si kandidáti z  těchto 
letáků počínali v uplynu-
lém období, co pro město 
a své spoluobčany vyko-
nali v politice i mimo ni. 
A pokud byli v zastupitel-
stvu v opozici, nebo v něm 
nebyli vůbec, zda přichá-
zel i  s  něčím konstruk-
tivním, nebo celé čtyři 
roky nic nedělali a měsíc 
před volbami si vzpomně-
li, že všechno je špatně. 
V neposlední řadě se pak 
zamysleme nad tím, o co 

především některým jed-
notlivcům asi jde: zda to 
je blaho města, nebo spí-
še blaho osobní s  snaha 
získat (ztracené) funkce 
a moc. 

Z ávěrem  Vá s  pro s í m, 
abyste v yuži li možnost 
ovlivnit, jak bude Bíteš 
s  jejími místními část i 
v ypadat, a  přišli k  vol-
bám. Přeji Vám takovou 
volbu, která Velkou Bíteš 
nevrátí nazpět, ale posune 
co nejvíce dopředu. 

Aleš Koubek

Před čtyřmi roky, když jsem 
začal podporovat na radnici 
lidi bez politické příslušnos-
ti, tak někteří z Vás mi říkali, 
nedělej to! Bez podpory vlád-
ních politických stran ODS či 
ČSSD neseženete peníze a nic 
se ve městě neudělá.
A naopak. V letech 1998 až 
2010, když byly miliony „všu-
de kam se podíváš“ připra-
veny k čerpání, naše tehdejší 
vedení ať už pan Báňa (ČSSD) 
nebo pan Kolář či paní Malá 
(ODS) nebyli schopni čerpat. 
Nebyli připraveni. Neměli 
hotové projekty. Jiná města 
budovala kde co: sportoviště, 

hřiště s umělou trávou, kon-
gresová centra, aqua par-
ky, cyklostezky, rozhledny 
a současně chystala pozem-
ky s inženýrskými sítěmi na 
výstavbu nových rodinných 
domů. V Bíteši tehdy nic. 
Oproti tomu vedení radnice 
bez účasti v partajích získa-
lo největší objem dotací sice 
60 miliónů korun, a to navíc 
v posledním období, kdy 
částky na dotace už byly 
mnohonásobně chudší než 
v letech počátečních.
Proto říkám: „Nestačí být ve 
straně, ale musí se makat!“

Jiří Rauš

Posuňme Velkou Bíteš dopředuKdyž se chce, 
tak to jde

VOLEBNÍ TABLO
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BEZPEČNÁ KRUHOVÁ
NA VALECH A RŮŽOV

1. krok je hotov – Masarykovo náměstí

Na novém náměstí dále dvě hodiny parkování zdarma. 
I nadále se na náměstí parkuje námi zavedeným způsobem a to 
dvě hodiny parkování zdarma.
Parkuje se stále jednoduše, a to s papírovými parkovacími 
hodinami za sklem auta.

Na realizaci kruhové křižovatky bude navazovat oprava silni-
ce a chodníků v ulici Na Valech. Součástí této stavby by měla 
být i úprava komunikace před ZŠ v ulici Za Školou a komu-
nikace za bývalou RTS (nyní objekt HERBA VITALIS).
Současně by měla být opravena kanalizace, provedena kabeláž 
vedení NN a nové veřejné osvětlení v ulici Na Valech.

Připravován projekt na zpřístupnění těchto dvorů



říjen 2014 www.exit162.cz / Strana 5 

Á KŘIŽOVATKA ULIC 
VÁ MÁ UŽ PROJEKT

2. krok má projekt a vykoupené 
pozemky – Kruhová křižovatka ulic 
Na Valech – Růžová

Pozemky už ve 
vlastnictví města
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Jsem přesvědčen o tom, že za 
uplynulé první volební období 
v zastupitelstvu jsme se doká-
zali vypořádat s vedením města 
s odpovědností a investice, kte-
ré byly vynaloženy, dopadly na 
úrodnou půdu. Pouze v někte-
rých případech nejsou na první 
pohled zatím vidět. Nechci tím 
říci, že děláme neomylná roz-
hodnutí. Každopádně všechna 
jsme přijali s ohledem na rea-
litu a  nezatížeností politické 
příslušnosti.
Jako příklad bych uvedl přípra-
vu plánů a podkladů pro novou 
infrastrukturu, výkupy pozem-
ků pod komunikacemi a budo-
vami města samotného a nebo 
dlouhodobě neřešené majetkové 
vztahy organizací působících na 
území města Velké Bíteše.
Někdo může oponovat, a le 
jsou to velice potřebné činy 

zvláště do budoucna a to bez 
ohledu na to, kdo povede měs-
to dál. Jsem si vědom, že se nám 
nedaří v yhovět ihned všem 
a pochopitelně ti neuspokojeni 
budou zřejmě našimi odpůrci. 
Není to záměr, ale pokud jsou 
jejich potřeby reálné a na pev-
ných základech, najdou u nás 
pomocnou ruku. 
Prostě, náš zák lad volební-
ho programu je stále totožný 
s tím, jaký jsme měli v obdo-
bí uplynulém. Především to je 
rozvoj města a veřejného života 
v něm. Co vím však naprosto 
jistě a mohu vám slíbit je, že 
nebudeme nikoho lákat na 
bonbóny a nehodláme uspět 
ve volbách za každou cenu. Ve 
výsledku jde především o jed-
notnou podporu zvoleného 
směru, který se dá budovat 
pouze s přímočarým přístu-
pem v  názorově stálém pro-
středí. Jinak je to pouze ztráta 
času a toho máme dnes všichni 
málo.
Zvažte prosím tedy v  nad-
cházejících volbách podporu 
volebních celků a ne jednotli-
vých kandidátů, kde je pravdě-
podobnost dlouhodobé shody 
názorů, dle našich zkušeností, 
minimální.

Alois Špaček

Vážení spoluobčané, chtěl bych 
Vám v krátkosti přiblížit učiněné 
kroky v přípravě obchvatu města. 
Po volbách v roce 2010 dostalo naše 
Sdružení za zdravé město možnost 
podílet se na řešení dopravní pro-
blematiky. Na základě výsledku 
referenda jsme začali pracovat na 
projektu obchvatu města. Je potře-
ba zdůraznit, že jsme začínali takří-
kajíc od nuly. Staré nevyhovující 
řešení  bylo nutno nahradit novým. 
Znamenalo to docílit toho, aby se 
nová verze obchvatu dostala do 
územního plánu a byla tak „záko-
nem“ pro další roky.  

Přes všechny překážky se podařilo 
zapracovat studii velkého obchvatu 
města do Územního plánu města 
a  následně také do územního 
plánu Kraje Vysočina (v souladu 
s výsledkem referenda z roku 2007). 
Na základě schválených změn 

územního plánu města bylo zadá-
no zpracování projektů pro územní 
řízení. Jedná se o jižní úsek a seve-
rozápadní úsek obchvatu. Tyto dva 
úseky jsou v současnosti projekčně 
zpracovány pro účel územního 
řízení. Zároveň byl připraven sou-
pis dotčených pozemků a připravu-
jí se jejich výkupy, případně směny 
za jiné městské pozemky. Toto 
čeká příští vedení města, jedná se 
beze sporu o nejnáročnější etapu 
v přípravách na vybudování výše 
zmíněných tras.
 Jelikož toto je úkol zabírající delší 
časové období, pracuje se součas-
ně na přípravě dalších dopravních 
staveb. Mám na mysli přípravu 
řešení nebezpečné křižovatky ulic 
Růžová a Na valech. V současnosti 
se pracuje na projektu pro územní 
rozhodnutí. V končícím volebním 
období byly vykoupeny přilehlé 
nemovitosti a v blízké budoucnosti 
dojde k demolici zmíněných domů. 
Tím bude připraveno území pro 
novou křižovatku. 
Její vybudování podporuje i Kraj 
Vysočina a  je zařazena v plánu 
investic pro následující roky. Je 
to určitě po realizaci dopravního 
terminálu na náměstí další velká 
dopravní stavba, která čeká nové 
vedení města. Její realizací se přiro-
zeně naváže na opravené Masaryko-
vo náměstí. Křižovatku bude tvořit 

kruhový objezd, který zajistí plynulý 
průjezd k dálnici a rovněž pohodlný 
výjezd a vjezd autobusů do náměstí. 
Po úpravě celého území by mohla 
vzniknout i další parkovací místa 
v blízkosti Masarykova náměstí. 
Ty by ocenili návštěvníci zvláště při 
pořádání nejrůznějších akcí, kdy je 
parkování na náměstí omezeno. 
Připravují se následně i opravy 
komunikací Na valech – úsek 
od výše zmíněné křižovatky 
k Základní škole. Ve spolupráci 
s ŘSD se připravuje rekonstrukce 
silnice I/37. Po letošní opravě sil-
nice Za loukama se bude pokra-
čovat ulicí kpt. Jaroše a  ulicí 
Lánice. Dále se budou opravovat 
i místní komunikace, je připrave-
no dokončení oprav v Nové čtvr-
ti, severojižní propoj od prodejny 
Kučera a přilehlých ulic. 
Snažil jsem se v krátkosti popsat, 
co se podařilo připravit a co se 
plánuje v  nejbližším období 
v oblasti dopravních staveb, kte-
ré má naše sdružení jako jednu 
z priorit. Pokud nám dáte svou 
podporu do dalšího období, 
budeme výše zmíněné akce pro 
Vás realizovat a další připravovat. 

Sdružení za zdravé město 
bez kamionů

Karel Navrátil

Vážení spoluobčané,
končící volební období a blí-
žící se nové komunální volby 
jsou mimo jiné okamžikem 
rekapitulace uplynulých čtyř 
let. V nich jsem se vždy snažil 
s nejlepším vědomím, společ-
ně se členy našeho sdružení 
Za zdravé město bez kami-
onů ,  zastupujících občany 
v zastupitelstvu a radě města, 
o  rozvoj našeho města, a  to 
nejen v  té materiální rovině, 
a le rovněž i  v  té společen-
ské. Tolerance se nám však 
často nedostávalo od velmi 
malé části zastupitelů města, 
některých bývalých zastupite-
lů a jejich příznivců, kteří své 

demagogické komentáře a vel-
mi často i nepravdivé informa-
ce, týkající se naší práce, šířili 
prostřednictvím sociá lních 
sítí, svých politických interne-
tových stránek a dokonce ano-
nymních letáků. Jejich zmatené 
a lživé reakce gradovaly, bohu-
žel, i v samém závěru předvo-
lební kampaně. 
Naše činnost a realizované pro-
jekty byly směřovány vždy do 
těch oblastí, ve kterých byly pří-
nosem a využitelné v okamži-
ku svého dokončení. Z dokon-
čených stavebních projektů, 
ať ve městě či jeho místních 
částech je samozřejmě nejvý-
znamnější rekonstrukce Masa-
rykova náměstí. Tato stavba 
symbolicky nastavila novou 
a přívětivou tvář všem obyva-
telům a návštěvníkům našeho 
města. Ukázala, že jsme jako 
Bítešáci ochotni se shodnout 
na tak zásadních změnách, 
jako byla celková změna kon-
cepce náměstí a přečkat i etapu 
stavebních prací, které zasáhly 
do života každého z nás. I na 

další realizované stavby, jako 
například nové prostory mateř-
ské školy v Lánicích, zateple-
ní a půdní vestavbu SOŠ Jana 
Tiraye, opravu Nové Čtvrti 
a  Vlkovské, opravu kostela, 
nová okna a výtahy v městských 
bytových domech, rekonstrukci 
střech bytových domů na Návr-
ší, čekali občané města dlouhá 
léta. 
Nadcházejícími komunálními 
volbami příprava rozvoje města 
nebyla zásadně ovlivněna. Pro 
další období je nutné pokračo-
vat v  dokončení rozpracova-
ných zásadních akcí, jako jsou 
například příprava parcel pro 
RD v  lokalitě Babinec a  pod 
základní školou, dále pak rekon-
strukce ulice Na Valech, kruhová 
křižovatka Na Valech – Růžová, 
severní a  jižní část obchvatu 
města a dokončení rekonstrukce 
mateřské školy v Lánicích.
Uplynulé období mi ukáza-
lo skutečnou tvář města a jeho 
obyvatel a realitu jejich vzájem-
ných vztahů. Dnešní doba byla 
obdarována přemírou kritiky 

a  kritiků. Výjimku nemáme 
ani v  našem městě. Kritizuje 
se cokoliv. Nové náměstí, hluk 
ve městě, termíny a program 
hodů, činnost úředníků úřadu, 
kroky a rozhodnutí vedení měs-
ta a spousta dalších, často nepo-
chopitelně bezvýznamných věcí. 
Mojí snahou bylo zlepšení vzta-
hů mezi lidmi a městem a mezi 
sebou navzájem. Toto byla snad 
nejtěžší úloha, kterou jsem si 
předsevzal. Je jasné, že jakýko-
liv starosta bez pochopení a pod-
pory občanů tuto úlohu nemůže 
zvládnout. Díky Vaší podpoře 
se však i v  této oblasti života 
města a jeho občanů za minulé 
čtyři roky posunulo mnoho věcí 
kupředu. 
Při své nadcházející volbě komu-
nálních politiků důvěřujte své-
mu selskému rozumu. Preferujte 
raději celé volební kandidátky, 
než jednotlivé kandidáty z růz-
ných stran. Je totiž logické, že 
budoucí starosta bude potřebo-
vat k prosazení svých představ 
a cílů většinovou podporu svých 
zastupitelů a také Vás – voličů.

Vážení spoluobčané, 
předstupujeme před Vás, spolu 
s ostatními kandidáty našeho 
sdružení, s vlastním názorem 
na směr a cíle cesty potřebné-
ho rozvoje všech oblastí života 
Velké Bíteše, při plné zodpověd-
nosti ke městu a jeho občanům. 
Odvedená práce na hlavních 
dokončených projektech uply-
nulého volebního období je ve 
většině případů prací zástupců 
našeho sdružení, nikoliv kolek-
tivní prací. Většinová podpora 
rady města těmto projektům 
vždy byla a bude důležitá. Nelze 
ji však zaměňovat, zejména ve 
volební kampani, za práci, která 
je s každým projektem spojena 
od jeho zrodu po jeho úspěšné 
dokončení.
PODPOŘTE JEDNOZNAČNĚ 
v dalším období NAŠI SPOLEČ-
NOU CESTU.
Dejte svůj hlas všem našim kan-
didátům. VOLTE KANDIDÁT-
KU č. 7. 

Děkuji
Ing. Milan Vlček

Podporuji velký obchvat, 
ale jinak půjdu přímo

Malé ohlédnutí – obchvat a další 
dopravní stavby v našem městě

Krátké předvolební zamyšlení

Více na www.zazdravemesto.cz.
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Volte č. 6 pro spokojený život
Volba pro zdravé, čisté a bezpečné město.

1. Ing. Bohumil Hejtmánek

52 let, soukromý zemědělec

Chtěl bych podporovat 

stávající připravené projekty 

a prosazovat podporu 

místních částí.

8. Milan Sláma

63 let, majitel řeznictví 

a uzenářství

9. Alena Kolesová

30 let, majitelka Creative Caff é

10. Ondřej Blaha

45 let, technik, předseda 

TJ Spartak

11. Bc. Lenka Štouračová

28 let, referentka CK

12. RNDr. Jiří Richter

62 let, lékárník

13. Jiří Březina

47 let, elektrikář

14. Aleš Kotačka

43 let, majitel CK REKO

2. MUDr. Jaroslav Štefek

47 let, lékař

Jako zastupitel chci 

podporovat rozpracované 

projekty.

3. Zdeněk Mazánek

37 let, podnikatel

Chtěl bych podporovat 

všechny dobré projekty 

a nápady, které budou 

prospěšné pro bítešský 

region, bez ohledu na jejich 

navrhovatele.

4. Petr David

50 let, instalatér

Jsem pro otevřenou 

komunikaci radnice 

s občany, především 

v důležitých bodech. 

5. Ctibor Veleba

63 let, podnikatel

Myslím si, že na komunální 

úrovni by se neměla dělat 

velká politika, ale měla by to 

být služba pro občany.

6. Mgr. Milada Oplatková

65 let, bývalá ředitelka ZŠ

Prosazuji apolitické školství 

s dostatkem fi nančních zdrojů 

na modernizaci a zpracování 

projektu Zdravé město Velká 

Bíteš, který sleduje podmínky 

pro kvalitní život občanů.

7. Ing. Lubomír Vlček

52 let, ekonom a manažer

Kandiduji proto, že rozvoj 

rodného města, kde žiji 

a chci žít mi není lhostejný.

Jsem připraven přispět 

a pomoci k jeho růstu.

15. Milan Růžička

54 let, makléř

16. Michal Neklapil

39 let, provozovatel stolařství

17. Jan Koza

68 let, hodinář a zlatník

18. Josef Žaloudek

58 let, provozovatel železářství

19. JUDr. Josef Ptáček

71 let, advokát

20. Ing. Miloslav Kliment

55 let, ředitel spol. BDS

21. Jiří Rauš

57 let, hostinský

Děkujeme za Vaši účast ve volbách!

Dejte svůj hlas 
pro VELKOU Bíteš!
Po dohodě s Vámi občany 
budeme hledat to nejlepší 
a současně nejpraktičtější 
řešení pro Vás. Volte č.

NE!
• NE předraženým projektům
• NE nekvalitním projektům
•  NE zdražování poplatků za svoz popelnic
• NE zvyšování nájemného
• NE navyšování byrokracii
•  NE návratu malé opoziční smlouvy 

(ČSSD a ODS)
• NE zavedení placení parkovného
•  NE předražené ceně nových stavebník 

pozemků na Babinci
• NE novým regulacím a vyhláškám

ANO!
• ANO pro snížení počtu zastupitelů
Více ve volebním programu
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