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Vá�ení obèané,

Èas nám utíká mezi prsty a je za námi zase jeden rok.

Dovolte mi, abych vám jménem Obecního úøadu ve Veverské Bítýšce

a jménem svým popøál klidné a š�astné pro�ití svátkù vánoèních. 

Do Nového roku vám pøeji hodnì pevného zdraví, spokojenosti a

pohody, ale také hodnì trpìlivosti, ohleduplnosti a vzájemného

pochopení.

František Èerný

starosta obce
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VZPOMÍNKA NA RADIMA REIMERA

V sobotu 27.listopadu 2004 jsme se rozloučili  s naším spoluobčanem panem Radimem Reimerem, který
po celá léta  vydávání obecního Zpravodaje, přispíval velmi dobře a poutavě zpracovanou částí historie naší
obce od jejího vzniku až po současnost.

Narodil se ve Veverské Bítýšce  20.září 1922 v rodině učitele a velkého vlastence, kde mu byly dány zá-
klady citu pro spravedlnost, čest, právo, lásku k bližnímu. Vystudoval gymnázium v Tišnově, kde se
seznámil a zapojil do činnosti skautingu. Maturoval v roce 1942 a hned na podzim téhož roku byl totálně
nasazen na nucené práce do Vídně.

Po válce se zapojil do obnovení činnosti skautingu, založil oddíl ve Veverské Bítýšce.
Byl „zástupcem velitele horácké oblasti“ se sídlem v Novém Městě. V roce 1947 se zúčastnil světového

skautského jamboree ve Francii.
Po nástupu komunismu v roce 1948 ukončil 6. semestrem studium na lékařské fakultě. V roce 1952,

krátce po svatbě, byl zatčen a ve vykonstruovaném procesu odsouzen na 6 let.  Po návratu z kriminálu měl
omezeny možnosti zaměstnání. Pracoval jako skladník v závodě Rico.

V roce 1968, po uvolnění politické moci, opět s plným nasazením pracuje na obnovení činnosti skautin-
gu – obnovuje středisko Junáka v Bítýšce a mimo to se stává „Krajským organizačním zpravodajem“.

Za svoji  skautskou činnost byl oceněn „Medailí díků“ (1969)  a „Řádem zlaté čestné lilie v trojlístku“
(1997).

Pan Reimer byl také hybnou silou ochotnického divadelního spolku „Bohdan Chlad“ o jehož činnosti psal
na stránkách „Zpravodaje“.Po roce 1968 došlo také k uznání jeho vzdělání, znalosti jazyků francouzštiny
a němčiny. Zastával funkci technika bezpečnosti práce v n.p. Rico.

Za jeho práci s mládeží, které se snažil vštěpovat zdravé životní zásady, morálku, cit pro potřeby jiných
a lásku k přírodě, mu patří naše upřímné poděkování. Dík za jeho náročnou práci při připravování podkladů
pro články do Zpravodaje.

Největší dík však za krásný příklad čestného, čistého života, kdy se snažil svojí činností, přes všechny
překážky mu kladené, změnit vždycky věci k lepšímu.

Magda Balabánová

Děkujeme za projevy soustrasti a slova útěchy.

Rodina Reimerova

Sdělení: Přestože nás pan Reimer opustil,  bude i nadále vycházet příloha "Z historie Veverské Bítýšky". 
Budou otištěna všechna napsaná  pokračování, jak je měl pan Reimer nachystané.

Články budou redigovat synové Jan a Radim Reimerovi.

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 11. srpna 2004

Přítomno 6 členů obecního zastupi-
telstva (dále jen OZ), p. Loutocký
omluven.

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  s c h v a l u j e :
- zařazení bodu - jednání obcí regio-

nu o rychlostní komunikaci R 43
- program jednání obecního zastupi-

telstva včetně rozšíření
- p. Reimera do návrhové komise (pro

5 hl., zdr. 1 hl. - p. Reimer)
- p. Mifka do návrhové komise (pro 5

hl., zdr. 1 hl.- p. Mifek)
- p. Kozla jako ověřovatel zápisu (pro

5 hl., zdr. 1 hl. -  p. Kozel)
- p. Ráb jako ověřovatel zápisu (pro 5

hl., zdr. 1 hl. -  p. Ráb)
- doplnění zápisu a usnesení  ze dne

30.6.2004 o znění "OZ schvaluje
podepsání smlouvy o poplatcích s
Kordisem na rok 2004 na dobu urči-
tou do 31.12.2004" (pro 4 hl., zdr. 2
hl.- p. Ráb, p. Reimer)

- opravu zápisu a usnesení dle návr-

hu p. Mifka -  opravit text: "OZ
schvaluje smlouvu o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy mezi obcí Ve-
verská Bítýška a pí. Emílií Novot-
nou" (pro 4 hl., zdr. 2 hl - p. Ráb, p.
Reimer)

- k akci výstavba dětského hřiště Na
Bítýškách:

I. Obec zajistí pronájem pozemku
Okrašlovacímu spolku za 1 Kč.
Obec poskytne dotaci Okrašlov.
spolku ve výši 100.000,- Kč.
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II.Po vydání stavebního povolení,
které zajistí Okrašlovací spolek,
obec vybagruje zeminu do hloubky
30 cm, dovoz kačírku, položení geo-
textilie. Pracovníci obce zajistí
položení zámkové dlažby.

Okrašlovací spolek  bude garantem a
bude zajišťovat provoz hřiště a určí
správce hřiště. 

Do příštího zasedání zastupitelstva
obce předloží p. Ráb několik variant
řešení vybavení dětského hřiště a
jejich finanční krytí

- vyhlášku č. 5/2004 o nakládání s
komunálním odpadem na území
obce Veverská Bítýška

- aby p. Černý hlasoval k bodu jed-
nání 7 - prodej pozemků (pro 4 hl.,
zdr. 2hl. - p. Ráb, p. Reimer)

- prodej pozemku par.č. 713 (370m2)
Stanislavě Kurdíkové, Vev. Bítýška
440 za cenu 100,- Kč/1m2 s tím, že
zaplatí znalecký posudek a notářské
poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl.- p.
Ráb, p. Reimer)

- prodej pozemku par.č. 711 (120m2)

manželům Kučerovým, Vev. Bítýš-
ka 453 za cenu 100,- Kč/1m2 s tím,
že zaplatí znalecký posudek a no-
tářské poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl.
-  p. Ráb, p. Reimer)

- prodej pozemku par.č. 712 (130m2)
Daně Machové, Vev. Bítýška 581 za
cenu 100,- Kč/1m2 s tím, že za-platí
znalecký posudek a notářské
poplatky (pro 4 hl., zdr. 2 hl.-p. Ráb,
p. Reimer)

- s výstavbou domova pro seniory
pokud budou tuto stavbu stavět
manželé Cvrkovi. Budou ji hradit ze
svých finančních prostředků bez
finanční spoluúčasti obce (pro 5 hl.,
zdr.1hl.- p.Mifek)

- výstavbu 13 rod. domů na parce-
lách manželů Cvrkových v lokalitě
areálu služeb (pro 5 hl.,  zdr.1hl. - p.
Mifek)

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  r u š í :

- vyhlášku č. 8/2002 o nakládání s
komunálním odpadem a stavebním

odpadem na území obce Veverská
Bítýška.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  p o v ě ř u j e :

- starostu obce, aby na setkání starostů
regionu vyjádřil nesouhlas s vý-
stavbou R43 v blízkosti obce
Veverská Bítýška

- starostu obce k jednání ohledně
odkupu pozemků par.č. 1618
(rozměr cca 100 m2) s Vackovými a
par.č. 5626 a 5627 (rozměr cca 100
m2) s pí. Haslingerovou do vlast-
nictví obce. Jednání vyvolat co
nejdříve. (pro 5 hl., zdr. 1 hl. - p.
Mifek).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  b e r e  na vědomí :

- rezignaci p. Reimera na funkci před-
sedy Výboru pro územní plánování

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 22. září 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupi-
telstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  s c h v a l u j e :
- program jednání včetně rozšíření
- p. Kozla do návrhové komise (zdr-

žel se  p. Kozel)
- p. Loutockého do návrhové komise

(zdržel se  p. Loutocký)
- p. Novotného jako ověřovatele

zápisu (zdržel se  p. Novotný)
- p. Reimera jako ověřovatele zápisu

(pro 4 hl., zdr. 3 hl.,p. Ráb, p. Lou-
tocký, p. Reimer)

- že ve věci žádosti p. Helána bude
rozhodnuto na listopadovém zase-
dání zastupitelstva

- nařízení č. 1/2004 - Tržní řád.
Požaduje doplnění  v článku 3
odrážku s textem -  další potřebné
doklady

- vyhlášku č. 6/2004 o místních
poplatcích

- prodej části pozemku par.č. 2424
ing. Čechovi, Vev. Bítýška 568.
Cena pozemku  100,- Kč/1m2.
Zaměření a notářské poplatky uhra-
dí kupující. Podmínkou je prodej
pozemku do úrovně oplocení  sou-
sedního rod. domu Daňkových

- prodej  parcely č. 5434 o výměře 36

m2 Monice Špringeové, Brno,
Výholec 25.  Cena za 1 m2 je 500,-
Kč. Kupující uhradí notářské
poplatky

- prodej části par.č. 1677/1 paní Ma-
rii Hermanové, Vev. Bítýška  580 za
cenu 100,- Kč/1m2. Zaměření
pozemku a notářské poplatky zapla-
tí kupující (pro 6 hl., zdr. 1 hl p.
Ráb)

- prodej části par.č. 527, výměra cca
20 m2  Bytovému družstvu Květni-
ce, Tišnov za účelem zbudování
lodžií. Cena 100,- Kč/1m2. Zaměře-
ní a notářské poplatky uhradí BD
Květnice

- záměr vybudovat v horní části
Ostrůvku víceúčelové hřiště s umě-
lým povrchem a osvětlením pro
sporty : házená, košíková, malá ko-
paná, nohejbal a volejbal. P. Mifek
na příští zasedání připraví návrhy na
dodavatele umělého povrchu

- nákup počítače do knihovny (pro 6
hl., zdr. 1 hl. p. Ráb)

- rozpočtovou změnu v příjmech (pro
4 hl., zdr. 3 hl. p. Ráb, p.Loutocký,
p. Reimer)

- rozpočtovou změnu v oblasti výda-
jů ( pro 4 hl., zdr. 3 hl. p. Ráb, p.
Loutocký, p. Reimer)

- záměr, aby Volejbalový klub ve Vev.
Bítýšce vybudoval na Ostrův-ku
hřiště na plážový volejbal. Obec
přispěje na zbudování hřiště finan-
ční částkou z rozpočtu roku 2005,
jako příspěvek volejbalovému klu-
bu.  Záměr bude vyvěšen

- návrhy usnesení zastupitelstva (pro 4
hl, zdr. 3 hl. p. Ráb.p. Loutocký, p.
Reimer).

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  n e s c h v a l u j e :
- p. Rába jako ověřovatele zápisu (pro

3 hl, proti 1 hl. p. Mifek, zdržely se
3 hl. p. Černý, p. Novotný, p. Kozel)

- prodej části parcely č. 515 p. Čadí-
kovi, Lažanky 71 na parkování vo-
zidla. Důvodem je, že v lokalitě Na
Bítýškách bude parkování řešeno
koncepčně (pro 6 hl., zdr. 1 hl. p.
Reimer)

- zřízení redakční rady zpravodaje
(pro  3 hl., proti 3 hl., p. Černý, p.
Novotný, p. Kozel, zdr. 1 hl. p.
Mifek)

- snížení odměny pro místostarostu
obce p. Mifka  (pro 3 hl., zdr. 1 hl p.
Mifek, proti – 3 hl. p. Černý,  p.
Novotný, p. Kozel)

- pověření finančního výboru zpra-
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cováním ekonomické analýzy vyu-
žití  soukromého vozu p. Černého
(pro 3 hl., zdr. 4 hl. p. Mifek, p.
Černý, p. Kozel, p. Novotný).

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  r e v o k u j e :
- své rozhodnutí na výstavbu hoke-

jové haly v lokalitě Ostrůvek z dů-
vodu stanoviska Povodí   Moravy
(pro 6 hl., zdr. 1 hl. p. Mifek).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  p o v ě ř u j e :
- starostu obce aby zajistil odbornou

firmu, která  zpracuje posudek na
problematiku průtoku svodnice dle
zápisu ze dne 15.09.2004 

- p. Mifka dořešením prodeje rybníků
- starostu  obce, aby byl na webu zří-

zen oddíl - veřejná vývěska. Pod-
mínky budou upřesněny s p. Křiža-
nem a pí. Houdkovou a zastupitelé
budou informováni.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  b e r e  na vědomí :
- že p. Černý z osobních důvodů ne-

bude řešit problém rybníky
- zprávu p. Mifka ohledně možnosti

výkupu pozemků v lokalitě U Hřiš-
tě

- rozpočtovou změnu Základní školy
a Mateřské školy ve Vev. Bítýšce.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  p o ž á d á :
- JME a.s. Brno o odstranění obnaže-

ných el. kabelů a zabudování el.
kabelů do svodnice tak, aby se dala
svodnice vyčistit (pro 4 hl., zdr. 3 hl.
p. Ráb, p. Reimer, p. Loutocký).

Veřejné zasedání Obecního zastupitelstva ve Veverské Bítýšce dne 27. října 2004

Přítomno 7 členů obecního zastupi-
telstva (dále jen OZ).

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  s c h v a l u j e :
- rozšíření programu jednání o dva

body dle žádosti p. Mifka (pro 5
hlasů, zdržel se - 2 hlasy (p. Ráb, p.
Loutocký).

- program jednání včetně rozšíření
(pro 6 hlasů, zdržel se – 1 hlas (p.
Ráb)

- do návrhové komise p. Mifka (pro 6
hlasů, zdržel se - 1 hlas (p. Mifek)

- do návrhové komise p. Reimera (pro
6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Reimer)

- ověřovatele zápisu p. Loutockého
(pro 6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p.
Loutocký)

- p. Novotného jako ověřovatele
zápisu (pro 4 hlasy, zdržely se 3
hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p.
Reimer)

- Interní směrnici o oběhu účetních
dokladů

- směrnici o zabezpečení zákona o
finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

- rozpočtovou změnu  v oblasti příj-
mů (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy
(p. Ráb, p. Loutocký, p. Reimer)

- rozpočtovou změnu v oblasti výda-
jů (pro 4 hlasy, zdržely se 3 hlasy (p.
Ráb, p. Loutocký, p. Reimer)

- spojení  bodů  5  a 11 programu jed-
nání

- zadání vypracování projektové do-
kumentace firmě TENNIS Zlín a.s.
na vybudování hřiště v lokalitě na
Ostrůvku (horní část) s umělým
povrchem a osvětlením na sporty
házená, košíková, malá kopaná,
nohejbal a volejbal

- cenu na vypracování projektové do-
kumentace  na víceúčelové hřiště s

umělým povrchem a osvětlením do
výše 55.000,- Kč + DPH

- aby obec požádala o dotaci na inves-
tici v oblasti tělovýchovy a sportu z
rozpočtu Jihomoravského kraje na
rok 2005 za účelem výstavby
víceúčelového hřiště s umělým
povrchem a osvětlením

- provedení rekonstrukce školní jídel-
ny a kuchyně svépomocí, pracov-
níky obce (pro 5 hlasů, zdržely se 2
hlasy (p. Ráb,p. Reimer)

- aby odborné práce při rekonstrukci
školní jídelny a kuchyně provedly
firmy: elektroinstalace (práce, pro-
jekt a revize) – p. Vlastimil Váňa,
vodoinstalace - Petr Waldsberger,
plyn - pan Markreiter  (pro 6 hlasů,
zdržel se 1 hlas (p. Ráb)

- výkup pozemků od manželů Hluští-
kových, Brno, Kachlíkova 10 s tím,
že dle náčrtku bude zhotoven geo-
metrický plán, který bude přílohou
kupní smlouvy a směnné smlouvy.
Tyto smlouvy budou předloženy na
zastupitelstvu v listopadu 2004.
Cena za pozemek bude 650,- Kč a
směnu bude provedena v poměru
1:1

- Ing. Erbenovou, aby zpracovala pro-
jekt na odvod dešťových vod z
ulice V Brance. Cena za projekt na
odvod splaškových a povrchových
vod z ulice V Brance bude do
55.000,- Kč + DPH  (pro 6 hlasů,
zdržel se 1 hlas (p. Loutocký)

- aby p. Pavel Novotný k bodu č. 10
hlasoval (pro 4 hlasy, zdržely se 3
hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p.
Reimer)

- na základě smlouvy o uzavření bu-
doucí kupní smlouvy výkup pozem-
ku par.č. 220 o výměře 74 m2 od

Emilie Novotné, bytem Veverská
Bítýška, Dlouhá 356 za cenu
182.000,- Kč (pro 4 hlasy, proti 3
hlasy  (p. Ráb, p. Reimer, p. Lou-
tocký)

- dohodu o narovnání mezi Obcí Ve-
verská Bítýška a Římskokatolickou
farností ve Veverské Bítýšce ohledně
pozemku pod  přístupovou cestou k
firmě Stafis (pro 4 hlasy, zdržely se 3
hlasy (p. Ráb,p. Loutocký, p.
Reimer)

- smlouvu o uzavření budoucí kupní
smlouvy mezi obcí Veverská Bítýš-
ka a Římskokatolickým farností Ve-
verská Bítýška ohledně pozemku
pod  přístupovou cestou k firmě
Stafis (pro 4 hlasy, zdržely se 3
hlasy(p. Ráb, p. Loutocký, p.
Reimer)

- převod finanční částky ve výši
601.000,- Kč z účtu základní školy
zpět na účet obce a z této částky se
bude hradit oprava školní jídelny a
kuchyně (pro 4 hlasy, zdržely se 3
hlasy (p. Ráb. P. Loutocký,p.
Reimer)

- správnost a úplnost přijatých usne-
sení dle předložení p. Reimera  (pro
6 hlasů, zdržel se 1 hlas (p. Ráb).

Obecní zastupitelstvo ve Vever-
ské Bítýšce  n e s c h v a l u j e :
- jako ověřovatele zápisu p. Rába (pro

2 hlasy (p. Loutocký, p. Reimer),
zdrželo se - 5 hlasů)

- jako ověřovatele zápisu p. Kozla
(pro 3 hlasy (p. Černý, p. Novotný,
p. Mifek), zdržely se  4 hlasy)

- pověření p. Rába pro přípravná jed-
nání za účelem výstavby vysoko-
rychlostního internetu s využitím
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INFORMACE O ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY V KUŘIMI

Milí spoluobčané Tišnovska a Kuřimska.
Od 1.ledna příštího roku nás všechny čeká změna v organizaci lékařské služby první pomoci. Službu

bude stejně jako v uplynulých letech, zajišťovat Tišnovská nemocnice.
V minulosti pohotovost drželi dva praktičtí lékaři,každý na jedné z poliklinik, bez přímé návaznosti na

další medicínské odbornosti. Proto mnozí z Vás museli po návštěvě pohotovosti ještě pokračovat dál, na další
specializovaná vyšetření. 

Při plánování služby první pomoci na příští rok, jsem vycházel z potřeby  pomoci nemocnému v ma-
ximální možné míře a současně z nutnosti udržet tuto službu na stejném nebo nižším rozpočtu. Proto bude
LSPP přímo v nemocnici, kromě praktického lékaře zde bude ještě chirurg, se zázemím laboratoře a rentgenu
a samozřejmě s převozovou sanitkou. Chápu, můžete namítnout, že budete mít pohotovost hůře dostupnou,
že nebude v Kuřimi,... na druhou stranu - víte že přes 60% pacientů muselo po návštěvě pohotovostní ambu-
lance ještě pokračovat dál na chirurgii, na internu, na rentgen... 

Při nové organizaci LSPP pevně věřím, že pacientům naše nemocnice nejen zajistí pomoc první, ale že
budeme schopni v převážné většině Vaše zdravotní potíže vyřešit. Budu rád, pokud budete naši nemocnici
považovat za partnera, který Vám pomůže v situacích, ve kterých budete sami bezradní.

Ambulantní služba první pomoci bude zajištěna ve všední den od 16 do 22 hodin, v sobotu, neděli a ve
svátky od 8 do 22 hodin praktickým lékařem, kterého bude doplňovat specialista chirurg vždy do 20 hodin.
Po celou dobu lékařské služby je pro Vás připravena převozní sanitka. Po 22 hodině bude pohotovost orga-
nizovat kvalifikovaná ambulantní sestra, která zajistí ošetření buď sloužícím lékařem lůžkových oddělení
nebo Vám poradí a pomůže se zajištěním jiné péče - např. RZP.

Přeji Vám,aby LSPP zde byla především jen pro pocit Vaší jistoty. Pokud ji však budete opravdu potřebo-
vat - víte kde odbornou pomoc najdete a doufám, že s ní budete spokojeni.

MUDr Bořek Semrád, ředitel Nemocnice Tišnov, p.o

LSPP není „Rychlá“
Základem pohotovostní péče je RZP = rychlá záchranná (resp.lékařská) pomoc. Často se používá jen označení
„Záchranka“, nebo „Rychlá“). Pro tuto službu platí přísná kritéria dostupnosti. Do 15-ti minut musí být u případu, stůj
co stůj. Protože jsou posádky „Rychlé“ vybaveny a povolány k tomu, aby zasahovaly v případech ohrožení života, je
snahou každého kraje, který síť organizuje, aby byla přiměřeně hustá. Nejbližší stanoviště „Rychlé“ jsou pro Kuřim i na-
dále v Brně a Tišnově.
Oproti tomu LSPP (lékařská služba první pomoci) je služba, pro jejíž výkon platí metodický pokyn Ministerstva zdravot-
nictví ČR, jenž vyžaduje její dostupnost zajistit alespoň pro 60% spádového území do 60 minut. Z pohledu minister-
stva by tedy např. pro celý náš kraj „stačila“ jen LSPP v Brně. Z toho je dostatečně zřejmé, že LSPP opravdu není urče-
na k „zachraňování lidských životů“. Drtivá většina odborníků, zpravidla lékařů organizujících tuto službu na mnoha
místech České republiky, s nimiž jsem na toto téma letos hovořil (více než 20),  považuje LSPP ve stávající podobě za
přežitek a především za politikum. 
I laik, který se o problematiku LSPP zajímá pečlivěji, musí mít nutně pocit, že by šla pohotovostní péče organizovat
efektivněji. Proč např. v jednom malém nejmenovaném městě vedle sebe “nocují“ službu konající lékař v nemocnici,
v sousedství posádka „Rychlé“  a 5 minut odsud lékař, sestra a saniťák LSPP, když za celou noc na LSPP čeká průměrně
jeden jediný případ? Nešlo by těchto 7 statečných zdravotníků využít efektivněji? Jistěže šlo, ale je třeba, aby se systém
péče pro celý region organizoval regionálně a nedrobil se do obcí, které nejsou dostatečně kompetentní, aby jej zefek-
tivnily.
Paradoxně právě náš kraj v minulosti vyslechl volání obcí, že si LSPP budou organizovat samy. Že zkušenostmi se pos-
toj obcí mění, je zřejmé.

státních dotací a dotací EU (pro 3
hlasy (p. Ráb, p. Loutocký, p. Rei-
mer), zdržely se 4 hlasy).

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  b e r e  na vědomí :
- zápis z dílčího přezkoumání hospo-

daření obce.

Obecní zastupitelstvo ve Veverské
Bítýšce  p o v ě ř u j e :
- starostu obce, aby zajistil sepsání

notářského zápisu mezi Obcí Vever-
ská Bítýška a manželi Karáskovými,
ve kterém obec Veverská Bítýška
uzná vlastnické právo manželů
Karáskových k pozemku par.č. 2196
v k.ú. Veverská Bítýška. Notářský

zápis zaplatí manželé Karáskovi
- starostu obce vypracováním projektu

využití nebytových prostor vlast-
něných obcí. Termín předložení do
konce ledna 2005.
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Jakpak je to asi za humny?
LSPP organizují v různých krajích různě. V některých krajích již zcela všude zrušili návštěvní službu, což znamená, že
pacient se musí na stanoviště LSPP dopravit (např.Liberecký). V mnoha krajích, kde je více LSPP, je výrazně zreduko-
vaná návštěvní služba. Na většině pracovišť je LSPP přes noc zavřená. V některých krajích nenajdete „nonstop LSPP“
ani na jediném místě (např. Ústecký). Jsou kraje, kde je okolo 20 stanovišť LSPP hustě rozsetých po kraji
(např.Jihomoravský), ale i takové, kde pohotovost funguje pouze v bývalých okresních nemocnicích (např. Olomoucký,
Středočeský). Zajímavý je způsob vytěžování stanovišť „Rychlé“, kde v době mimo výjezd poskytují i služby LSPP
(např. Královéhradecký, Středočeský). V některých krajích už se zvolený systém osvědčil, v jiných se teprve k systé-
movému řešení schyluje. V mnoha krajích je systém organizace pohotovostní péče stále závislý na vůli jednotlivých
měst, a tak tam vedle sebe naleznete LSPP nonstop, ale bez návštěvní služby, LSPP do 21 hodin a s návštěvní službou,
LSPP v nemocnicích a jen několik kilometrů odtud další LSPP v poměrně primitivních podmínkách. Rčení jiný kraj,
jiný mrav, sedí pro organizaci LSPP jako ušité.

Financování LSPP
Městům je na organizaci LSPP z krajského rozpočtu přispíváno podle počtu obyvatel spádové oblasti. Čím více
stanovišť LSPP v kraji funguje, tím více peněz do systému vkládají obce. Čím menší spádová oblast pro LSPP, tím menší
dotace kraje. Čím blíže jsou kvalitnější pracoviště LSPP (zpravidla ta s nemocnicí „za zády“), tím méně pacientů a tím
méně peněz od zdravotních pojišťoven. To jsou vedle nonstop ordinační doby patrně také hlavní důvody, proč je Kuřim
„českým rekordmanem“ v počtu milionů každoročně investovaných do LSPP. 

Jak se daří LSPP na okrese Brno-venkov?
V prstenci okolo Brna je LSPP zastoupena v poměrně rozsáhlé míře:
Brno-venkov využívá velice často brněnská pracoviště: LSPP pro dospělé (navštěvuje 11% mimobrněnských), stomato-
logickou pohotovost (navštěvuje přes 40% mimobrněnských), dětskou LSPP, dětskou nemocnici, chirurgickou nemoc-
nici...- všechna tato pracoviště jsou přístupná i pro pacienty z okolí Brna (zdravotní pojišťovny jejich návštěvu uhradí,
čímž přináší Brnu peníze); návštěvní služba pro Brno-venkov se neposkytuje, nicméně zdravotní pojišťovny hradí
převoz (zejména zraněných) soukromou dopravní zdravotní službou v případě potřeby do místa poskytnutí péče.
Kuřimsko a Tišnovsko - z obou poliklinik se LSPP přesune do tišnovské nemocnice, která nabízí odpovídající zázemí,
navíc prakticky nonstop - ve všední dny i svátky (od 16 do 20 hod. všeobecný lékař + chirurg, sestra,  až do 22
hod.všeobecný lékař + sestra a od 22 hod. až do rána sestra + službu konající lékař z lůžkového oddělení); návštěvní
služba pro Tišnovsko i Kuřimsko od 16 do 22 hodin; převoz pacienta soukromou dopravní zdravotní službou v případě
potřeby do místa poskytnutí péče (zdravotní pojišťovny veškeré náklady uhradí přímo „dopravci“  – samozřejmě pokud
nejde o zjevné zneužití).
Město Kuřim ročně doplácelo na zajištění LSPP cca 2,2 mil. Kč a Město Tišnov cca 160 tis. Kč. Od r.2005 by města již
na zajištění LSPP doplácet neměla.

Ivančicko a Rosicko - v ivančické nemocnici; od 18 do 6 hodin (svátky nonstop); návštěvní služba se neposkytuje;
převoz pacienta soukromou dopravní zdravotní službou v případě potřeby do ivančické nemocnice (zdravotní
pojišťovny veškeré náklady uhradí přímo „dopravci“  - samozřejmě pokud nejde o zjevné zneužití);
Města Ivančice a Rosice na zajištění LSPP nedoplácí. 

Židlochovicko - pouze do 22 hodin (o víkendech jen od 7 do 19 hodin); návštěvní služba s výjezdem se poskytuje
v uvedenou dobu.
Město Židlochovice doplácí na zajištění LSPP cca 300 tis. Kč.

Šlapanicko - pouze do 22 hodin (o víkendech jen od 7 do 19 hodin); návštěvní služba s výjezdem se poskytuje v uve-
denou dobu. 
V případě, že by muselo Město Šlapanice na zajištění LSPP jakkoliv doplácet, připravuje vedení města zrušení LSPP ve
Šlapanicích. Dosud nedoplácí.

Závěr: 
Kuřimsko/Tišnovsko nabízí nejdelší ordinační dobu.
Pouze Kuřimsko/Tišnovsko, Židlochovicko a Šlapanicko má zajištěnu návštěvní službu s výjezdem do celé oblasti až
do 22 hodin.
Pouze Kuřimsko/Tišnovsko má chirurgickou LSPP.
Pouze pro Kuřimsko/Tišnovsko slouží po určitou dobu dokonce 2 lékaři.
Pouze Kuřimsko/Tišnovsko a Ivančicko/Rosicko má LSPP se zázemím nemocnice.
Pouze v Ivančicích, Židlochovicích, Tišnově a ve Šlapanicích (pokud ji nezruší) je LSPP pěšky dostupná.
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Co se změní pro Kuřim?

Rychlá (záchranka) beze změn!
V ohrožení života i nadále volejte 155!
(Postupným rozšiřováním sítě stanovišť„Rychlé záchranky“ se uvolňuje kapacita stávajícím stanovištím zejména v Brně,
což je dobré i pro Kuřim.)

Chirurgické zákroky:
Dosud: 
- občané vyžadující chirurgický zákrok se většinou dopravili (resp.byli dopraveni sanitkou LSPP) na LSPP v Kuřimi,

odkud byli po základním ošetření zpravidla odesláni k dalšímu vyšetření do nemocnice do Brna nebo Tišnova;
- občané byli často nuceni absolvovat 2 cesty místo jedné, protože pro více jak 60% občanů byla LSPP Kuřim „přes-

tupní stanicí“ k odborné pomoci;
- šití, resp.jiné chirurgické úkony, LSPP v Kuřimi poskytovala jen nahodile, ordinace nebyla umístěna v nemocnici, a

tak pro podobné úkony neměla ani potřebné zázemí,  neodpovídala tomu ani specializace lékařů.
Nově od 1.1. 2005:
- občané vyžadující chirurgický zákrok si mohou vybrat:
zda se dopraví, resp. nechají dopravit (ať už sanitkou LSPP nebo bezúplatně soukromou dopravní zdravotní službou)
přímo do nemocnice v Tišnově, kde nyní až do 20 hodin poskytuje LSPP také chirurg, anebo se (i po 20.hodině)
dopraví, resp.nechají dopravit (bezúplatně soukromou dopravní zdravotní službou) např. do chirurgické nemocnice
Delta, na Žlutý kopec, anebo s dětmi do Dětské fakultní nemocnice, aniž by před tím mařili čas v „přestupní stanici“
LSPP Kuřim.

Ošetření dětí:
Dosud: 
- rodiče s dětmi žádali návštěvu lékaře doma (v naléhavých případech lékař návštěvu provedl);
- v ostatních případech se dopravili na LSPP v Kuřimi. Odtud pak byli po základním ošetření zpravidla odkázáni na

další (resp.zítřejší) odborné vyšetření u dětského lékaře (pokud službu konající lékař nebyl sám dětským lékařem)
anebo odesláni k dalšímu vyšetření do nemocnice do Brna;

Nově od 1.1. 2005:
- rodiče s dětmi budou opět žádat návštěvu lékaře doma (stejně jako dříve bude lékař návštěvu provádět v naléhavých

případech). Pro posílení návštěvní služby dětí dojde k radikálnímu omezení návštěvní služby pro věznici (dosud v
Kuřimi cca 40% veškeré návštěvní služby směřovalo právě tam). V ostatních případech, se doporučuje návštěva dět-
ského lékaře – specialisty, ať už na LSPP v Bílém domě (nonstop), anebo v Dětské nemocnici (nonstop).

Ostatní pohotovostní péče o dospělé:
Dosud: 
- občané vyžadující péči lékaře LSPP se většinou dopravili na LSPP v Kuřimi , kde jim byla péče poskytnuta (resp.čekali,

až se lékař vrátí z výjezdu). Odtud pak byli po základním ošetření zpravidla odesláni k dalšímu vyšetření do nemoc-
nice do Brna nebo Tišnova, resp. ke svému praktickému lékaři v jeho ordinační době. V odůvodněných případech
byla poskytována návštěvní služba (po 22 hodině byla návštěvní služba vyžadována ojediněle a hlavně pro kuřimsk-
ou věznici).

Nově od 1.1.2005:
- občané vyžadující péči lékaře LSPP se většinou dopraví na LSPP v Tišnově nebo v Brně, kde jim bude péče poskyt-

nuta (čekání na lékaře, který je právě na výjezdu bude vzhledem ke zdvojené lékařské službě méně častým jevem).
Jak v Tišnově, tak v Brně je k dispozici zázemí nemocnic a nonstop služba; 

- bude poskytována návštěvní služba (do 22 hodin) pro Kuřimsko i Tišnovsko; 
- bezúplatné převozy dopravní zdravotní službou jsou řešením pro ty, kteří nemají jinou možnost přepravy do

Nemocnice Tišnov v případech, kdy návštěva lékaře není možná (např.po 22 hodině).

Adresář pohotovostní zdravotní péče pro občany Kuřimska:

Rychlá - záchranka (v ohrožení života): 
tel. 155 

(vyjíždí jako dřív z Brna nebo Tišnova)

LSPP pro dospělé i děti - Kuřimsko, Tišnovsko
návštěvní služba lékaře LSPP v domácnostech Kuřimi (vš. den 16.00 – 22.00; so, ne, sv. 8.00 – 22.00)

tel. 549 410 330
návštěva ordinace LSPP v Nemocnici Tišnov (vš.den 16.00 – 6.00; so, ne, sv. nonstop)
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NA ZÁVĚR

Zpravodaj vychází 4x ročně �� Stránky zpravodaje nejsou určeny k osobním ani veřejným polemikám �� Ve zpravodaji lze za
úplatu inzerovat �� Tisková uzávěrka - 10.12.2004 �� Další číslo vyjde v březnu 2004 �� Vydává obec Veverská Bítýška, Nám.

Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška - IČO 282 804 - MKČR E 10 379 �� Tento výtisk neprošel jazykovou úpravou.
Další informace - síť Internet - www.obecveverskabityska.cz, e-mail : ouvb@tisnow.cz

LSPP pro dospělé - Brno
jen návštěva ordinace (vš. den 17.00 – 7.00, so, ne, sv. nonstop)

v objektu Úrazové nemocnice, Brno, Ponávka 6

Dětská LSPP (vš. den 16.00 – 7.00, so, ne, sv. nonstop)
Bílý dům – Žerotínovo nám.6, Brno

Dětská nemocnice J.G.Mendela (nonstop)
Černopolní 9, Brno

LSPP zubní pro děti i dospělé (vš.den 19.00 – 7.00, pá od 13.00, so, ne, sv.nonstop)
v objektu Úrazové nemocnice, Brno, Ponávka 6

Chirurgická nemocnice DELTA (nonstop)
Drobného 36/40, Brno

Dopravní zdravotní služby
(odůvodněné výkony hradí zdravotní pojišťovny)

např. HAMR tel. 54321 66 66, SANIT PLUS tel. 543 133 333, NES tel. 54321 58 58, 
1.nestátní tel.54321 55 55, KONSOX tel.543 237 777.

převzato z periodika “Zlobice”

CELKOVÉ VÝSLEDKY VOLEB ZA OBEC VEVERSKÁ BÍTÝŠKA

Volby do zastupitelstev kraje - 5. a 6. listopadu 2004
Počet voličů celkem: 2276, počet platných hlasů celkem: 662

Strana Okrsek č.1 Okrsek č.2 
Moravská dem. Strana 3 5 
KDU-ČSL 110 92 
Sdružení nezávislých kandidátů 4 9 
US-DU 7 8 
Zelená pro Moravu 10 11 
Nezávislí 10 15 
ODS 82 68 
Pravý blok - strana za odvolatelnost politiků 0 9 
ČSSD 39 41 
Evropští demokraté 16 12 
Konzervativní strana 0 1 
Národní sjednocení 1 1 
KSČM 47 61 
 

Kandidát a strana Okrsek č.1 Okrsek č.2 
Radomír Malý  - Národní sjednocení 12 7 
Iljič Procházka - KSČM 48 55 
Vilém Buriánek- ČSSD 28 39 
Vít Unzeitig - Nezávislí 39 53 
Jiří Tomek - US-DU 4 6 
Josef Hájek - KDU-ČSL 62 56 
Antonín Žiška - Hnutí samostatné Moravy 1 5 
Tomáš Julínek- ODS 100 79 
 

Volby do Senátu Parlamentu ČR  - I.kolo

Volby do Senátu Parlamentu ČR -  II. Kolo - volební účast: 18% (406 voličů)
Tomáš Julínek - ODS - 67,50%

Iljič Procházka - KSČM - 32,50 %


