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dolnodubňanský zpravodaj 2002

Vážení spoluobčané,

vstoupili jsme do roku 2003, je před námi nové volební období.
Velká část našich plánů závisí na finančních prostředcích. Jejich získávání je
problematické, jak pro každého z nás, tak i pro Obecní úřad. V loňském roce
jsme získali dotace ze státního fondu životního prostředí do svazku obcí pro
plynofikaci. Dále máme požádáno na ministerstvu zemědělství o dotace na
vodovod II. etapa - to znamená vodovod do zbývající části obce. Zda tyto
dotace dostaneme je prozatím v jednání.
Tyto dvě plánované akce jsou rozsáhlé a náročné, přesto věřím, že se nám je
s vaší pomocí podaří dovést do zdárného konce.
Jsem přesvědčena, že většina občanů to myslí s naší obcí dobře a chce
pomoci vybudovat čistou a upravenou vesnici – těm všem patří upřímný dík.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala všem, kteří nám pomáhají
sponzorováním kulturních a společenských akcí.
Vážení spoluobčané, ať se Vám v roce 2003, který pro nás nebude lehký,
podaří vše co jste si předsevzali.

Jana Mašová
starostka obce

•
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společenská kronika

„

do života jsme přivítali
Langová Michaela
Langová Nikola
Pospíšilová Eva
Řezníček Aleš

”

ruce na společnou cestu životem si podali
Floriánová Věra – Černý Miroslav
Hájek Aleš – Jochymková Michaela

B

do naší obce se přistěhovali
Kohoutová Martina
Kohoutová Lucie
Kohoutová Lenka
Sobotka Stanislav
Formánková Marie
Hájková Michaela

D

z naší obce se odstěhovali
Votava Tomáš
Votavová Ludmila
Votava Tomáš ml.
Votavová Ludmila ml.
Votavová Anna
Vyžrálek Karel

Vyklická Jana
Vyklická Monika
Floriánová Věra
Floriánová Veronika
Šustrová Marie
Koníček Aleš

ÿ

naše řady opustili
Kohoutková Božena
Čechová Vlastimila
Vystrčilová Františka
Blažek Václav

Ke dni 31.12.2002 mají Dolní Dubňany 463 obyvatel.
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významná výročí
50

60
65

70
75

80
85
90

50 let
Čurdová Věra
Halámková Jana
Chvátalová Jana
Kalousková Eva
Kozlíčková Marie
Vyžrálek Karel
Čech Vlastimil
Kohoutková Zdenka

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

80
10
42
102
102
158
155
44

Nováček Bohuslav
Houdek Jaromír

č.p. 94
č.p. 7

Borešová Ludmila
Holý Bohuslav
Ing. Dokoupil Václav
Sobotka Václav
Sobotková Anna
Šmídová Jiřina
Tručková Ludmila
Věžníková Marta

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

Krejčí Blanka

č.p. 135

Čurda Oldřich
Hubatka Ladislav
Kocandová Marie
Šťastná Jarmila
Vystrčil Bohumil

č.p.
č.p.
č.p.
č.p.
č.p.

Čurda František
Blažková Vlasta

č.p. 51
č.p. 76

Holá Štěpánka
Slámová Marie

č.p. 107
č.p. 138

Čechová Milada

č.p.

60 let

65 let
54
159
38
154
141
106
140
146

70 let
75 let
57
130
68
69
143

80 let

85 let

90 let
1

Obecní zastupitelstvo přeje všem oslavencům hodně zdraví, štěstí, lásky a
pohody do dalších let.
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záplavová solidarita
Děkujeme všem občanům, kteří přispěli na zmírnění následků srpnových povodní.
Dolnodubňanští občané nosili peníze na Obecní úřad (vybráno 45.700,- Kč).Obec
přispěla částkou 20.000,- Kč.
Obecní úřad předal 65.700,- Kč jihočeské vesnici Plav. Obálka s daným
obnosem byla předána do rukou pana starosty. Ten zaslal našim občanům
poděkování.

Û

vesnice Plav poničená loňskými záplavami
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kulturní akce
§ Ples obce Dolní Dubňany + dechové hudby Dubňanka 22.2.2003
§ Posezení s důchodci
§ Festival dechových hudeb 1.6.2003
§ Václavské hody

¯

fotografie z XVI. Festivalu dechových hudeb
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základní škola
Vážení občané,
v tomto příspěvku bych Vás chtěla informovat o životě naší školy, o akcích, které proběhly
od září do března i o těch, které nás ještě čekají.
V letošním školním roce se v naší škole vzdělává 60 žáků. Z toho je 36 žáků
z Dolních Dubňan, 15 žáků z Horních Dubňan a 9 žáků z Rešic.
Ve školní družině máme zapsáno 50 dětí. Jsou rozděleny do 2 oddělení podle věku.
Činnost školní družiny je zaměřena na estetickovýchovné a pohybové aktivity.
O děti se stará pedagogický sbor v tomto složení:
učitelky:
Mgr. Petra Kameníková
Mgr. Veronika Pavlíková
PaedDr. Zdeňka Procházková
vychovatelky:
Jana Černá
Andrea Drápalová
a školnice Hana Bartuňková
Jsme otevřená škola pro žáky, jejich rodiče i ostatní veřejnost. Nechceme žáky pouze
vzdělávat, ale naučit je trávit kvalitně volný čas. Nabízíme jim proto řadu mimoškolních
aktivit:
Nepovinné předměty
Zájmové kroužky:
§
Sborový zpěv
§
Zobcová flétna
§
Sportovní hry
§
Kytara
§
Angličtina pro 2. a 3. ročník
§
Kroužek informatiky
§
Keramika
§
Aerobic
Žáci s poruchami učení pracují v dyslektickém kroužku.
V 1. pololetí školního roku proběhly tyto akce:
§ Den otevřených dveří pro rodiče
§ Mikulášská nadílka
§ Kino v Moravském Krumlově
§ Vánoční koncert a jarmark
§ Navštívili nás v době vyučování budoucí prvňáčci se svými rodiči
§ Spolu s dětmi z mateřské školy zhlédli žáci 1. a 2. ročníku divadelní představení
v Moravském Krumlově a v Brně
V měsíci lednu proběhl zápis do 1. ročníku. Pro školní rok 2003/2004 bylo
zapsáno 9 dětí.
Od 1. ledna 2003 se součástmi naší školy staly také:
§ Mateřská škola Dolní Dubňany
§ Mateřská škola Rešice
§ Školní jídelna Dolní Dubňany
§ Školní jídelna Rešice
Také letos vyučujeme formou projektů. Projekt znamená, že je vyučování „o něčem.“
A letos je o České republice. Učíme se její zeměpis, vybrané kapitoly z historie, vyprávíme
si o osobnostech z literatury a kultury. Učíme se písničky k jednotlivým krajům a mnohá
témata zpracováváme také výtvarně.
Aby bylo naše vyučování moderní, účastní se pedagogické pracovnice naší školy dalšího
vzdělávání. Řada vzdělávacích akcí probíhá i v naší škole. Na 22. března jsme naplánovali
celodenní seminář, na nějž se přihlásilo 90 učitelů z celého Jihomoravského kraje. Jedním
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z témat budou také metody práce a mimoškolní akce v naší škole, s nimiž budou kolegy
seznamovat paní Kameníková a Procházková.
Pro každého učitele je velmi důležitá zpětná vazba. To je zjištění úrovně znalostí dětí.
Jedním ze způsobů je provést s dětmi srovnávací testy. V loňském školním roce jsme
testovali žáky 5. ročníku. A myslím, že výsledky byly potěšující. Z 2300 testovaných žáků
bylo mezi našimi 14 páťáky:
§ V českém jazyce 11 nadprůměrných žáků
§ V matematice 9 nadprůměrných žáků
§ V oblasti obecných studijních předpokladů 10 nadprůměrných žáků
Testů se účastnili i letošní páťáci, jejich výsledky budeme znát v měsíci květnu.
Dalším kriteriem je úspěšnost dětí při přijímacích zkouškách na osmileté gymnázium. Za 3
roky, co máme na škole 5. ročník, bylo do primy osmiletého gymnázia přijato 32,5% žáků
5. ročníku. I když loni poprvé nebyli přijati všichni zájemci – z 15 žáků 5. ročníku se jich
hlásilo 7, domníváme se, že přijetí 4 žáků, což je více než ¼, není špatný výsledek.
Důležité je to, že se mezi žáky velkých škol v žádném případě neztratili.
A co nás čeká ještě do konce školního roku?
Exkurze do Prahy
Na jaře bychom se chtěli vypravit se žáky 3. – 5. ročníku na exkurzi do Prahy, kde bychom
si prohlédli to, o čem jsme si při probírání Prahy povídali. Průvodkyni nám bude dělat
Markéta Kalinová.
Slet čarodějnic
Tato akce by měla nahradit tradiční dětský maškarní karneval a je určena pro širokou
veřejnost. Proběhne buď 25. nebo 26. dubna v sále Pohostinství. Po skončení Sletu
čarodějnic bude následovat taneční zábava pro veřejnost se skupinou Velvet.
Oslava Svátku matek
Maminky, babičky i ostatní rodinní příslušníci se mohou zúčastnit vyučování. Před velkou
přestávkou děti maminkám a babičkám popřejí k svátku a předají jim dárečky.
Škola v přírodě
Letos ji uspořádáme již od 19. do 23. května v rekreačním zařízení Mladočov u Litomyšle.
Ptáte se, proč děti z vesnice jezdí na školu v přírodě? Důvodů je několik:
§ Děti si zábavnou formou procvičí učivo
§ Jsou nuceny týden vydržet bez rodičů a postarat se samy o sebe (uklidit si v chatce,
rozhodnout se, co si oblečou,…). Pro prvňáky je to většinou první delší pobyt bez rodičů
§ Musí se prosadit v kolektivu kamarádů
§ Učitelky poznají děti i z jiné stránky. A mnohdy se diví.
§ Je tam legrace
Slavnost zkoušek
Závěrečné písemné práce z českého jazyka a matematiky, které by měly ukázat, jak žáci
ovládají učivo daného ročníku.
Školní akademie s taneční zábavou pro děti a možná i pro dospělé.
Školní akademie bude završením letošního projektu i školního roku. Přijďte se podívat a
pobavit. Jste srdečně zváni.
Na závěr bych ráda poděkovala rodičům za spolupráci a podporu, vám všem za velkou
účast na mimoškolních akcích. Vážím si také výborné spolupráce s obecním úřadem.
Všichni jsme totiž „na jedné lodi“, navzájem se potřebujeme a měli bychom se respektovat.
Jsme tu proto, aby Vaše děti prožily v naší škole 5 spokojených let a aby od nás odešly
dobře připravené pro další studium i pro život. A věřte mi, že se pro to s celým kolektivem
snažíme dělat maximum.
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plynofikace obce
Na základě ankety, která proběhla v roce 2000 se začala naše obec ucházet o
plynofikaci. Proběhlo mnoho jednání, založení svazku obcí, protože jako samostatná
obec bychom dotace nedostali.
K podání žádosti na dotace se musel přiložit i počet případných přípojek na plyn.
V roce 2000 v anketě souhlasilo cca 90% domácností s plynofikací obce. Proto bylo
nahlášeno 154 přípojek.
Rozpočet na plynofikace obce je 7,657 mil. Kč. Obec tuto celou částku nemá, proto
požádala o dotace. Dotace činí 43% rozpočtu, pokud budou dodrženy podmínky této
smlouvy.
Nikdo nám nedá nic zadarmo, ani stát ne. Tyto peníze jsou určeny na ekologické
vytápění. Podmínka je 90% vybudovaných budek HUP (hlavní uzávěr plynu) 90%
finančních prostředků dostaneme při připojení 50% přípojek, to je cca 77 odběratelů.
Zbývajících 10% financí dostaneme do jednoho roku při dalším připojení domácností.
Pokud tyto podmínky obec nesplní, musí dotace vracet a tím na několik roků
zadlužit obecní rozpočet.
Proto chceme poprosit spoluobčany, aby nám pomohli tuto náročnou akci
vybudovat.
Zároveň upozorňujeme, že je to možnost, jak si za výhodných podmínek zřídit
přípojku k rodinnému domu. Zřizování samostatné přípojky bude několikanásobně
dražší a zároveň upozorňujeme, že po úpravě komunikací v obci nebude po několik
let reálná.
Domovní přípojkou se rozumí od hlavního uzávěru plynu (HUP) do vašich rodinných
domů. Pokud neuvažujete prozatím s vytápěním rodinných domů, stačí připojit
plynový sporák na vaření nebo bojler na ohřev vody. Tyto dvě věci vycházejí levněji
než elektrická energie nebo vaření propanbutanem.
Obec bude vybírat příspěvek na plynofikaci ve výši 5.000,- Kč, který je možno
uhradit ve II. splátkách, a to v měsíci dubnu a červnu (ekologická stavbaodečítatelná položka z daní). V této částce je zahrnut rozvod plynu po obci a
k rodinných domům (HUP), která Vám bude dodána do domu dle výběru.
Finanční příspěvek se bude vybírat na Obecním úřadě 16.dubna 2003 od
15:00–17:00 hodin.
Pokud tato částka nebude uhrazena, nebude Vám vybudována přípojka do HUP
k vašemu rodinnému domu.
Věříme, že tato akce je pro nás pro všechny finančně náročná. Vzhledem
k dlouhodobému plánování této akce se musíme všichni pokusit tuto akci uskutečnit.
Plynofikaci nebudujeme pouze pro sebe, ale především pro mladou
generaci, která má již dnes jiné zájmy.

@
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vodovodní rozvod
Úkolem č. 2 je rozvod vodovodu do zbývající části vesnice.
Zastupitelstvo obce rozhodlo spojit tuto náročnou akci s plynofikací při
jednom nepořádku a úpravě komunikace. Závisí to na tom, pokud
v letošním roce dostaneme dotace od ministerstva zemědělství.
Pokud ano, uskuteční se celá akce, pokud ne, provede se pouze trasa od
křižovatky k obecnímu úřadu a na kopec.
Školní jídelna nemůže používat vodu na vaření, toto je jeden z hlavních
důvodů, proč jsme rozhodli vybudovat další část vodovodu. Mimo to jsme
poslední vesnice v okolí, která nemá vodovod po celé vesnici. Netrápí nás
to, pokud je vody dostatek, ale už neklademe důraz na kvalitu vody. Kdo
z nás si nechá dvakrát ročně rozbor vody zda užíváme vodu dobrou nebo
závadnou?
Nezávadná voda je nejzákladnější věc pro člověka.
Vodovod II. etapa
Rozpočet: 5,100 mil. Kč
Dotace od státu 60% z rozpočtu.

ß
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odpady v roce 2002
Poplatky občanů za pevný domovní odpad činily: 155 430,- Kč
Výdaj za odvoz PDO firmou ESKO-T Třebíč: 168 315,- Kč
Výdaj za odvoz dvou kontejnerů firmou A.S.A. Brno: 20 380,- Kč
Obec doplácela: 33 265,- Kč
V loňském roce jsme vyprodukovali:
- směsný komunální odpad
139,615 t
- objemný odpad
8,560 t
- sklo
1,137 t
- kovy
18,400 t
- papír
2,830 t
- plastové obaly
0,858 t
Vážení spoluobčané,
z údajů, které jsme vyčíslili je vidět, kolik jsme vyprodukovali odpadu. Každým
rokem toto číslo stoupá. Zastupitelstvo obce rozhodlo doplatek za PDO uhradit
z rozpočtu obce, částka na jednoho obyvatele činí 72,- Kč, celkem 33 265 Kč.
Pokud budou částky za PDO v roce 2003 narůstat, obec bude nucena
zvýšit poplatek na jednoho obyvatele.
V loňském roce nebyl proveden svoz nebezpečného odpadu. V letošním roce bude
19.dubna od 12,00 – 12,30 u Obecního úřadu. Při svozu se budou od občanů
vybírat tyto druhy odpadů:
- akumulátory
- znečištěné obaly od barev, olejů, chemikálií, atd.
- zářivky, výbojky
- televizory, rádia, atd.
- ledničky
- osobní pneu

`
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jak ušetřit
naše popelnice a zároveň peněženky?
Sběr starého papíru - provádí Základní škola Dolní Dubňany dvakrát do roka,
kde můžete starý papír odevzdat. Bude oznámeno místním rozhlasem a letákem
na prodejně Jednoty.
Sběr skla – kontejnery u parku za hospodou.
Sběr plastových obalů – 3 kontejnery u Základní školy, 1 kontejner bude u
Obecního úřadu a 1 kontejner bude u telefonní budky na Zahrádkách.
Do kontejnerů je potřeba dávat PET lahve sešlápnuté.
Sběr železa – sbírá dobrovolný svaz hasičů vždy po vyhlášení.
Tráva, listí, stará řepa z našich zahrádek a sklepů do popelnice nepatří – patří na
kompost a hnojiště.
Suť či jiný stavební odpad si musí každý občan zlikvidovat sám a odvézt ne
nejbližší řízenou skládku. Firma, která vyváží odpad nechce tyto těžké věci brát.
Do velkoobjemných kontejnerů patří: staré matrace, staré hadry, umělá hmota
a další domovní odpad.
Rozhodně tam nepatří tráva, rošťí, dřevo, hlína, papír, železo.

Firma ESKO-T Třebíč, která vyváží pevný domovní odpad má v autě počitadlo a
účtuje počet vyvezených popelnic, účtuje i popelnici, která je poloprázdná, proto
přistavujte pouze popelnice plné. Účtuje i přistavené pytle u popelnic jako
jednu popelnici.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nakládají hospodárně s odpadem a
tento odpad třídí, tím ušetří vlastní peněženky.

`
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nový zákon o pohřebnictví
V loňském roce vyšel nový zákon o pohřebnictví.
Na tento zákon a obecně závaznou vyhlášku č. 3/2002 byli občané upozorněni
místním rozhlasem a vyvěšením na úřední desce Obecního úřadu. Mnohé novinky
se týkají občanů. Věříme, že si vyhlášku řádně prostudujete a budete postupovat
podle ní, která nám toto ukládá.
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Obce Dolní Dubňany č. 3/2002,
kterou se vydává
ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ.
Zastupitelstvo obce Dolní Dubňany vydalo dne 2.7.2002
podle ustanovení § 84 odst. 2 písm.i)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších
předpisů ( dále jen zákona o obcích)
a dále podle ustanovení § 16 odst. 1 a v souladu
s ustanovením § 19 zákona č. 259/2001 Sb. o pohřebnictví,
ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákona o
pohřebnictví) řád veřejného pohřebiště ( dále jen řád ).
Článek 1
Úvodní ustanovení
1. Řád upravuje provoz veřejného pohřebiště, které je
zřízeno v obci Dolní Dubňany parc. číslo 164/1 a 164/2.
2. Provozovatel veřejného pohřebiště zajišťuje jeho
provozování podle § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví
prostřednictvím obce Dolní Dubňany.
Článek 2
Provozní doba pohřebiště
Provozní doba, v jejímž průběhu je pohřebiště zpřístupněno
veřejnosti se stanoví takto :
Celoročně ….. 7.00 hod – 21.00 hod
Doba konání pohřbů je stanovena takto :
Celoročně ….. 9.00 hod – 17.00 hod

před ukončením stanovené provozní doby pohřebiště a
současně musí vozidlo pohřebiště opustit nejpozději 30 min.
před ukončením této doby. Chodci mají vždy přednost před
vozidly.
7. Přístup na pohřebiště nebo do jeho části může správce
pohřebiště z oprávněných důvodů ( terénní úpravy, náledí,
vichřice, exhumace atd. ) na vymezenou dobu omezit nebo
zakázat.
8. Svítilny a svíčky je možno na pohřebištích rozsvěcovat na
jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
9. Voda z vodovodní výpusti je určena k provozním účelům
správce pohřebiště a na zalévání zeleně při údržbě zeleně na
pronajatých hrobových místech. Je zakázáno odnášet vodu
v náhradních obalech z areálu pohřebišť.
110. Odpadky je třeba odkládat na stanovené místokontejner.
11. Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy
do zeleně vysazené správcem pohřebiště, včetně nové
výsadby zeleně bez jeho souhlasu.
12. Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je
možné se souhlasem správce pohřebiště. Tím není dotčena
povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
zvláštního předpisu ( zák.č. 84/1990 Sb., o právu
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
13. Na pohřebišti je povoleno provádět jakékoli práce pouze
v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento
řád.
14. Dozor nad pořádkem na pohřebišti provádí správce
pohřebiště.
Článek 4
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti

Článek 3
Pořádek na pohřebišti
1. Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového
jednání, které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo
mravního cítění pozůstalých a veřejnosti : tzn. zejména
chovat se hlučně, pouštět přenosné nosiče zvuku, požívat
alkoholické nápoje, omamné a psychotropní látky,
odhazovat odpadky mimo nádob k tomu určených a
používat prostory pohřebiště a jeho vybavení k jiným
účelům, než k jakým jsou určeny.
2. Na pohřebišti je možné zdržovat se pouze v provozní
době pohřebiště stanovené v článku 2 tohoto řádu.
3. Děti do 8 let mají na pohřebiště přístup pouze
v doprovodu dospělé osoby.
4. Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám a
osobám se psy, kočkami a jinými zvířaty.
5. Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech,
koloběžkách, skateboardech a kolečkových bruslích.
6. Vozidla ( s výjímkou invalidních vozíků) mohou na
pohřebiště vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem
provozovatele pohřebiště a při splnění jím stanovených
podmínek.
Vozidla do areálu pohřebišť jsou vpouštěna nejpozději 1hod.
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Správce pohřebiště zabezpečuje zejména následující služby :
a) pronájem hrobových míst
b) vedení související evidence o hrobových místech a o
uložení lidských ostatků
c) správu a údržbu pohřebiště včetně komunikací a okolní
zeleně v areálu pohřebiště
d) správu a údržbu objektů na pohřebišti ( oplocení,
vodovodní řád )
e) zajišťování likvidace odpadu
f) informační služby
Výkopové práce související s pohřbením, exhumací a
pohřbívání zajišťuje pohřební služba.
Článek 5
Povinnosti a činnost správce pohřebiště v souvislosti
s nájmem hrobových míst
Povinnosti pronajímatele hrobového místa v souvislosti
s pronájmem a zánikem pronájmu
hrobového místa a další nájemní podmínky jsou obsaženy
v nájemní smlouvě mezi
pronajímatelem a nájemcem hrobového místa.
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Článek 6
Ukládání lidských pozůstatků a zpopelněných lidských
ostatků a jejich exhumace
1. Lidské pozůstatky může do hrobů a hrobek ukládat
pohřební služba. Obdobně to platí i o provádění prací
spojených se zajišťováním exhumací.
2. Zpopelněné lidské ostatky je možné uložit na pohřebiště
vždy jen se souhlasem správce pohřebiště a způsobem, který
stanoví.
3. Všechny rakve určené k pohřbení musí být označeny
štítkem obsahujícím minimálně jméno zemřelého, datum
narození a den pohřbu. Před spuštěním do hrobu musí být
víko rakve pevně a trvale spojeno šroubem se spodní částí
rakve.
4. Pro pohřbívání do hrobů musí být použity takové rakve,
které ve stanovené tlecí době zetlí spolu s lidskými ostatky,
tzn. nesmí obsahovat díly z PVC a jiných nerozložitelných
materiálů, kovové díly jen omezeně, výplň rakví může být
pouze z materiálů, jako dřevěné piliny, papír a látky, při
výrobě a jejich nátěrů nesmí být použity toxické látky.
5. Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve
s maximálními rozměry 2,15 x 0,85 m a to :
- celodubové nebo z jiných tvrdých druhů dřev,do
které bude umístěna poloviční zinková vložka nebo
- kovové s nepropustným dnem.
6. Přímou manipulací s lidskými ostatky uloženými
v hrobkách může správce pohřebiště provádět pouze se
souhlasem okresního hygienika.
Článek 7
Tlecí doba
Tlecí doba stanovená pro ukládání lidských pozůstatků do
hrobu činí 10 let.
Článek 8
Zřizování hrobového zařízení a podmínky provádění
prací na pohřebišti
1. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobu :
a)
Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům
díla a hloubce základové spáry, která činí 600 mm.
b)
Základy památníků a náhrobků musí být
zhotoveny z dostatečně únosného materiálu odolného
proti působení povětrnosti např. z prostého betonu či
železobetonu, kamenného, příp. cihelného zdiva
apod.
c)
Přední a zadní rámy musí být v jedné přímce
s rámy sousedních hrobů.
d)
Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou
jednotlivě kotveny.
e)
Při stavbě na svahovitém terénu musí být
hrobové zařízení stejnoměrně odstupňováno.
2. Podmínky pro zřízení hrobového zařízení hrobky :
a)
Hloubka výkopu musí odpovídat počtu uvažovaných
uložených rakví (maximálně však 260 cm).
b) Stěny musí být vybudovány z porézních materiálů
(např. cihly), pokud bude použit litý beton, musí být
vyvedena z hrobky difúzní zátka.
c) Stěny hrobky z porézních materiálů musí mít šíři
nejméně 30 cm, v případě užití litého betonu
nejméně 15 cm, a musí být izolovány přizdívkou,
včetně impregnačních nátěrů.
d) Dno hrobky může být bez betonového pokryvu (pouze
kopaná zemina).V případě, že bude dno
vybetonováno, musí být zřízen trativod o rozměrech
nejméně 40 x 40 a hloubce 50 cm, vyplněný drenáží.
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e) Zdivo musí být umístěno na betonovém základě min. 50
cm vysokém v šíři podle předpokládané vyzdívky.
f) Do stěn hrobky musí být zabudovány vstupní otvory
s madly.
g) Kovové prvky v hrobce (traverzy pro uložení rakví a
stropní nosiče) musí být opatřeny antikorozními
nátěry a jejich stav musí být kontrolován nejméně
jednou za 10 let.
h) Zastropení hrobky je nutné provést tak, aby mohly být
rakve lehce umístěny na jednotlivá stanoviště s tím, že
vstupní otvor a vlastní světlost hrobky musí být nejméně 220
cm (podle velikosti rakví).
i) Na zastropení a uzavření hrobky musí být použity
železobetonové překlady, jejich spáry zality betonem a
povrch izolován.
j) Na zastropení je nutno použít 20 cm zeminy sloužící
jako pachová zátka neboumístit krycí desku
neprodyšně uzavírající hrobku, se spárami
vytmelenými trvalými tmely.
k) Nosnost stropu musí být nejméně 100 kg na 1 m čtver.
Vlastní hrobové zařízení s výjimkou rámů musí být
postaveno mimo hlavní konstrukci hrobky na samostatném
základě.
3. Správce pohřebiště může ve svém souhlasu se zřízením
hrobky stanovit
- dobu výstavby hrobky
- zabezpečení místa z hlediska pádu osob a bezpečnosti
návštěvníků hřbitova
- požadavky na ochranu zeleně v okolí staveniště
- podmínky používání komunikací staveniště
- způsob skladování materiálů, odpadů a jejich likvidace
- povinnost dozoru při výstavbě
- průběžné a závěrečné kontroly postupu prací.
4. Zřízenou hrobku přejímá po technické stránce správce
pohřebiště, který může pro trvalé užívání stavby určit
druh používaných rakví pro pohřbení v hrobce
způsoby a cyklus revizí hrobky .
Dokumentaci spojenou se zřízením hrobky je správce
pohřebiště povinen archivovat.
5. Při provádění veškerých prací na pohřebištích je třeba
dodržovat podmínky dohodnuté správcem pohřebiště,
zejména
- respektování důstojnosti a místa a omezení hlučných prací
- neomezování průchodnosti komunikací a přístupu
k jednotlivým hrobovým místům
- nenarušování hrobových míst nebo jakékoli jiné omezování
práv nájemců hrobových míst
- zajištění ochrany zeleně kořenového systému zeleně
6. Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa,
kde byly práce prováděny, do původního stavu.
Článek 9
Sankce
Porušení této obecně závazné vyhlášky bude postihováno
podle zákona o přestupcích a zákona o obcích.
Článek 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti 20.července 2002.
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dokončené akce roku 2002
1
2
3
4
5
6
7
8

Rekonstrukce sociálního zařízení a umýváren v Základní škole

Čištění potoka přes náves, čištění rybníčka v Močidlech

1

2

3

Rekonstrukce místního rozhlasu

Vybudování nového podia na hřišti

Vymalování sálu a zakoupení 10 ks stolů.

Zakoupení rodinného domu č. 19 (p. Holý František)

4

5

6

7

Demolice bývalé holírny.

Zakoupení 5 ks posypových nádob.

A
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plánované akce na rok 2003
1

1
Plynofikace obce.

2
3
4
5
6
7
8

2

Vodovod II. etapa.

Úprava parku u bytovek směr Tulešice.

Rekonstrukce sociálního zařízení v pohostinství.

Zakoupení 2 ks kontejnerů na plastové obaly.

3

4

5

6

Prodej domu č. 19

Demolice domu č. 93 (Mašek Jaroslav)

Vybudování nových schodů u Základní školy.

¤
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