zpravodajbrezova.cz

2017

č.3, září

Březová u Uherského Brodu

pro občany obce zdarma

Vážení spoluobčané,
léto pomalu končí a s ním souvisí taky podzimní práce a příprava na zimu. Každoročně musíme navozit a
uskladnit zimní posyp, nachystat veškerou techniku na zimní údržbu, pokosit starou trávu a pozametat
spadané listí.
V současné době čistíme potok
„Hrubár“, dále pokračujeme na
rekonstrukci ordinace našeho
obvodního lékaře, místnosti zdravotní
sestry a čekárny. Postupně ještě
opravíme ordinaci dětské lékařky a
přilehlou chodbu. Celé rekonstrukce
spočívá ve výměně podlah,
keramických obkladů, umývadel,
osvětlení a nábytku.
V průběhu léta jsme postavili novou
cestu „Pod dědinů“ kolem potoka,
vydláždili parkoviště a dokončili nové
autobusové zastávky.
V měsíci říjnu by měly, proběhnou
rekonstrukce některých místních
komunikací a možná i výměna
střešních oken na bytovce 435. Tyto
činnosti závisí na dodavatelích a
aktuálním počasí.
Co se zábavy týká, jsme snad každý
víkend letošního léta strávili nějakým
kulturním vyžitím. Ať už to byl dětský
karneval, Cyrilometodějské oslavy,
Březovské léto, turnaj v nohejbale,
sportovní odpoledne pro děti,
Slovácká jaternica nebo Slavnosti vín
a v Uherském Hradišti.
Ta d y m u s í m p o d ě k o v a t v š e m
organizátorům, kteří se na těchto
aktivitách jakkoliv podíleli.
Josef Trecha, starosta obce
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Farní úřad
CÍRKEVNÍ POHŘEB
Na církevní pohřeb má nárok jen
každý pokřtěný člověk a katechumen
(ten, kdo se připravuje na křest).
V případě zemřelého, který byl jiného
vyznání než je římsko či
řeckokatolické je třeba se domluvit
s duchovním správcem té dané církve
na pohřbu a je možné po schválení
ordinářem propůjčit k pohřbu
římskokatolický kostel i řím.-katol.
kněze. Odepřít křesťanský pohřeb je
nutné člověku, který byl během svého
života proti církvi, vzkříšení,
vzbuzoval pohoršení, žil
v konkubinátě či v cizoložství, byl
odpadlík, schizmatik, heretik... a před
smrtí neprojevil lítost.

Obřad může být buď beze mše sv.
(rozloučení či uložení do hrobu) – trvá
asi do půl hodiny anebo se mší sv.
(requiem) – trvá asi 45 minut + obřad
posledního rozloučení a případné
uložení do hrobu.
Upozorňuji, že mše sv. má pro
zemřelé nesmírnou cenu, kdy mohou
být zachráněni pro věčnost, pokud
třeba nežili podle křesťanských zásad
během svého života.
Je dobré se nechat před smrtí
zaopatřit – posílit svátostmi pro
věčnost – pomazání nemocných,
s v á t o s t s m í ř e n í , s v. p ř i j í m á n í
(viatikum).
Je možné také nechat za zemřelé
sloužit mše sv. kdykoliv po domluvě
s knězem.

Za církevní pohřeb se zatím nic
neplatí, ale je dobré, když dá rodina
alespoň nějaký příspěvek na církev,
farnost (např. na elektriku) podle
svých možností, popř. i sloužícím při
obřadu (kostelnicím, ministrantům,
zpěvačkám, varhaníkovi na benzin
...).
Rada: Je nesmysl nebrat malé děti na
pohřeb. I oni potřebují vědět, že
člověk umírá, že je to přirozené (vždyť
to stejně vidí v televizi) i z
psychologického hlediska a je nutné
zemřelého umět propustit do věčnosti
a rozloučit se takto s ním. Velkým
moderním nešvarem je neudělat ani
malé rozloučení se zemřelým - jakoby
nic ten člověk neznamenal. Pozůstalí
by pak neměli v duši klid.

Správný postup: Pozůstalí pokud
mají zájem o církevní pohřeb svého
příbuzného, ať se nejprve přijdou
domluvit na faru s knězem na den,
hodinu a místo pohřbu (možná
domluva i s pohřební službou).
Z pohřební služby je stejně nutné
přijít na faru s osobními iniciály
zemřelé-ho a domluvit se s knězem
na oznámení o pohřbu. Je možné
pohřbívat v každém kostele nejen
farním. V případě křtů a svateb má
být jen farní kostel.
Je dobré také zvážit kolik lidí asi přijde
se rozloučit se zemřelým, aby byl
vybrán vhodný kostel, aby se třeba
nestalo, že v kapli, kde je málo místa
bylo plno a mnoho lidí, by ještě stálo
venku a tím by byl pohřeb
nedůstojný.
Ta k é j e n e d ů s t o j n é n e v h o d n é
oblečení (zvláště v létě ženy šaty
s výstřihem, bez rukávů s ramínkem,
rifle, botasky apod.) a když lidé
v kostele žvýkají, žvýkačka či
bonbony do kostela nepatří (i kvůli
eucharistickému půstu)!
Kněz může také vést obřad v obřadní
síni, ale je lepší a důstojnější, když je
to v kostele. V obřadní síni to není
ono, často se tam ani za zemřelého
nikdo nepomodlí a lidé neslyší
potřebnou radostnou a nadějnou Boží
zvěst.
Způsob: je možná kremace = pro ni
se používá slovo „rozloučení“ a do
hrobu = „pohřeb“.
Tři způsoby obřadu: obřady
posledního rozloučení na hřbitově (v
krematoriu); v kapli a na hřbitově;
nebo v domě zesnulého, v kostele i na
hřbitově.
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Parte je dobré uvést slovy: „Pánem
věčnosti (života a smrti) byl povolán
na věčnost..., zaopatřen svátostmi;
Nejvyšším Veleknězem byl povolán na
věčnost...“. Je to nadějnější než
uvádět: „Oznamujeme smutnou
zprávu, že nás navždy nás opustil...
apod. Inspirujte se u kněžských
pohřebních oznámení!
Kapelu, varhaníka a zpěváky (scholu)
obvykle zajišťuje pohřební služba
(různé podle místa), v naší farnosti je
třeba říct varhaníkovi panu
Miroslavovi Čaňovi (popř. někomu
jinému, když je pohřeb v týdnu) a
zpěvačkám (paní Marii Pomajbíkové).
Kněz rád poradí.
Pokud měl zemřelý zvláštní přání
ohledně pohřbívání a nestačil to říct
svým příbuzným, ať je to napsané
v poslední vůli!

Symboly pohřebního rituálu:
- paškál poukazuje na velikonoční
poselství o vykoupení Kristem a jeho
zpřítomnění (už se
nedávají jiné
svíce k rakvi);
- květiny navozují představu rajské
zahrady, kde člověk žil ve šťastném
společenství s Bohem a do níž nám
Kristus znovu otevřel přístup;
- pokropením svěcenou vodou se
připomíná, že křtem je zesnulý určen
k věčnému životu;
- okuřování prokazuje úctu tělu
zemřelého jako chrámu Ducha
svatého (i mrtvé tělo si zasluhuje
požehnání, neboť bude při vzkříšení
obnoveno)
- fialová roucha jsou v barvě pokání
(pouze u malých dětí, které nebyly
schopny hřešit, je slavnostní bílá,
černá už se též nepoužívá).
P. Pavel Vágner, farář
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TJ Sokol Březová
TJB vstupuje do nové sezony
s novým trenérem
Když po posledním zápase minulé
sezony oznámil své ukončení na
trenérské lavičce Ladislav Kalina,
vedení TJB si lámalo hlavu, koho
dosadí na uvolněnou pozici.
Po zkušenostech z jarní části, kdy
a n g a ž ova l o z k u š e n é h o t r e n é ra
Davida Juráska, nechtělo vedení
hledat trenéra, který by s týmem
nějak experimentoval.
Až týden před sezonou se ujal
kormidla hrající místopředseda klubu
Josef Uher!
„Josef si udělal trenérský kurz a je de
facto pravým trenérem, který vlastní
licenci C. Nebylo nad čím přemýšlet,
bez trenéra hrát nemůžeme.“
ko m e n t u j e a n g a ž ov á n í n ov é h o
trenéra klubu Jiří Moravčík, předseda
klubu.
T J B v s t o u p i l a d o n ov é s e zo ny
domácím zápasem proti silnému
Vlčnovu, který v minulé sezoně hrál
ještě I. A třídu, sk. B (o dvě třídy vyšší
soutěž). Vlčnov přijel ve své
nejsilnější sestavě, se kterou hrál
mimo tří hráčů celou loňskou sezonu.
Úroveň zápasu byla hodně vysoká a
domácí po boji získali všechny tři body
za vítězství 2:0. Ve druhém kole
hostila TJB v derby Bánov, který
přejela jednoznačně 6:1!
Až ve třetím kole přišla první porážka,
když nestačila na zálohu Hluku
(porážka 3:1). Další výsledky a
tabulku Okresního přeboru naleznete
na stránkách klubu.
Cíl pro letošní sezonu je umístění do
pátého místa a potrápit favorita
s o u t ě ž e n a p o s t u p, k t e r ý m j e
jednoznačně Uherský Ostroh.
Dále hrát pěkný fotbal, který se bude
divákům líbit a rvát se o každý metr
na hřišti do poslední minuty!

Příchody a odchody TJB
Příchody:
Pavel Čaňo ml. (Strání), Denis Kejkrt
(Bánov)
Odchody:
Patrik Frühauf (Strání), Petr Ševčík
(Strání)

Mládež – žáci, přípravka

Základní informace o klubu

I v letošním soutěžním ročníku
2017/18 přihlásil klub TJ Sokol
Březová své mládežnické celky –
f o t b a l o v o u p ř í p r a v k u a ž á k y.
Přípravka hraje již pátou sezonu
v Okresní soutěži a žáci také v Okresní
soutěži M - žáků. Mládež má na
starosti Josef Křeháček, Vratislav
Horňák a Miroslav Přibyl

Předseda klubu, vedoucí A-týmu:
Jiří Moravčík

Tréninky TJB
A-tým má tréninky každý pátek
v 18:00h, sraz v kabinách 17:45h.
Tréninky přípravky a žáků probíhají
vždy v úterý a čtvrtek. Aktuální
změny jsou vždy na facebooku klubu
TJ Březová.

Rozlosování TJB
Kompletní rozlosování A-týmu, žáků a
přípravky jsou ke stažení na
klubových stránkách.

Místopředseda klubu, trenér A-týmu:
Josef Uher
Sekretář klubu:
Josef Janků
Členové výkonného výboru:
Dušan Bruštík, Pavel Čaňo
Vedoucí mládeže:
Josef Křeháček
Trenér žáků:
Vratislav Horňák
Trenér přípravky:
Miroslav Přibyl
Správce stadionu:
David Pomajbík
Ing. Pavel Čaňo, www.tjbrezova.cz
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Školy Březová

Zahájení školního roku
2017/2018 ve školách
v Březové
Ano, ve školách, neboť dnešního dne
začíná nová éra obecního školství v
Březové.
Vzdělávací subjekt se od 1. září 2017
jmenuje "Školy Březová - střední
odborná škola, základní škola a
mateřská škola, Březová", kdy do
nově otevřené střední odborné školy s
o b o r e m Ko m b i n ova n é l yc e u m
nastoupilo 60 studentů v prvním a
druhém ročníku.
Do základní školy dochází 128 žáků z
Březové a okolních obcí (např. Strání,
Lopeníku, Nivnice, Bystřice pod
Lopeníkem), ale také žáci ze
slovenské Nové Bošáce.
Základní škola je velmi vstřícná
individuálnímu vzdělávání, proto má v
republice dalších 755 žáků a v
zahraničí dalších 100 českých žáků.
Na zahájení nového školního roku
přijel i vzácný host - náměstek
Zlínského kraje pro školství Mgr. Petr
Gazdík.
Ve škole mj. přivítal 22 místních
prvňáčků, ale také desítky
individuálně vzdělávaných žáků, kteří
už tradičně přijíždějí na zahájení
školního roku do Březové, a také
studenty Kombinovaného lycea.
Všechny nás překvapil příjezd týmu
T V B a r r a n d o v, T V S l o v á c k o a
reportérky Českého rozhlasu.
PaedDr. Ludvík Zimčík, ředitel
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Školy Březová
První školní den ve školce
Letošní školní rok jsme zahájili ve
třídě mladších dětí, kde se budeme
scházet každé ráno.
Sluníčka i Motýlci si společně pohráli,
a také si sdělili zážitky z prázdnin,
které utekly jako voda. Každý si hledal
kamaráda, po kterém mu bylo nejvíce
smutno.
Co je to kamarádství a kdo je to
kamarád jsme si připomněli krátkou
básní Kamarád, kamarád, to je kdo
mě má rád.
Pomůže mi, poradí, po vláskách mě
pohladí.

Výprava za zvířaty kolem
světa

MŠ třída Sluníčka a Motýlci
Barbora Jurásková

Sraz čtvrťáků a páťáků nebyl ve
středu tradičně ve škole, ale na
autobusové zastávce. Proč?
Protože jsme s dětmi podnikli výpravu
do Uherského Brodu. Navštívili jsme
muzeum Jana Amose Komenského,
kde se konala výstava s přednáškou
na téma „Za zvířaty kolem světa“.
Tato výstava byla naplňující a
obohacující nejen pro děti. Díky
našemu průvodci jsme se dozvěděli
spoustu zajímavostí o savcích,
ptácích, plazech, obojživelnících,
motýlech, broucích, rostlinách,
horninách a minerálech sedmi
světadílů.
Věděli byste například:
Jak se jmenuje největší brouk na
světě, proč se Ksukolovi ocasatému
říká, že je datel, kolik je
zoogeografických oblastí, jakým
specifickým způsobem se pohybují
GIBONI, které současně žijící zvíře
pochází z dob dinosaurů a kde na těle
má třetí oko?
Nevíte, tak se přijďte zeptat. Rádi
vám odpovíme, protože my už to víme
:o)
A teď poslední otázečka ať máte nad
čím přemýšlet:
Jak se jmenuje tvor… spíše tvoreček,
který „sežral“ pošťáka v deštném
pralese, ale dopisy mu nechal a proč
mu vlastně ty dopisy také nesnědl?
Mgr. Kristýna Miklánková
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FS Dúbrava
MDŽ jsme si jako každý rok
zpříjemnily topinkami z Vinárny pod
Lípou. Velká pochvala patří paní
Jarmile Moravčíkové, moc nám
chutnalo. Další víkend jsme také
ochutnaly speciality rybí.
Na Květnou neděli pár z našich
zpěváckých řad nacvičilo a zazpívalo
s chrámovým sborem pašije, které
jsou nepostradatelnou součástí
velikonočních svátků.
6. května jsme ve spolupráci
s Obecním úřadem Lopeník otevřely
rozhledu, kde se sešel hojný počet
návštěvníků. Nálada byla po celý den
skvělá a počasí nám také přálo.
I ženy ze souboru Dúbrava umí
kulturně žít! V Uherském Brodě jsme
navštívily představení Sex pro
pokročilé, ve kterém hlavní role
ztvárnili Jana Krausová a Karel Roden.
20. května jsme si zazpívaly na 10.
výročním setkání Mikroregionu Bílých

Karpat, které se letos sešlo ve Starém
Hrozenkově. Program byl bohatý a
nechyběla ani pestrá zábava.
Začátkem června jsme se se
souborem pro změnu vydali
reprezentovat Českou republiku do
Chorvatska na 7. ročník Evropského
pikniku, jak už bylo zmíněno
v minulém vydání. Na akci stále
s úsměvem na tváři vzpomínáme.
Hody jsme již klasicky zapálili na
Domečku. Sešel se nás hojný počet a
o zábavu, kterou už tradičně zastala
Cimbálová muzika Pajtáš a Duo
Púček, nebylo nouze.
Za masára, za masára, za masára…
V tomto duchu se nesla celá Slovácká
Jaternica. Navštívili jsme (a ne
jednou) stánky, kde se připravovaly
pokrmy tak dobré, že jsme měli
„paščeky zamaščené ešče večér“.
Jelikož součástí poroty byla i naše
členka, dostalo se k nám v malé míře i
podpultové zboží. :-)

Na symbolické datum 9.9. letos
připadly Slavnosti vína v Uherském
Hradišti. Stejně jako rekordní počet
účastníků slavností, tak i my jsme
pokořili kapacitu autobusu díky našim
přátelům z Bošáce, se kterými máme
velmi dobré vztahy.
A co nás ještě letos čeká a nemine?
V první řadě to bude přátelské
vystoupení na Slavnostech pod
rozhlednou Hájnica 17. září. na
Slovensku, a také si samozřejmě
nenecháme ujít ani zavírání rozhledny
na Velkém Lopeníku, které letos
připadá na 18. listopadu. Na
nadcházející akce se velice těšíme a
doufáme, že se tam s mnohými z Vás
potkáme.
Pavla Ševčíková, Lenka Šemorová
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Hřbitovní řád
Řád veřejného pohřebiště obce Březová
Zastupitelstvo obce Březová, dne 16.03.2017, usnesením č. 18/2017 v souladu s § 16 odst. 1)
a § 19 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a změně některých zákonů (dále zákon o pohřebnictví)
a zákona č. 128/2000 Sb., o obcích usneslo vydat toto závazné opatření.
Souhlas k provozování veřejného pohřebiště vydal Krajský úřad Zlínského kraje, dne 12.05.2017, č.j. KUZL 32176/2017.

1) Řád veřejného pohřebiště upravuje provoz veřejného
pohřebiště na p.č. 181 v k.ú. Březová, jehož součástí jsou:
• místa pro ukládání lidských pozůstatků do jedno hrobů,
dvoj hrobů a dětských hrobů,
• místa pro ukládání lidských pozůstatků do hrobek
• společné hroby
2) Provozovatelem pohřebiště je obec Březová (dále jen
provozovatel) a zajišťuje jeho provozování v souladu
s ustanovením § 18 odst. 1 zákona o pohřebnictví a tímto řádem.
Výkopové práce spojené s pohřbením a exhumací a vlastní
pohřbení a exhumace, jakož i ukládání zpopelněných ostatků na
pohřebišti zajišťuje vypravovatel pohřbu prostřednictvím
oprávněných subjektů (fyzických či právnických osob).
3) Ustanovení řádu jsou závazná pro všechny návštěvníky
hřbitova, včetně osob, provádějící tam jakékoliv práce.
4) Použité pojmy:
a) Hrobové místo je plocha ke zřízení hrobu, hrobky nebo
urnového místa, zvětšená o plochu pro zhotovení hrobového
zařízení a stavbu hrobky.
b) Hrob je hrobové místo určené pro ukládání lidských pozůstatků
s následným zásypem zeminou.
c) Hrobka je hrobové místo určené pro ukládání lidských
pozůstatků v rakvido obestavěného prostoru pod nebo nad zemí,
nezasypané zeminou.
d) Uložení uren se zpopelněnými lidskými ostatky je se souhlasem
provozovatele pohřebiště možné do hrobů a hrobek, nebo
v pevných obalech na jejich povrch.
e) Hrobové zařízení je věc movitá sestávající z rozebíratelných
dílů, (včetně nezbytných základů), kterou lze přenést z místa na
místo bez porušení její podstaty
f) Podzemní hrobka je dočasná stavba se samostatným účelovým
určením - věc nemovitá, kterou nelze přenést z místa na místo bez
porušení její podstaty.
5) Součástmi pohřebiště jsou hroby, hrobky, urnová místa,
komunikace, vzrostlá zeleň, oplocení a hospodářská budova.
6) Na pohřebišti se pohřbívají zpravidla lidské pozůstatky osob,
které ke dni úmrtí měly trvalé bydliště na území obce Březová a
Lopeník, osob zemřelých na území obce Březová a Lopeník a těch,
jejichž těla byla na území obcí Lopeník a Březová nalezena nebo
vyložena z dopravního prostředku, nastala-li smrt v průběhu jízdy.
7) Zpopelněné lidské ostatky mohou být na pohřebištích se
souhlasem provozovatele uloženy bez ohledu na místo zpopelnění.
8) Ukládání zvířecích ostatků i zpopelněných je přísně zakázáno!

Článek 2
Provozní doba pohřebiště
1) Pohřebiště je volně přístupné návštěvníkům po celý rok bez
omezení.
2) Provozovatel pohřebiště může z oprávněných důvodů
(hygienických, bezpečnostních, klimatických apod.) přístup na
pohřebiště nebo jeho část dočasně omezit nebo zakázat.

Článek 3
Rozsah služeb poskytovaných na pohřebišti
1) Na pohřebišti obce Březová jsou poskytovány tyto služby:
a) Základní - nezbytné pro řádný chod pohřebiště
• nájem místa
- pro hroby a hrobky k uložení lidských pozůstatků,
- pro uložení lidských ostatků v urnách
správa pohřebiště a objektů na pohřebišti
• vedení předepsané evidence související s provozováním
pohřebiště,
• zveřejňování informací v místě na daném pohřebišti obvyklém
pro potřeby nájemců a veřejnosti
• vykonávaní dozoru nad dodržováním řádu pohřebiště
• údržba pohřebiště včetně zeleně, oplocení, mobiliáře
a inženýrských sítí
• údržba páteřních komunikací a zpevněných ploch (v létě i
v zimě),
• zajišťování svozu, odvozu a likvidace odpadů,
• údržba a úprava společných hrobů a ve sjednaném rozsahu i
opuštěných hrobových míst
• provoz veřejných WC na pohřebišti
b) Individuální - na požadavek nájemce nebo vlastníka hrobového
zařízení či hrobky – prostřednictvím oprávněných subjektu (viz čl.
1, odst. 2)
• výkopové práce související s pohřbením, nebo exhumací
• pohřbívání do hrobů a hrobek
• ukládání zpopelněných lidských ostatků
• provádění exhumací
• údržba a úprava hrobových míst
• a jiné

Článek 4
Pořádek na hřbitově
1) Návštěvníci pohřebiště jsou povinni zdržet se takového jednání,
které by se dotýkalo důstojnosti zemřelých nebo mravního cítění
pozůstalých a veřejnosti, to znamená zejména nechovat se
hlučně, nepouštět přenosné nosiče zvuku, nepožívat alkoholické
nápoje, omamné a psychotropní látky, neodhazovat odpadky
mimo nádoby k tomu určené a nepoužívat prostory pohřebiště a
jeho vybavení k jiným účelům, než k jakým jsou určeny.
2) Děti do 10 let mají na pohřebiště přístup pouze v doprovodu
dospělé osoby.
3) Na pohřebiště je zakázán přístup podnapilým osobám. Osobám
se psy, kočkami i jinými zvířaty, pokud zvířata nejsou na vodítku.
4) Na pohřebišti je zakázáno jezdit na jízdních kolech,
koloběžkách, skateboardech, kolečkových bruslích apod.
5) Vozidla (s výjimkou invalidních vozíků) mohou na pohřebiště
vjíždět a zdržovat se zde pouze se souhlasem provozovatele
pohřebiště a za splnění jím stanovených podmínek... Chodci mají
na hřbitově vždy přednost před vozidly.

pokračování na str.8

Článek 1
Úvodní ustanovení

6) Pojízdné a průchodné plochy na pohřebišti je povoleno pouze se
souhlasem provozovatele pohřebiště. Na pohřebišti nesmí vozidla
parkovat, ani zde provádět jejich opravy a údržbu. K parkování
vozidel slouží pro návštěvníky pohřebiště parkoviště před vstupem
na pohřebiště.
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7) Ukládání nádob, nářadí a jiných předmětů na zelené pásy a
místa kolem hrobových míst je zakázáno.

Článek 6
Povinnosti nájemce hrobového místa

8) Svítilny a svíčky je možno na pohřebiště rozsvěcovat na
jednotlivých hrobových místech pouze tehdy, pokud jsou
vhodným způsobem zabezpečeny proti vzniku požáru.
V odůvodněných případech může provozovatel pohřebiště
používání otevřeného ohně (svíček aj.) omezit nebo zakázat.

1. Na pohřebišti jsou vymezeny prostory pro hroby, hrobky
(hrobová místa). Zařízení hrobových míst lze zřídit v souladu
s podmínkami uvedenými v článku 9. Hrobové místo provozovatel
pohřebiště pronajímá nájemci na základě uzavření smlouvy o
nájmu hrobového místa, která musí mít písemnou formu. Za
pronájem hrobového místa platí nájemce provozovateli pohřebiště
nájemné a služby s nájmem spojené, jejichž výši určuje svým
usnesením zastupitelstvo obce.

9) Z hygienických důvodů není dovoleno v areálu pohřebiště pít
vodu z vodovodních výpustí a studní. Tato voda je určena
k provozním účelům provozovatele pohřebiště a na zalévání zeleně
při údržbě zeleně i na pronajatých hrobových místech. Je zakázáno
odnášet vodu v nádobách z areálu pohřebiště.
10) Odpadky je třeba odkládat na stanovená místa.
11) Návštěvníci nejsou oprávněni provádět jakékoli zásahy do
zeleně vysazené provozovatelem pohřebiště, včetně nové
výsadby zeleně, bez jeho souhlasu.
12) Pořádání pietních a vzpomínkových akcí na pohřebišti je
možné se souhlasem provozovatele pohřebiště. Tím není dotčena
povinnost svolavatele předem oznámit shromáždění podle
z v l á š t n í h o p ř e d p i s u ( z á k . č . 8 4 / 1 9 9 0 S b ., o p r á v u
shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů).
13) Na pohřebiště je povoleno provádět jakékoli práce pouze
v takovém rozsahu a takovým způsobem, který stanoví tento řád a
po předchozí dohodě s provozovatelem pohřebiště.
14) Dozor nad pořádkem a dodržováním toto řádu na pohřebišti
provádí provozovatel pohřebiště.

Článek 5
Povinnosti provozovatele pohřebiště
1) Provozovatel pohřebiště je povinen:
a) předat nájemci hrobového místa k užívání vyznačené, číselně
označené hrobové místo
b) umožnit nájemci hrobového místa zřídit hrobové zařízení nebo
hrobku za podmínek stanovených v článku 9.
c) umožnit nájemci hrobového místa jeho užívání, včetně užívání
zařízení pohřebiště
d) zajistit nájemci hrobového místa přístup k hrobovému místu a
zdržet se jakýchkoliv zásahů do hrobového místa a hrobového
zařízení s výjimkou případů, kdy je nezbytné např. v důsledku
živelní pohromy bezodkladně zajistit bezpečný a plynulý provoz
pohřebiště, nebo prací a pohřbívání na sousedním hrobě. V
takovém případě je omezení přístupu k hrobovému místu možné
pouze po nezbytně nutnou dobu. Dojde-li k zásahu do hrobového
místa nebo hrobového zařízení vinou provozovatele či smluvního
subjektu s následkem škody, je provozovatel či smluvní subjekt
povinen škodu uhradit nebo uvést hrobové místo do původního
stavu.
2) Provozovatel pohřebiště zřizuje a připravuje hrobová místa
k pronájmu tak, aby vznikly ucelené řady hrobů a hrobek stejného
charakteru a rozměrů. Nikdo nemá nárok na individuální umístění
mimo vymezený prostor.
3) Provozovatel pohřebiště zajišťuje pravidelnou a přiměřenou
údržbu zeleně, travnatých ploch, komunikací a ostatních zařízení
avšak mimo plochy hrobových míst pronajatých nájemcům, a to
na svůj náklad.
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2. Hrobové místo se pronajímá zpravidla na 10 let, minimálně však
na 5 a maximálně na 25 let. Po uplynutí této doby lze nájem
hrobového místa na návrh nájemce či provozovatele prodloužit
dodatkem ke smlouvě nebo uzavřením smlouvy nové, nebrání-li
tomu důvody uvedené níže.
3. Před zahájením prací na hrobovém místě si musí nájemce
hrobového místa vyžádat písemný souhlas od provozovatele
pohřebiště a řídit se při provádění prací jeho pokyny. Má-li být
zřízena hrobka, předá nájemce hrobového místa provozovateli
pohřebiště k odsouhlasení dokumentaci, obsahující technickou
zprávu, půdorys, bokorys a řez hrobkou s uvedením jména a
adresy realizátora záměru. Po dokončení hrobky požádá nájemce
hrobového místa provozovatele pohřebiště o její technické
převzetí a řídí se pokyny vydanými provozovatelem pohřebiště
k trvalému užívání hrobky.
4. Nájemce hrobového místa na hřbitově je oprávněn požadovat
uložení do něj ostatky zemřelých, zřizovat na něm pomník, zdobit
jej a provádět další úpravy v souladu s tímto řádem a pokyny
provozovatele pohřebiště.
5. Nájemce hrobového místa je povinen provádět jeho údržbu
zejména v následujícím rozsahu a způsobem:
a) nejpozději do 5 měsíců od pohřbení do hrobu zajistit úpravu
plochy hrobového místa,
b) zajistit, aby plocha hrobového místa nezarůstala nevhodným
porostem narušujícím estetický vzhled pohřebiště a průběžně
zajišťovat údržbu hrobového místa na vlastní náklady tak, aby
jeho stav nebránil užívání hrobových míst ostatních nájemců,
c) odstranit včas znehodnocené květinové a jiné dary, odpad
z vyhořelých svíček a další předměty, které narušují estetický
vzhled pohřebiště. Neodstraní-li tyto předměty nájemce
hrobového místa, je provozovatel pohřebiště oprávněn to učinit
sám na náklad nájemce,
d) neprodleně zajistit opravy zařízení hrobového místa je-li
narušena jeho stabilita a ohrožuje tím zdraví nebo majetek dalších
osob. Pokud tak nájemce neučiní, je provozovatel pohřebiště
oprávněn zajistit bezpečnost hrobového místa na náklady a riziko
nájemce,
e) zajistit na vlastní náklady, nejpozději do dne ukončení nájmu
hrobového místa, odstranění hrobového zařízení včetně uren,
jinak s nimi bude postupováno podle § 25 odst. 9 zákona o
pohřebnictví.
6. oznamovat provozovateli pohřebiště veškeré změny údajů,
potřebných pro vedení evidence pohřebiště v souladu s § 21
zákona o pohřebnictví.
7. strpět číselné označení hrobů provedené provozovatelem
pohřebiště způsobem obvyklým na daném pohřebišti nebo jeho
části.
8. zemře-li nájemce hrobového místa před uplynutím doby, na
kterou bylo místo pronajato, přechází právo nájmu hrobového
místa na dědice. Jiná změna nájemce před uplynutím doby nájmu
hrobového místa je možná jen se souhlasem provozovatele
pohřebiště.

pokračování na str.9
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9. Nájem hrobového místa zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byl pronájem hrobového místa
dohodnut a zaplacen
b) nájemce nezaplatil nájemné na další období ani do 3 měsíců od
doručení upozornění, Není-li známa adresa nájemce, provozovatel
pohřebiště jej upozorní veřejnou výzvou v místě na pohřebišti
obvyklém nebo na úřední desce vyvěšenou po dobu 90 dnů.
10. Jakékoliv užívání hrobového místa v případě více
spolunájemců a nakládání s hrobovým zařízením či hrobkou u více
spoluvlastníků je možné jen s prokazatelným souhlasem všech.
Takový souhlas si zajišťují nájemci respektive vlastníci sami.

Článek 7
Ukládání lidských pozůstatků a ostatků a jejich exhumace
1) Lidské pozůstatky a ostatky může do hrobů a hrobek ukládat
pouze subjekt oprávněný v čl. 1 odstavec 2), jiná osoba jen
se souhlasem provozovatele pohřebiště. Obdobně to platí i o
provádění prací spojených se zajišťováním exhumací. Před
uložením pozůstatků a ostatků do hrobů a hrobek předloží osoba
požadující pohřbení, list o prohlídce mrtvého či jiný doklad
předepsaný zákonem.
2) Zpopelněné lidské ostatky může uložit na pohřebišti i nájemce
či jiná pověřená osoba, avšak vždy jen po předchozím souhlasu
provozovatele pohřebiště a způsobem, který k uložení 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 šrouby 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, které neobsahují toxické látky a
vysoký podíl umělých vláken.
5) Pro pohřbívání do hrobek je nutno použít rakve s maximálními
rozměry 2,15 x 0,85 m, a to
a) celo dubové nebo z jiného tvrdého dřeva s vloženou poloviční
zinkovou vložkou nebo
b) kovové s nepropustným dnem.
6) Před uplynutím tlecí doby mohou být lidské ostatky
exhumovány na žádost nájemce hrobového místa jen se
souhlasem krajské hygienické stanice, nebo nařídí-li exhumaci
v trestním řízení předseda senátu nebo státní zástupce. Náklady
na exhumaci hradí ten, kdo o ni požádal.

Článek 8
Tlecí doba
Tlecí doba pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů, stanovená
rozhodnutím Krajské hygienické stanice ze dne 10.04.2017 pod
č.j. KHSZL 07894/2017 činí 20 let.

Článek 9
Zřizování hrobového zařízení
a podmínky provádění prací na hřbitově
1) Pro zřízení hrobového zařízení hrobu se stanovují tyto
podmínky:
a) Základy musí odpovídat půdorysným rozměrům hrobového
místa. Hloubka základové spáry pro rám a pod pomník musí být
provedena do hloubky nejméně 600 mm pod úroveň terénu.
b) Základy pomníků náhrobků musí být zhotoveny z dostatečně
únosného materiálu, odolného proti působení povětrnosti např. z
železobetonu, kamenného či cihelného zdiva apod.
c) Přední a zadní rámy hrobu musí být v jedné přímce s rámy
sousedních hrobů.
d) Vlastní náhrobek a rámy musí být mezi sebou jednotlivě
kotveny.
e) Mezera mezi základy bočních rámů hrobů se stanovuje
minimálně na 30 cm.
f) Vnější rozměr vzdálenosti předního a zadního rámu hrobu se
stanovuje na 270 cm. Vnitřní rozměr vzdálenosti základů předního
a zadního rámu se stanovuje na 225 cm.
g) Vnější rozměr bočních rámů se stanovuje 140 cm pro jednohrob
a 240 cm pro dvojhrob. Hrobům jen pro uložení uren se stanovují
vnější rozměry rámů na 100 x 100 cm.
h) Texty a nápisy na pomnících a hrobových deskách musí
odpovídat důstojnosti a pietě hřbitova. Nápisy a symboly nesmí
být v rozporu s morálními zásadami.
i) Demontované pomníkové díly, určené k likvidaci je nutno
z pohřebiště odvést na náklad zhotovitele nejpozději do konce
následujícího dne. Odkládání stavební sutě a vyřazených
pomníkových dílů do kontejneru na komunální odpad je zakázáno.
2) Pro zřízení hrobky vymezí provozovatel na žádost nájemce
podmínky samostatně.
3) Při pohřbívání do hrobů je nutno dodržet tyto podmínky:
a) Hloubka hrobu musí být minimálně 150 cm od horní úrovně
povrchu hrobu, u prohloubeného minimálně 200 cm.
b) Ustálená hladina podzemní vody musí být minimálně 0,5 m
pode dnem hrobu.
b) Provozovatel pohřebiště může na žádost nájemce hrobového
místa povolit do téhož hrobu uložení dalších lidských ostatků i před
uplynutím tlecí doby v případě, že je lze umístit nad dříve
pohřbenými pozůstatky a vrstva zeminy na novou rakví bude
alespoň 1 m.
c) Vrstva zeminy nad rakví po pohřbení musí být nejméně 120 cm.
4) Při provádění veškerých prací na pohřebišti je třeba dodržovat
podmínky dohodnuté se provozovatelem pohřebiště, zejména
a) respektovat důstojnost místa a omezit hlučnost prováděných
prací
b) neomezovat průchodnosti komunikací a přístupu k jednotlivým
hrobovým místům
c) nenarušovat hrobová místa a neomezovat jiné nájemce
hrobových míst
d) zajistit ochranu zeleně a kořenový systému zeleně
5) Po ukončení prací na pohřebišti je nutno uvést okolí místa, kde
byly práce prováděny, do původního stavu.

pokračování na str.10
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6) Při zjištění závad na technickém stavu hrobky je její majitel
povinen bezodkladně zajistit nápravu uvedením hrobky do
nezávadného technického stavu.
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Článek 10
Účinnost
Tento řád veřejného pohřebiště
nabývá účinnosti dnem 23.03.2017.
Schváleno zastupitelstvem obce dne
16.03.2017, usnesením č. 18/2017.
---------- ---Správce hřbitova: Ludmila Uhrová,
Březová č.p. 258
P r o t o ko l o u l o ž e n í ze m ř e l é h o :
vypravovatel pohřbu je povinen
vyplnit protokol o uložení zemřelého
ihned po pohřbu. Protokol, který je
k dostání u správce hřbitova nebo na
obecním úřadě odevzdá vypravovatel
pohřbu, vyplněný, na obecní úřad
Březová.

Výpočet služeb a nájmu
Náklady za 5 let činí: 156 360 Kč
(kosení, údržba chodníků, správce
hřbitova, svoz odpadu, spotřeba
vody)
Plocha hřbitova celkem: 7 673 m
plocha hrobů: 2 558,184 m
udržovaná plocha: 5114,816 m
Služby:
Výpočet: 156 360:2558,184 =
61,122 Kč/ m2/ rok
Nájem:
program: 11 520 Kč
RUP (roční udržovací poplatek):
2 600 Kč
14 120 : 2 558,184 = 5,5 Kč
Zastupitelstvo obce Březová schválilo
dne 16.03.2017, usnesením
č. 18/2017 výši služeb 30 Kč/m²/rok
a nájem 5 Kč/m²/rok.
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Informace o volbách
Informace o způsobu
hlasování na území České
republiky ve volbách do
Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
konaných v roce 2017.
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky vyhlásil
prezident České republiky svým
rozhodnutím publikovaným ve Sbírce
zákonů pod č. 135/2017 Sb., v částce
48, která byla rozeslána dne 2. května
2017.
V o l b y s e
n a
ú z e m í
České republiky konají ve dvou
dnech, kterými jsou pátek a
sobota; hlasování probíhá v pátek
20. října 2017 od 14.00 hodin do
22.00 hodin a v sobotu 21. října
2017 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Voličem je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den
voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Volební místnost
Voliči jsou o době a místě konání voleb
v obci informováni oznámením
starosty obce nejpozději 15 dnů přede
dnem voleb, tj. 5. října 2017. Je-li na
území obce zřízeno více volebních
okrsků, uvede starosta obce, které
části obce náleží do jednotlivých
volebních okrsků. V oznámení jsou
uvedeny adresy volebních místností.
Pověřený obecní úřad a krajský úřad
zveřejní na webových stránkách
přehled o telefonním spojení do každé
volební místnosti ve svém správním
obvodu.
Ve volební místnosti budou na
viditelném místě vyvěšeny vzory
hlasovacích lístků označené nápisem

„VZOR“, dále prohlášení kandidáta o
vzdání se kandidatury nebo odvolání
kandidátů, pokud byla doručena do
48 hodin před zahájením voleb; při
zjišťování výsledků voleb se k hlasům
odevzdaným pro takového kandidáta
nepřihlíží; dále i případná informace o
zřejmých tiskových chybách na
hlasovacích lístcích s uvedením
správného údaje.
Volební místnost musí být pro každý
volební okrsek rovněž vybavena
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách
do Parlamentu České republiky a o
změně a doplnění některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
který musí být voličům na jejich
žádost zapůjčen k nahlédnutí.

Hlasování
Prokázání totožnosti a státního
občanství
Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže okrskové volební komisi svou
totožnost a státní občanství České
republiky platným občanským
průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním
pasem České republiky anebo
cestovním průkazem. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování
umožněno. Je tedy nezbytné,
aby volič měl u sebe potřebné
doklady.
Volič, který se dostavil do volební
místnosti s voličským průkazem, je
povinen tento průkaz odevzdat
okrskové volební komisi; ta jej přiloží
k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz opravňuje k
zápisu do výpisu ze zvláštního
seznamu voličů ve dnech voleb v
jakémkoli volebním okrsku na
území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském
nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.

Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo
zvláštního seznamu voličů obdrží volič
od okrskové volební komise prázdnou
úřední obálku opatřenou úředním
razítkem příslušného obecního nebo
městského úřadu, magistrátu, úřadu
městského obvodu nebo městské
části. Volič, který hlasuje s voličským
průkazem, obdrží zároveň hlasovací
lístky pro volební kraj, v němž se
nachází volební okrsek, kam se volič
dostavil.

Obec Březová
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Informace o volbách
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně
pro každou politickou stranu, politické
hnutí a koalici.
Na každém hlasovacím lístku je
uvedeno číslo určené losem.
Hlasovací lístky týchž politických
stran, politických hnutí a koalic musí
být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným
číslem.
Pokud některá politická strana,
politické hnutí nebo koalice nepodaly
kandidátní listinu ve všech volebních
krajích, zůstane v daném volebním
kraji toto číslo neobsazeno.
Vzhledem k tomu nemusí hlasovací
lístky, které volič obdržel, tvořit
úplnou nepřerušenou číselnou řadu a
sada hlasovacích lístků tak nemusí
obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických
stran, politických hnutí a koalic,
u kterých bylo při registraci
rozhodnuto o škrtnutí kandidáta,
zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto
kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité
politické straně nebo politickému
hnutí je na hlasovacím lístku
vyjádřena zkratkami uvedenými
v přiložené informaci. Hlasovací lístky
j s o u o p a t ř e ny o t i s ke m ra z í t k a
krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce
distribuovány voličům nejpozději 3
dny přede dnem voleb. V případě,
že dojde k jejich poškození nebo
ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je
možné požádat ve volební místnosti
okrskovou volební komisi o vydání
nové kompletní sady hlasovacích
lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně
hlasovacích lístků, vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě
hlasovacích lístků. V případě, že se
volič neodebere do tohoto
prostoru, nebude mu hlasování
umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků volič vloží do úřední
obálky jeden hlasovací lístek té
politické strany, politického hnutí či
koalice, pro niž se rozhodl hlasovat.

Tím volič dává hlas ve prospěch
vybrané politické strany, politického
hnutí nebo koalice. Zároveň může
volič na hlasovacím lístku vybrané
politické strany, politického hnutí,
koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4
kandidátů uvedených na témže
hlasovacím lístku vyznačit, kterému
z kandidátů dává přednost. Jiné
písemné úpravy hlasovacího lístku
nemají na posuzování hlasovacího
lístku vliv.
Ve p r o s p ě c h p o l i t i c k é s t r a n y,
politického hnutí nebo koalice se
počítají i takové hlasovací lístky, na
nichž jsou jména kandidátů škrtnuta,
změněna nebo dopsána.K takovým
úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal
na hlasovacím lístku přednostní hlas
více než 4 kandidátům, počítá se
takový hlasovací lístek ve prospěch
politické strany, politického hnutí
nebo koalice, k přednostním hlasům
se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky,
které nejsou na předepsaném
tiskopise, hlasovací lístky, které jsou
přetržené, a hlasovací lístky, které
nejsou vloženy do úřední obálky.
Poškození nebo přeložení hlasovacího
lístku nemá vliv na jeho platnost,
pokud jsou z něho patrny potřebné
údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v
úřední obálce několik hlasovacích
lístků.

Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro
úpravu hlasovacích lístků vloží volič
úřední obálku s hlasovacím lístkem
před okrskovou volební komisí do
volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně,
zastoupení není přípustné.
S voličem, který nemůže sám upravit
hlasovací lístek pro tělesnou vadu
anebo nemůže číst nebo psát, může
být v prostoru určeném pro úpravu
hlasovacích lístků přítomen jiný volič,
nikoliv však člen okrskové volební
komise, a hlasovací lístek za něho
upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do
volební schránky.

Hlasování do přenosné volební
schránky
Volič může požádat ze závažných
(zejména zdravotních) důvodů obecní
úřad a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat
mimo volební místnost, a to pouze v
územním obvodu volebního okrsku,
pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
V takovém případě okrsková volební
komise vyšle k voliči dva své členy
s přenosnou volební schránkou,
úřední obálkou a hlasovacími lístky.
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