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Začátek listopadu je pro většinu 
lidí spjat s „dušičkami“ , jak se říká dni 
označenému v kalendáři jako „Památ-
ka zesnulých“. Lidé v mnohem větší 
míře než jindy navštěvují hřbitovy 
a pečují o hroby svých blízkých. Avšak 
nejen v těchto dnech, ale i kdykoliv 
jindy navštíví-li hřbitov, vnímají jeho 
celkovou úpravu a péči, jaká je místu 
uložení zemřelých ze strany správce 
hřbitova věnována. Správa hřbitova 
ovšem neznamená jen sekání trávy, 
odvoz odpadků a ořezávání stromů 

a keřů. Zákon o pohřebnictví ukládá 
provozovateli hřbitova celou řadu po-
vinností, přičemž těmi nejzákladnější-
mi jsou „…výkopové práce související 
s pohřbením a exhumací, pohřbívání 
lidských pozůstatků a lidských ostatků 
do hrobů nebo hrobek, provádění exhu-
mací, ukládání, rozptyl a vsyp zpopel-
něných lidských pozůstatků,…“

Dnes už není možné to, co bývalo 
běžné kdysi, že hrob někdy vykopali 
i příbuzní zemřelého či kamarádi. Ač-
koliv to na první pohled nevypadá, prá-
ce hrobníka je kvalifikovaná činnost 
vyžadující značnou odbornost potvr-
zenou absolvováním řady školení, a to 
nejen o pohřbívání samotném, ale také 

o zemních pracích, bezpečnostních 
a hygienických předpisech atd.

O skrbeňský hřbitov již řadu let 
v tomto smyslu pečuje pan Ladislav 
Spurný z Nákla. Protože práce hrobní-
ka je pro mnoho lidí obestřena něčím 
neobvyklým, zeptali jsme se ho na 
několik otázek ve snaze poskytnout 
lidem více informací o této nepostra-
datelné profesi.

Proč, kdy a jak jste s prací hrob-
níka začal?

První hrob jsem vykopal v březnu 
roku 1996 v Nákle. Tehdejší hrobník 
nemohl už nějaký čas svou práci vy-
konávat a hroby kopal pokaždé někdo 

LADISLAV SPURNÝ 
– hrobník
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Z OBECNÍHO
ÚŘADU

Zastupitelstvo obce schválilo na 
svém 10. zasedání dne 19. října toto 
usnesení:

1/10/2011
ZO bere na vědomí plnění usnese-

ní a zprávu kontrolního výboru.

2/10/2011
ZO schvaluje uzavření kupní 

a darovací smlouvy, podle které obec 
Skrbeň do svého vlastnictví bezúplat-
ně přijímá od paní Marie Crhové jako 
dar část pozemku p.č. 24/2 – zahrada 
v k.ú. Skrbeň označenou v geometric-
kém plánu č. 444-184.1/2010 jako díl 
„e“ o výměře 5 m2 a do společného 
jmění manželů Miloslava a Marie 
Crhových prodává část pozemku p.č. 
24/3 – zahrada označenou v geomet-
rickém plánu č. 444-184.1/2010 jako 
díl „d“ o výměře 13 m2 a část pozemku 
p.č. 578/1 – ostatní plocha označenou 
v témže geometrickém plánu jako 
díl „c“ o výměře 7 m2 za kupní cenu 
4.000 Kč.

Poplatky spojené s vkladem do 
katastru nemovitostí uhradí kupující.

Podpisem smlouvy je pověřen 
starosta.

3/10/2011
ZO vyhovuje žádosti nájemce 

obecního hostince o snížení nájem-
ného za období rekonstrukce WC. 

jiný. Tehdy oslovili i mne. Hned na-
poprvé to bylo náročné, protože pano-
valy holomrazy a půda byla promrzlá 
do hlouby 60 cm. Když jsem přišel 
domů, třásly se mi námahou ruce. Tato 
zkušenost mne ale neodradila, přišly 
další pohřby a já jsem kopal hroby 
stále častěji. 

S mou původní profesí to ovšem 
nijak nesouvisí. Jsem vyučený zpraco-
vatel dřeva pro tehdejší Severomorav-
ské dřevařské závody. V roce 1993 nás 
tato firma vyslala i na montáže ubyto-
vacích buněk do Kazachstánu, avšak 
po návratu jsme ani nedostali celou 
výplatu a brzy následovala hromadná 
výpověď. Našel jsem si práci v lese 
a přitom jsem kopal hroby. Nakonec 
tato práce převážila a už devět roků 
jsem hrobníkem „na plný úvazek“.  

Co jste se všechno musel naučit 
a jak odbornost potvrdit?

První zkušenosti jsem přebíral 
od svého nákelského předchůdce 
pana Pospíšila, postupně jsem zís-
kával zkušenosti vlastní. Od roku 
2002, v souvislosti s novým zákonem 
o pohřebnictví, absolvuji pravidelná 
školení pořádaná odbornou profesní 
organizací. Několikaletá praxe je při-
tom zohledněna. Noví zájemci o práci 
hrobníka však nyní musí nejdříve slo-
žit před příslušnou komisí odbornou 
zkoušku, teprve potom mohou profesi 
vykonávat.

O kolik hřbitovů pečujete? Na ja-
kém území? Máte nějaký „oblíbený“ 
hřbitov?

Nejdříve jsem působil jen na hřbi-
tově v Nákle. Později mne oslovila 
paní starostka v Křelově, která mne 
doporučila i do Horky a Skrbeně. Po-
stupně mne oslovovaly další obce. Za-
čal jsem pracovat i pro města Litovel 
a Uničov. V současné době pracuji asi 
na padesáti hřbitovech od Bouzovska 
po Libinu, Břevenec nebo na opačné 
straně po Moravský Beroun.

Na otázku, zda mám nějaký 
oblíbený hřbitov, se dá odpovědět 

z různých hledisek. Uvedl bych zde 
především hřbitov v Horce. Je to tím, 
že je vlastně nový, takže při jeho za-
ložení bylo pamatováno na pohodlný 
přístup k hrobům, což mou práci 
usnadňuje. A bezprostřední blízkost 
lesa má také své kouzlo.

Stává se, že  vás po letech praxe 
přece jen ještě něco zaskočí, pře-
kvapí?

Vždy se může stát něco nepřed-
vídaného, jak se říká - do země nikdo 
nevidí. Stalo se mi, že jsem narazil 
na zbytky základů nějaké stavby, 
která tam zřejmě byla před založením 
hřbitova, jednou jsem narazil na rakev 
uloženou nikoliv podélně, ale napříč 
hrobu, čas od času zjistím, že s rakví 
byly „pochovány“ i části starého po-
mníku apod.  

Vaše práce je spojena se zármut-
kem pozůstalých. Přesto – lze při práci 
hrobníka zažít něco úsměvného?

Takových vzpomínek samozřejmě 
příliš mnoho není. Ale pamatuji se tře-
ba,  že jsem přijel na hřbitov, kde mne 
očekávala paní, jíž zemřel manžel. 
Vystoupil jsem z auta a ona se mne 
ptala, kolik mám zaměstnanců na to 
kopání. Popravdě jsem odpověděl, 
že se za chvíli převleču do montérek 
a všechna práce je jen mou záležitostí. 
Paní se nad tím v tu chvíli srdečně 
rozesmála.

Máte nějaké předsevzetí či přání 
související s tím, co děláte?

Nechci, aby to vyznělo jako fráze, 
ale snažím se dělat svou práci poctivě 
a tak, aby nebyl žádný důvod ke stíž-
nostem. Doposud se mi to vyplatilo. 
Nikdy jsem si nedělal žádnou reklamu 
a to, že se na mne tolik zájemců obrací, 
je jen výsledkem doporučení, které si 
mí klienti vzájemně předávají. A tento 
jistý kredit bych si rád udržel. 

Prožívání situací, které jsou 
v lidských životech zásadní, nezřídka 
člověka ovlivní včetně jeho celkového 

pohledu na život a svět. Jak toto vní-
máte vy? 

Je pochopitelné, že si víc než 
kdokoliv jiný uvědomuji, že ze světa 
odcházíme beze všeho, co se nám 
snad podařilo nashromáždit, získat. 
A ať už spočineme v honosném či pro-
stém hrobě, je to v podstatě jedno. Čas 
od času bychom si to měli uvědomit 
a snažit se život podle toho prožít.
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V celém objektu byly vyměněny 
veškeré rozvody – elektro, voda, 
odpady, topení (včetně nových radiá-
torů – původně uvažováno zachování 
stávajících radiátorů a části rozvodů 
topení).

Odpadní potrubí bylo rozděleno 
tak, že kuchyň je napojená na lapák 
tuku, záchody na čerpací jímku tlakové 
kanalizace. Z důvodu celkové obměny 
kanalizačního potrubí musely být vy-
bourány všechny betonové podlahy, 
nešlo tedy jen o osekání dlažby a po-
ložení nové, jak se alespoň v některých 
místnostech uvažovalo.

Výčet v tomto článku není samo-
zřejmě úplný. K součtu celkových 
nákladů přispěla řada dalších změn 
a  doporučených úprav,  někdy 
i drobných, ale konečný součet ovliv-
ňujících.

Rozsah prací byl skutečně značný 
a vícepráce zdůvodněné a nutné, jejich 
neprovedení by nebylo rozumné.

Doufejme, že opravené sociální 
zařízení bude sloužit dlouho ke spo-
kojenosti návštěvníků hostince i sálu 
a odolá i vandalům a nenechavcům, 
kteří se na stavu předchozích zácho-
dů citelně podepsali a potřebu jejich 
opravy urychlili.

sběr železa bude proveden 
v sobotu 5. listopadu.

sběr nebezpečných a ob-
jemných odpadů bude proveden 
v sobotu 19. listopadu. Kon-
tejnery budou přistaveny 
v ulici na návsi od 8 do 9 hodin, 
u železniční zastávky od 9 do 
10 hodin.

starý papír se stále sbírá 
vždy v pátek odpoledne a v 
sobotu dopoledne ve dvoře 
základní školy.

SBĚROVÉ SOBOTY

Nájemné se snižuje o 25% za období 
dvou měsíců.  

4/10/2011
ZO schvaluje pořízení traktoru 

Kubota BX 2350 s čelní radlicí, za-
metacím kartáčem a vlečkou od firmy  
Daniš DavazTechnik s.r.o. Přerov.

5/10/2011
ZO schvaluje pracovní návrh za-

dání územního plánu obce.

6/10/2011
ZO schvaluje provedení doprav-

ního značení v ulici Za Humny dle 
předloženého návrhu.

7/10/2011
ZO schvaluje rozpočtovou změnu 

č. 5/2011.

Během letních měsíců probíhala 
oprava sociálního zázemí sloužícího 
obecní hospodě a sálu. Původně měla 
být provedena do konce srpna, avšak 
z důvodu velkého množství nepřed-
vídaných prací bylo WC uvedeno do 
užívání 13. září. Do 23. září probíhaly 
ještě dokončovací práce vně objektu, 
provoz WC tím však omezen nebyl. 
Vybavení WC pro invalidy bylo zkom-
pletováno 19. října, byl totiž problém 
s dodáním speciální klozetové mísy.

Z pohledu uživatelů zařízení se 
může zdát, že objem prací nebyl 
nijak velký. Změnily se “jen“ zařizo-
vací předměty, okna, dveře, obklady 
a dlažby, přibylo WC pro invalidy 
a jestliže náklady na rekonstrukci do-
sáhly částky 1,2 mil. Kč, může se to 
někomu zdát příliš. Za touto poměrně 
vysokou částkou se ovšem skrývá 
mnohem více prací a změn, které ne-
jsou na první pohled zřejmé.

Původně se počítalo s maximálním 
využitím všeho, z čeho objekt sestával, 
aby zásahy nemusely být zbytečně 
velké. Avšak jak už to při rekonstruk-

cích bývá, objevilo se mnoho nutných 
změn. Tak například ve stěně mezi 
chodbou a dvorem vedle sálu měl být 
upraven otvor pro nové okno namísto 
původních skleněných cihel, vedle měl 
být vybourán otvor pro nové dveře na 
dvůr (v místě původních je nyní vstup 
do WC pro invalidy). Ukázalo se však, 
že stěna je postavena na překladu 
z ocelových nosníků uložených 30 cm 
nad úrovní podlahy a překlenujících 
starou, částečně zasypanou žumpu. 
Nezbylo, než podepřít strop, zbourat 
zeď,  zřídit nový základ a postavit 
zeď novou.

Obdobně se počítalo s tím, že zů-
stane zachována zeď oddělující dvůr 
obecního úřadu a hospody, ke které 
byl objekt WC přimknutý. Na něko-
lika místech se měly prorazit otvory 
a v místech, kde došlo k zeslabení stěny 
WC z důvodu zapouštění splachovačů, 
vsadit do mezery mezi oběma stěnami 
tepelnou izolaci. Ukázalo se však, že 
vnější stěna záchodů přimknutá ke zdi 
dělící oba dvory je natolik nerovná, že 
by účinnou izolaci nešlo zřídit. Proto 
bylo jediným vhodným řešením onu 
dělící zeď zbourat a postavit novou, 
která byla následně opatřena zateple-
nou fasádou prodlouženou navíc i na 
část objektu mezi záchody a samotnou 
hospodou, kde je sklad zeleniny pro 
kuchyň hospody. Nad tímto skladem 
se také (stejně jako nad WC) komplet-
ně vyměnily krovy a střešní krytina, 
zaizoloval se také strop, protože se 
zjistilo, že je na záklopu nad skladem 
pouze pohozen slabý plát polystyrénu. 
Do skladu byly dodatečně osazeny 
nové plastové dveře. 

Dodatečné úpravy byly provedeny 
také na WC pro personál, kde byla 
doplněna výlevka a příslušně upraven 
přívod vody a odpadní potrubí.

Na dvorku uvnitř této části objek-
tu byla osekána opadávající omítka 
a zhotovena nová fasáda včetně pláště 
kolem schodiště na půdu. Na přilehlé 
střeše byly doplněny doposud zcela 
chybějící klempířské prvky a vyměně-
ny poškozené okapy. 

OPRAVA WC U SÁLU
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KULTURA

V obecní knihovně jsou do 11. 
listopadu vystaveny fotografie posla-
né do fotosoutěže, kterou každoročně 
pořádá MAS Moravská cesta. Vyhod-
nocení bude provedeno na základě 
hlasování návštěvníků výstavy, která 
je pořádána jako putovní na několika 
místech celé MAS.

VÝSTAVA 
FOTOGRAFIÍ

ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO 
STROMU

V podvečer první adventní neděle 
27. listopadu bude již tradičně rozsví-
cen vánoční strom u mateřské školy. 
Pro účastníky bude připraveno občerst-
vení odpovídající obvykle chladnému 
počasí, zazní koledy a další skladby 
v podání členů Nákelanky, vystoupí 
děti ze skrbeňské školy, seniorklub 
připravuje perníčky. Přesný čas za-
hájení bude oznámen po upřesnění 
programu.

Další připravované programy 
v adventním období:

-  Koncert folkové skupiny Domino 
v domě služeb v pátek 9. prosince.

- Vánoční koncert Stříbrňanky 
v neděli 11. prosince – společně 
s obcí Příkazy pořádaný v sále hotelu 
Záložna v Příkazích. Datum zahájení 
předprodeje vstupenek (ve Skrbeni 
a v Příkazích) bude oznámeno.

DŮLEŽITÉ UPoZoRnĚní

V souvislosti se změnou zákona 
č. 328/1999 sb., o občanských prů-
kazech ve znění pozdějších předpisů, 
upozorňujeme všechny občany, že od 
01. 01. 2012 dochází k podstat-
né změně při vyřizování žádostí 
o vydání  občanského průkazu (dále 
jen oP).

Při podání žádosti o vydání OP 
musí být občan přítomen na úřadě. 
Podat za něho lze žádost pouze v pří-
padě, že obecní úřad obce s rozšířenou 
působností nepořizuje při zpracování 
žádosti digitalizovanou podobu obča-
na a jeho podpisu (což do roku 2013 
nebude možné).

Jediné pracoviště pro správní 
obvod obce s rozšířenou působností 
pro obce:

Bělkovice-Lašťany, Blatec, Bohu-
ňovice, Bukovany, Bystročice, Bystro-
vany, Daskabát, Dolany, Doloplazy, 
Drahanovice, Dub nad Moravou, 
Grygov, Hlubočky, Hlušovice, Hně-
votín, Horka nad Moravou, Charváty, 
Kožušany-Tážaly, Krčmaň, Křelov-
Břuchotín, Libavá, Liboš, Loučany, 
Luběnice, Lutín, Majetín, Mrsklesy, 
Náměšť na Hané, Olomouc, Přáslavi-
ce, Příkazy, Samotišky, Skrbeň, Slati-
nice, Suchonice, Svésedlice, Štěpánov, 
Těšetice, Tovéř, Tršice, Ústín, Velká 
Bystřice, Velký Týnec, Velký Újezd, 
Věrovany 
je v olomouci, ulice Vejdovského 2, 
(1. patro).

Pouze na tomto pracovišti lze od 
01. 01. 2012 podat žádost a vyzved-
nout nový oP! 

Proto se na Vás obracíme s pros-
bou, pokud máte v rodině nebo v blíz-
kém okolí imobilní osobu, nebo osobu 
se zdravotním postižením, případně 
osobu ve vysokém věku, zkontrolujte 
platnost jejich OP. 

Pokud nastala změna údajů zapi-
sovaných do OP (např. změna bydliště 

OBČANSKÉ PRŮKAZY nebo stavu) a občan nemá dosud vyří-
zený OP s touto změnou nebo pokud 
platnost jejich OP končí v roce 2012, 
pomozte jim vyřídit si nový OP!

Podat žádost za takového občana 
můžete bez plné moci:

do 14. 12. 2011 – na pracovištích 
v Olomouci (Dolní nám. 1, Vejdov-
ského 2)

do 30. 11. 2011 – na obecních 
úřadech správního obvodu.

Je třeba doložit stávající OP, vypl-
něnou a podepsanou žádost, doklady 
osvědčující změnu údajů zapisovaných 
do OP – pokud k nim došlo a 1 ks foto-
grafie ze současné doby. Děkujeme.

Na Vaše dotazy týkající se  OP 
odpovíme:

-  osobně – na pracovištích Vejdov-
ského 2,  Dolní náměstí 1 v Olomouci

-  telefonicky – 585 513 778, 
585 513 779,  585 513 781,  585 513 
358,  585 513 359,  585 513 418.

Věnujte sobě nebo svým 
blízkým prostor pro odpočinek 
a uvolnění. Nechte harmonizovat 
své tělo i mysl.

REKonDIční
a sPoRToVní MasÁŽE
Jan baše
Lipová 4, Skrbeň
tel.: 728 784 253

Pro Vaše pohodlí nabízíme 
možnost masáže i u Vás doma, 
a to na přenosném masérském 
lehátku. 

    Ceník služeb:

Záda 150 Kč/30min
Záda, šíje 250 Kč/50min
Chodidla   80 Kč/20min
Dolní končetiny 300 Kč/50min
Horní končetiny 150 Kč/30min
Hrudník a břicho 150 Kč/30min
Celková masáž 500 Kč/90min

NABÍDKA MASÁŽÍ


