Obnovení pohřbívání na hřbitově Nový Svět
Vážení spoluobčané,
v návaznosti na pietní úpravu hřbitova na Novém Světě a místa bývalého kostela
sv. Martina, byly v letošním roce podniknuty další kroky k tomu, aby bylo možné
hřbitov opět využívat jako místo posledního odpočinku a toto místo se tak opět
stalo každodenní součástí života naší obce.
Na hřbitově Nový Svět jsou tak dostupné všechny formy pohřbívání, tj. uložení
do hrobu, příp. hrobky, uložení uren a je také možné využít rozptylovou a
vsypovou loučku.
Prostor pro nová hrobová místa je rozměřen a každé místo má své jednoznačné
označení.
Obec zajišťuje údržbu prostoru hřbitova, práce související s pohřbením si zajišťují
jednotliví nájemci hrobových míst po dohodě se správcem hřbitova.
Prostor bývalého kostela je po dohodě se správcem hřbitova možné využít pro
smuteční akty.
Hrobová místa jsou pronajímaná obcí vždy na 10 let dopředu. Poplatek za urnové
místo rozměru 0,7 x 1 m činí 17.- Kč, za hrobové místo rozměru 1,4 x 2,7 m činí
93.- Kč na rok. Poplatek je splatný vždy na 10 let dopředu před uzavřením
smlouvy a pokrývá náklady na údržbu prostoru hřbitova. Nájemní smlouva musí
být vždy obnovena a nájemné zaplaceno na 10 let od posledního pohřbu.
Před jakýmikoli úpravami hrobového místa a/nebo pohřbením je povinností
nájemce kontaktovat správce hřbitova a toto s ním projednat.
Provoz hřbitova je podrobně upraven Opatřením obce Borová Lada č. 1/2011,
jehož součástí je plán hřbitova s rozmístěním jednotlivých hrobových míst.
Důležité kontakty:

-

Správa hřbitova a uzavírání nájemních smluv: Ing. Ivan Hojdar, Nový
Svět, Borová Lada, 777 189 345

-

Církevní obřady: Římskokatolická farnost Vimperk, P. Mgr. Michal Pulec,
731 402 876

-

Pohřební služba např.: p. Šísl, Vimperk, 606 829 735

-

Kamenictví a stavba hrobových zařízení např.:
-

p. Köelbl, Prachatice, 602 105 519

-

p. Váňa, Prachatice, 776 117 917

-

p. Vondrášek, Bohumilice, 777 245 586

-

p. Churaň, Čkyně, 602 446 432

Ing. Ivan Hojdar

