Vážení spoluobčané.
V březnu loňského roku došlo k pokácení bříz na cestě vedoucí k urnovému háji, což u
některých občanů vyvolalo řadu otázek, zda-li to bylo nutné. Potěšil nás zájem občanů o to, že si
všímají svého okolí a proto mi dovolte na některé otázky odpovědět a přiblížit celý projekt
revitalizace hřbitova v Blížejově.
Již v druhé polovině roku 2017 se zastupitelstvo obce zabývalo otázkou kompletní
revitalizace hřbitova. Bylo tedy zpracováno celkové geodetické zaměření hřbitova a provedena
fotodokumentace všech hrobů. S použitím databáze vedené na úřadě bylo zjištěno, o které hroby je
řádně pečováno a je za ně i placeno. Hroby, které toto nesplňovaly, byly označeny po dobu jednoho
roku samolepkou, vyzývající k napravení této skutečnosti. Po uplynutí této doby bylo přistoupeno k
odstranění náhrobků, o které již nikdo neprojevil zájem. Toto odstranění provedla odborná firma
Kamenictví M+K z Domažlic v zimních měsících na přelomu roku 2018/2019. Následovalo
dosypání zeminy v místech odstraněných náhrobků a dosetí travního semene.
Dalším krokem revitalizace bylo odstranění stávající kamenné hřbitovní zdi, která byla již
ve velmi špatném stavu. Na východní straně u příjezdové komunikace byla zeď narušena kořeny již
dříve odstraněných lip. Toto vedlo na několika místech k narušení zdi a hrozilo její rozvalení.
Oprava stávající zdi se jevila jako zbytečná investice s nejistým výsledkem, protože celá zeď byla
bez základů, neodizolovaná a tudíž docházelo k pronikání vlhkosti a následnému opadávání omítky.
Hledaly se tedy možné varianty, čím stávající zeď nahradit. Zaujala nás nabídka firmy NOVABRIK
CZECH s.r.o., kde stavba zdi se provádí tzv. suchou cestou, bez použití malt a betonu. Tento způsob
výstavby byl námi preferován z důvodu, že příjezdová komunikace by zřejmě nevydržela navážení
betonu velkými auty, aby mohly být vybetonovány klasické betonové plotové tvarovky. Odstranění
zdi a přípravu výkopů provedl se svojí technikou pan Michal Kracík. Kámen z rozbourané zdi,
který byl dlouho ponechán na louce pod hřbitovem, posloužil mnohým občanům k dalšímu
stavebnímu využití. Stavbu nové zdi provedla firma K-INVEST plus s.r.o. v období květen-září
2019 a vše bylo ukončeno koncem října téhož roku osazením vrat a vrátek, která dodala lštěnská
firma KONSTRUKTPOL s.r.o. .
K dokončení revitalizace zbývalo slíbené vysazení stromu, jakožto náhrada za pokácené
břízy. Toto provedla firma pana Lukáše Čermáka, který se nám v našich obcích stará o stromy v
majetku obce Blížejov.
V jarních měsících dojde ještě k odfrézování zbývajících pařezů v urnovém háji a natření
podezdívky a drátěného plotu.
Myslím si, že mluvím za celé zastupitelstvo obce když řeknu, že mám radost, jak se
revitalizace povedla a přispěla tak k důstojnému prostředí historicky významné části obce. Zbývá
jen podotknout, že na tuto akci nebyla čerpána žádná dotace a byla plně hrazena z rozpočtu obce a
to ve výši 2 miliónů korun. Děkuji tedy za trpělivost občanům, kterých se revitalizace hřbitova v
některé ve shora uvedených fázích dotkla. Věřte ale, že vedení obce přistupovalo k této akci s
maximální úctou tak, jak si toto důstojné místo zaslouží.

S přáním všeho dobra nejen v novém roce 2020 za celé zastupitelstvo obce Blížejov
přeje Jiří Císař, místostarosta obce Blížejov

Původní stav hřbitovní zdi – únor 2019

Demolice zdi – březen 2019

Příprava štěrkového podloží –
červenec 2019

Stavba zdi – červenec 2019

Osazení vrat – říjen 2019

Výsadba nových stromů – listopad 2019

