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Upozornenie
polície

Vzh¾adom na aktuálne zvýšený poèet po-
kusov o�podvodné vylákanie finanènej hoto-
vosti od seniorov, vás Obvodné oddelenie
Policajného zboru Vrbové za úèelom pred-
chádzania páchania trestnej èinnosti na se-
nioroch upozoròuje, aby ste v žiadnom prí-
pade neodovzdávali finanènú hotovos) ne-
známym osobám na základe predošlého te-
lefonického rozhovoru s�osobou, ktorá sa
vydáva za rodinného príslušníka (vnuka,
vnuèku, syna) alebo zamestnanca nemocni-
ce a žiada vysokú finanènú hotovos). 

Prípady páchania tejto trestnej èinnosti
sa v posledných rokoch stávajú fenoménom
so zvyšujúcim sa prvkom organizovanosti a
brutality páchate¾ov.

kpt. Mgr. Vojtech RAJÈÁK, riadite¾
Obvodné oddelenie

Policajného zboru vo Vrbovom

OZNÁMENIEOZNÁMENIEOZNÁMENIEOZNÁMENIE
o čase a mieste konania 

volieb do orgánov 
samosprávnych krajov

Mesto V R B O V É
V zmysle príslušných legislatívnych ustanovení
o voľbách do orgánov samosprávnych krajov

Vám oznamujeme, že:

1. voľby do orgánov Trnavského samosprávneho
kraja sa budú konať

v sobotu 4. novembra 2017 
v čase od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. miestom konania volieb je podľa Vášho trvalé-
ho pobytu volebná miestnosť:

Okrsok č. 1 na I. Základnej škole, Školská ulica
1006/4, 

Okrsok č. 2 na Gymnáziu Vrbové, Beňovského
ulica 358/100,

Okrsok č. 3 na II. Základnej škole, Komenského
ulica 1120/2,

Okrsok č. 4 na bývalej SOŠ (jedáleň) – vchod
z Beňovského ul. (pri synagóge)

IGRÁÈEK BEÒOVSKÝ
Iste si mnohí pamätajú výrobok podniku IGRA – 8 cm vysoké plastové figúrky, ktoré sa

objavili na našom trhu v roku 1976. Figúrky chlapov aj žien predstavovali rôzne profesie.
Boli ob¾úbené nielen u nás ale aj v celom vtedajšom východnom bloku. Dnes sú vy-
h¾adávaným zberate¾ským artefaktom. Èasom sa zvýšila pohyblivos7 ich konèatín a partia
do kategórie play  mobil.  V tomto roku sa na bratislavskej výstave Fenomén Igráèek po
prvý raz objavili ako symbol výstavy dve originálne postavièky. Prvé so slovenskou temati-
kou: Juraj Jánošík a M. R. Štefánik vyrobené po jednom kuse, nezaradené do sériovej vý-
roby. V októbri t. r. pri príležitosti 70. výroèia vzniku Technického múzea v Košiciach otvori-
li rovnomennú výstavu. Jej symbolmi sa stali náš Móric Beòovský a matematik, fyzik J.�M.
Petzvala. Móric Beòovský je zobrazený v uniforme námorného dôstojníka. V úzkych bielych
nohaviciach, hnedom kabáte, zelenej veste, bielej kravate a s trojrohým klobúkom. V ruke
drží ïalekoh¾ad. Opä7 sú to originály, nezaradené do výroby. Autorom je Miro- slav Svobo-
da. Výrobcom dnešných igráèekov je EFKO karton, s. r. o., Èesko.

-el-

18. októbra sa vo Vrbovom uskutoènilo v priestoroch jedálne II. základnej školy tra-
dièné stretnutie s našimi staršímu spoluobèanmi nad 70 rokov. Na snímke sú organizáto-
ri podujatia, vrátane primátorky mesta Dott. Mgr. Emy Maggiovej. Viac informácií prinesie-
me v nasledujúcom èísle HV.                                                  -rb-, foto Mária MADŽOVÁ
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PhDr. Zuzana Komárková, riadite¾ka
Úradu práce sociálnych vecí a rodiny
v�Pieš)anoch, bola v minulých dòoch vo
Vrbovom hos)kou na stretnutí s dôchod-
cami nad 70 rokov. Pri tejto príležitosti
ju a jej prácu predstavujeme aj našim èi-
tate¾om.

Èomu sa venujete v profesijnom živo-
te? 

Celý svoj profesijný život sa venujem
sociálnej politike, vzdelávaniu a pomoci
¾uïom. Od roku 1995 pôsobím na úrade
práce, sociálnych vecí a rodiny v Pieš7a-
noch. Pracovala som na rôznych pozíci-
ách, bola som referentom sprostredkova-
nia zamestnania, na ekonomickom odde-
lení, oddelení kontroly. Ako projektový
manažér som sa podie¾ala na tvorbe,
implementácii, monitoringu a realizácii
aktivít spolufinancovaných z Európskeho
sociálneho fondu a štátneho rozpoètu.
Vïaka týmto bohatým skúsenostiam som
sa v roku 2014 stala riadite¾kou úradu.
Podie¾am sa na tvorbe a presadzovaní
strategických zámerov štátnej a sociálnej
politiky a podpory zamestnanosti. Snažím
sa tu by7 pre všetkých, ktorí potrebujú po-
moc, pretože život prináša aj 7ažké situá-
cie. 

Aký je v súèasnosti stav a vývoj ne-
zamestnanosti na Slovensku?

Som ve¾mi š7astná, keï môžem pove-
da7, že miera evidovanej nezamestnanos-
ti má neustále klesajúcu tendenciu. Úrad
práce Pieš7any má spomedzi všetkých ú-
radov najnižšiu mieru nezamestnanosti.
Kým minulý rok to bolo 4,01 %, dnes je
to 2,40 %. Vïaka ve¾kej snahe zamest-
nancov a ekonomickej situácii v kraji je

miera nezamestnanosti na historickom
minime.

Akým spôsobom je úrad práce nápo-
mocný obèanom?

Možností, akými úrad práce pomáha
svojim klientom, je mnoho. Niektorí ¾udia
si stále myslia, že na úrade práce sa rieši
iba nezamestnanos7. Každé oddelenie za-
strešuje urèitú oblas7 života èloveka. Od-
delenie služieb pre obèana poskytuje
služby všetkým, ktorí h¾adajú zamestna-
nie alebo potrebujú vybavi7 príspevky
z�oblasti štátnych sociálnych dávok. Od-
borné poradenské služby sú tu pre všet-
kých, ktorí potrebujú pomoc. Nezamest-
naní môžu využi7 možnos7 ïalšieho vzde-
lávania a dopåòa7 si tak kvalifikáciu pod¾a
potrieb zamestnávate¾ov. Ak zamestnáva-
te¾ vytvára nové pracovné miesta, môže
sa obráti7 na našich zamestnancov odde-
lenia aktívnych opatrení trhu práce alebo
mu naši agenti pre vo¾né pracovné miesta
pomôžu zorganizova7 výberové konanie.
Finanènými príspevkami môžeme podpori7
nielen zamestnávate¾ov, ale aj evidova-
ných nezamestnaných obèanov, ktorí mô-
žu nastúpi7 na výkon absolventskej praxe
alebo sa stanú dobrovo¾níkmi. Je pre nás
ve¾mi dôležité, aby sme venovali ve¾kú po-
zornos7 tým, ktorí to naozaj potrebujú. ¼u-
dia v hmotnej núdzi, deti èi 7ažko zdravot-
ne postihnutí sú ohrozenými skupinami a
naši zamestnanci ich ochotne informujú
o�možnostiach  riešenia ich problémov.

TEŠÍ NÁS PRIAZNIVÝ VÝVOJ
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Naši jubilanti
v�mesiaci�november 2017

60 rokov: Irena Prvá
Jozef Gono
Dušan Jurík
Zdenka Mačuhová
Mária Martinkovičová
Peter Obuch

65 rokov: Božena Niznerová
Mária Gáblovská
Ing. Mária Kráľová
Alžbeta Podmelová

70 rokov: Anna Holičová
Helena Hrádelová
Ján Puvák
Marta Kráľová
Milan Madunický
Jaroslav Holán

75 rokov: Ján Kepko
Milan Bibiš
Anna Miklíková
Eva Fidlerová

80 rokov: Eduard Piačka
81 rokov: Karol Kráľ
82 rokov: Helena Nasavrcká

Emil Lamoš
83 rokov: sr. Blandína 

Imelda Eckhardtová
Anna Letošťáková

84 rokov: Peter Gablovský
85 rokov: Milan Galandák
86 rokov: Albína Vakrčková

Jiřina Michalcová
88 rokov: Mária Polková
89 rokov: Anna Bajcarová
92 rokov: Žofia Kureková
94 rokov: Pavol Juríček 
96 rokov: Emília Pilátová

Srdečne blahoželáme! 

PRIPRAVUJEM ŠTUDENTOV
z chémie, biológie na štúdium medicíny,
farmácie a veteriny na Slovensku i v�Èe-
chách.

Telefón: 033/7623374 (vola7 veèer)
Mobil: 0905 437 849

P-No 2164/2017

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Mesto Vrbové 

v záujme utvárania a ochrany zdravých podmienok,
zdravého spôsobu života, v�zmysle § 4 ods. 3 písm. h),
zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov a § 12 ods. 2, písm. e) zákona

è.�355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ïalej
len zákon è. 355/2007 Z. z.) za úèelom predchádzania
vzniku a šíreniu ochorení, všetkým povinným subjektom

pod¾a § 52 a 53 zákona è. 355/2007 Z. z.
             nariaïuje

celomestskú deratizáciu
reguláciu živoèíšnych škodcov

v termíne od 1. októbra 2017 do 15. novembra 2017.

Mesto Vrbové stanovuje tieto podmienky pre zabezpeèenie celomestskej dera-
tizácie:

- všetky fyzické osoby - obèania, fyzické osoby-podnikatelia, právnické osoby mu-
sia vykona7 deratizáciu v objektoch urèených na podnikanie, v objektoch školských
zariadení, zdravotníckych zariadení, zariadení sociálnych služieb, bytových a poly-
funkèných domoch, v suterénnych a pivnièných priestoroch objektov, v areáloch ži-
voèíšnej výroby, v areáloch potravinárskej výroby a v potravinárskych prevádzkach,
v�reštauraèných zariadeniach, v skladoch potravín a požívatín, v skladoch ïalších
komodít a skládkach komunálneho odpadu,

- fyzickým osobám – obèanom na vykonanie deratizácie v pivnièných priestoroch
pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch, predovšetkým
ak v ich blízkosti sú objekty urèené na podnikanie uvedené vo vyššom ods.,

- objekty, v ktorých sa bude deratizácia vykonáva7, musia by7 aj fyzicky upratané,
zbavené materiálov a neèistôt, ktoré prispievajú k množeniu škodcov,

- dba7 na úèinný a kvalitný výkon deratizácie, aby sa zabránilo ïalšiemu výskytu
a rozmnožovaniu hlodavcov.

Mesto Vrbové vykonalo deratizáciu na nehnute¾nostiach vo svojom vlastníctve
dòa 19. - 20. októbra 2017.

Výzvu pre vykonanie celoplošnej deratizácie vydal Regionálny úrad verejného
zdravotníctva so sídlom v Trnave pod ozn. RÚVZ/2017/04238/RH dòa 20. septem-
bra 2017. Táto výzva je k nahliadnutiu na Mestskom úrade, útvare výstavby, územ-
ného rozvoja a životného prostredia vo Vrbovom a je zverejnená na mestskej úrad-
nej tabuli.

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ, primátorka mesta
(Hv è. 20, 21, 22)

Mesto Vrbové Vás pozýva na

PrijatiePrijatiePrijatiePrijatie
novorodencovnovorodencovnovorodencovnovorodencov

nášho mesta narodených v�druhom�a�tre)om�štvr)roku 2017

VRBOVÉ, MESTSKÁ KNIŽNICA, 

streda 15.�NOVEMBRA�O�14.00 HOD. 

Súèas)ou bude i sadenie stromèekov, 

ktoré�budú�nies)�mená našich�malých�obèanov.

� Ve¾mi pekne ïaku-
jeme príbuzným, priate-
¾om a známym, ktorí sa
prišli 20. októbra rozlú-
èi7 s našim zosnulým

Šimonom PUVÁKOM, 

ktorý nás opustil vo veku 27 rokov.
Zároveò ïakujeme za kvetinové dary

a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili
zmierni7 náš ve¾ký žia¾.

Smútiaca rodina
-N-
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Mesto Vrbové v zmysle ustanovenia § 4
ods. 1 a 3 písm. a)  a  ustanovenia § 6 ods.
1 zákona è. 369/1990 Zb. o obecnom zria-
dení v platnom znení a v súlade so zákonom
è. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve z 3. marca
2010 v znení neskorších predpisov vydáva
pre územie mesta Vrbové

DODATOK è. 1 k Všeobecne záväznému
nariadeniu è. 8/2016

Prevádzkový poriadok pohrebiska
mesta Vrbové

Mestské zastupite¾stvo vo Vrbovom v sú-
lade s § 6  a § 11 ods. 4 písm. g)  zákona   
è. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov v spojení s ustanove-
ním § 4 ods. 3 písm. g)  citovaného zákona
a�v�súlade so zákonom è. 131/2010 Z. z.
o�pohrebníctve z 3. marca 2010 v znení ne-
skorších predpisov vydáva tento dodatok è. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Vr-
bové è.  8/2016 - Prevádzkový poriadok po-
hrebiska mesta Vrbové, ktoré sa mení a dopå-
òa takto:

Èl. I.
a) V èlánku 5 sa mení a dopåòa bod 1.

nasledovne:
Èlánok 5
Ukladanie ¾udských pozostatkov
1. Hrob na ukladanie ¾udských pozostat-

kov musí spåòa7 tieto požiadavky:
a) håbka musí by7 pre dospelú osobu a

die7a staršie ako 10 rokov najmenej 1,6 m,
pre die7a mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2
m, pre uloženie urny najmenej 0,5 m

b) dno musí leža7 najmenej 0,5 m nad
hladinou podzemnej vody,

c) boèné vzdialenosti medzi jednotlivými
hrobmi musia by7 najmenej 0,3 m,

d) rakva s ¾udskými pozostatkami musí
by7 po uložení do hrobu zasypaná skyprenou
zeminou vo výške minimálne 1,2 m.

b) V èlánku 7 sa mení a dopåòa bod 3.
nasledovne:

Èlánok 7
Práva a povinnosti nájomcu hrobového

miesta
3. Cena nájomného za užívacie právo k

hrobu na 10 rokov je stanovená nasledovne:
a) jednohrob 24,00 Eur        
b) dvojhorob 48,00 Eur                           

 
c) trojhrob 72,00 Eur                           
d) štvorhrob 96,00 Eur                         
e) detský hrob 5,00 Eur  
f) urnový hrob 10 Eur  
c) V èlánku 11 sa mení a dopåòa bod 2.

odstavec d) - e)
Èlánok 11
Stavby a práce na pohrebisku
2. Pri vykonávaní stavebných prác sa

musí nájomca riadi7 týmito zásadami:
a) základy musia by7 dimenzované na

únosnos7 pôdy;
b) odstup medzi hrobmi musí by7 minimál-

ne 30 cm;
c) predné a zadné hrany ohrady musia by7

v jednej rovine s hranami susedných hrobov. 
d) pri zhotovení obruby hrobov musia by7

dodržané tieto maximálne vonkajšie rozmery:
- pri jednohrobe: 110 cm x 245 cm
- pri dvojhrobe: 220 cm x 245 cm
- pri trojhrobe: 330 cm x 245 cm

- pri štvorhrobe: 440 cm x 245 cm
- pri detskom hrobe: 60 cm x 110 cm.
e) pri zhotovení urnového miesta musí by7

dodržaný maximálny vonkajší rozmer platne a
obruby urnového miesta: 80 cm x 70 cm
a�boèná vzdialenos7 medzi obrubami jednot-
livých urnových miest 20 cm.

d) V èlánku 12 sa mení a dopåòa bod 6.
nasledovne:

Èlánok 12
Povinnosti návštevníkov cintorína a sprá-

vanie sa na cintoríne
6.  Reklamu je možné umiestòova7 na po-

hrebisku po zaplatení poplatku, a to len do ta-
bú¾ na to urèených, a to so súhlasom správcu
cintorína. Reklama môže by7 vo formáte A4. 

Poplatok sa uhrádza u správcu cintorína
a�cena za reklamu na 1 rok je stanovená na  
20 eur.

e) V èlánku 17 sa mení a dopåòa bod  1.,
2.,  3.  a  4. nasledovne:

Èlánok 17
Ochrana historicky cenných hrobov
1. Historicky cenné náhrobky (hroby) sú  

chránené buï na pôvodnom mieste, alebo sú
umiestnené v sektore è. 7A, v sektore è. 11
(okolo kaplnky) a v sektore è. 1 (okruh  chod-
níka nad Domom smútku). Za ochranu zodpo-
vedá správca cintorína. 

2. V prípade, že príde k zmene  majite¾a  
hrobového miesta historicky cenného hrobu,
je nový majite¾ povinný zachova7 predovšet-
kým náhrobný kameò (pomník) a tie èasti, na
základe, ktorých bol hrob urèený ako historic-
ky cenný a tieto udržiava7.

3. Historicky cenné a chránené hroby,   
ktoré sú uvedené v prílohe è. 2 tohto VZN  
è.�8/2016  nepodliehajú  spoplatneniu  za  
nájomné  za  užívacie  právo  k hrobu  v zmys-
le ustanovenia èlánku 7, bod 3. tohto VZN.

4. Náhrobky, ktoré nemajú preukázate¾ne
majite¾ov, môžu by7 z pôvodného miesta od-
stránené. Ak si zasluhujú ochranu a záujem
mesta to vyžaduje, budú premiestnené do  
sektoru è. 7A. Návrhy  na  odstránenie  ná-
hrobku, prípadne na presun do  sektoru è. 7A
 podá  správca  cintorína komisii kultúry, mlá-
deže, športu a vzdelávania pri MsZ, ktorá  
o�nich rozhodne. Na náhrobky, ktoré sú (a bu-
dú) umiestnené v sektore è. 7A sa nemôže
pochováva7 s výnimkou hrobových miest,  kto-
ré ku dòu nadobudnutia úèinnosti tohto VZN
sú už zaplatené. 

Èl. II.
Ïalej sa dodatkom è. 1 k Všeobecne zá-

väznému nariadeniu mesta Vrbové è.  8/
2016 - Prevádzkový poriadok pohrebiska
mesta Vrbové mení a dopåòa príloha è. 1 a  
príloha è. 2 nasledovne:

Príloha è. 1 (pozri tabu¾ku).
Príloha è. 2
Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta

Vrbové
Zoznam mestom chránených hrobov
1. Rodina Bábikovcov - è. 2/150, ide

o�rodinnú kryptu bez náhrobku, v ktorej je po-
chovaný známy vrbovský lekárnik PhMr. Ján
Bábik (1894 – 1937) a jeho syn RNDr. PhMr.
Ivan Bábik, CSc., farmaceut (1928 – 1992).

2. Štefan Bachár a príbuzní - è. 8/53,
pieskovcový náhrobok v tvare hranatého ståpa
       na vrchole s vázou (na vrbovskom cintorí-
ne sú ešte dva rovnakého typu). Na troch
stranách má nápisné tabu¾ky. 

3. Karol Barton (1858 – 1933), uèite¾ a

organista vo Vrbovom; Štefan Pyšný (1889 –
1969), riadite¾ školy a organista vo Vrbovom -
è. 7/142, rodinná krypta s pomníkom z èier-
nej žuly, zhotovil Rympler Pieš7any.

4. Ján Boór, ide pod¾a všetkého o krajèíra
Jána Boóra, otca troch slovenských národov-
cov a literátov: Jána Juraja (1826 – 1889),
Jozefa (1829 – 1874) a Michala (1837 –
1891) - è. 12/133, pieskovcový náhrobok
v�tvare štvorhranného ståpa, na vrchole s vá-
zou. Do prednej èasti je vsadená tabu¾ka
s�nápisom obsahujúcim chronogram. 

5. ¼udovít Èimo a príbuzní. Menovaný bol
vrbovským obyvate¾om, zaèas pôsobil ako uèi-
te¾ na tunajšej ¾udovej škole, neskôr bol
správcom školy v Lanèári. Zahynul pri bombar-
dovaní Vrbového v roku 1944 - è. 2/169, ná-
hrobok z èierneho prírodného kameòa, zhoto-
vil Krupa Trenèín.

6. Štefan Dlháò (1891 – 1965), uèite¾
a�organista, riadite¾ školy - è. 4/25, pomník   
zo sivého syenitu. V hrobe sú pochovaní aj je-
ho blízki príbuzní.

7. Michal Emanuel (1787 – 1859), brat
básnika a národovca Jozefa Emanuela, ktorý
je pravdepodobne autorom nápisu na pomní-
ku z ružového mramoru v hornej èasti ukon-
èeného krížom – è. 12/3.

8. Anna Emanuelová, rodená Schollová
(1765 – 1826), matka národovca Jozefa
Emanuela - è. 11/86, náhrobok z ružového
mramoru ukonèený krížom, pod ktorým je
vytesaný obrys anjela nad Kristovým prázd-
nym hrobom po zmàtvychvstaní. 

9. Etelka Fadïášová, š¾achtièná (1813 –
1848) - è. 12/42, pieskovcový pomník ukon-
èený krížom. Je do neho vsadená oválna ná-
pisná tabu¾ka z ružového mramoru, husto po-
písaná maïarským textom. Nad tabu¾kou je
korunka. 

10. Michal Filo (1763 – 1840), mlynár-
sky majster – è. 11/17, pieskovcový pomník
ukonèený krížom s nápisnou tabu¾kou, na hro-
be je krycia doska. 

11. Štefan Hrdina († 1910), remeselník,
od roku 1890 prvý predseda vrbovského prie-
myselného spolku  - è. 9/13, pomník z ružo-
vého mramoru v tvare kríža s podstavcom, na
ktorom je maïarský nápis. 

12. Jozef Jantausch (1842 – 1919),
remeselník, otec biskupa Dr. Pavla Jantausc-
ha; Anna Kubalová, rodená Jantauschová
(1877 – 1923), národovkyòa  - è. 12/4, ro-
dinná krypta s náhrobkom z èierneho prírod-
ného kameòa (zhotovil „Štábla, Hodonín“).

13. Rodina Kabátová  -  è. 2/158,  
jediná rodinná hrobka s malou kaplnkou.
V�kaplnke je umiestnený malý oltár a nad ním
drevený kríž. Na kockách, ktoré zakrývajú
vchod do hrobky je vpísaný rok 1943.

14. Mária Kavická, prvá polovica 19. sto-
roèia  - è. 8/93, pieskovcový náhrobok ukon-
èený krížom. Pod krížom je trojuholník s nápi-
som IHS. V spodnej èasti náhrobku,  pod tex-
tom sa nachádza celofigurálny reliéf Panny
Márie. 

15. Akvína Kolníková (1916 – 1985),
generálna predstavená premonštrátok - è.
3/109   náhrobok s nápisnou tabu¾kou
(z�r.�2007).

16. Pavol Košacký (1816 – 1892), evan-
jelický farár  -  è. 4/27,  železný kríž bez me-
na.

17. František Kubíèek (1852 – 1913),
katolícky farár a jeho rodièia  - è. 7/121, mo-
hutný náhrobok z èierneho prírodného kame-
òa s maïarským nápisom (zhotovil „Feigler
Pozsony“).

18. Mária Macháèová (1900 – 1983),
uèite¾ka  -  è. 3/212,  náhrobok z terazza
s�èiernou opaxitovou nápisnou tabu¾kou. 

DODATOK È. 1 K VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU
NARIADENIU�MESTA�VRBOVÉ č. 8/2016

Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Vrbové
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Príloha č. 1 Prevádzkový poriadok pohrebiska mesta Vrbové
Cenník regulovaných cien za služby poskytované na p ohrebisku na území mesta Vrbové

Položka Cena v €

Výkop hrobovej jamy Dospelý 80

Dospelý s obtiažnosťou - sekanie starých základov, stro-
mové korene ...

110

Prehĺbený 100

Prehĺbený s obtiažnosťou - sekanie starých základov, stro-
mové korene ...

130

Detský a urnový 40

Prechodné uloženie zosnulého v chladiacom zariadení do
zákonnej lehoty pochovania

Za prvých 24 hod. 5

Za každých ďalších 12 hod. (aj započatých) 2,5

Zapožičanie obradnej siene + príslušné služby 20

Zapožičanie prenosného ozvučenia  a reprodukovanej hudby 10

Reprodukovaná hudba - evanjelici 7

Prenášanie rakvy v priestoroch domu smútku vrátane demontáže, montáže veka rakvy a odvozu rakvy k hrobovému
miestu

8

Manipulácia s kvetinovými darmi (v cene je zahrnutá aj fyzická likvidácia z hrobu) 14

Odkrytie krypty 35

Uloženie do krypty a zakrytie 80

Odkladanie a položenie krycích dosiek 35

Odkladanie a položenie krycích dosiek s obtiažnosťou 115

Pochovávanie a výkop jamy v sobotu – 50 % príplatok Dospelý 120

Dospelý s obtiažnosťou 180

Prehĺbený 150

Prehĺbený s obtiažnosťou 210

Detský a urnový 60

Odkrytie krypty 52

Uloženie do krypty a zakrytie 120

Pochovávanie a výkop jamy v nedeľu a v deň pracovného
pokoja – 100% príplatok

Dospelý 160

Dospelý s obtiažnosťou 220

Prehĺbený 200

Prehĺbený s obtiažnosťou 260

Detský a urnový 80

Odkrytie krypty 70

Uloženie do krypty a zakrytie 160

19. Maršo, š¾achtic († 18. storoèie)  -
è.�12/59, pieskovcový pomník v tvare srdca
ukonèený krížom a neèitate¾ným nápisom. 

20. Ján Mego († 1866), hrnèiarsky maj-
ster  - è. 1/285,  malý pieskovcový pomník
hore ukonèený krížom s nápisom.

21. Štefan Nezbud Kobza († 1752),
zeman  - è. 1/ pri strome v kruhu,  najstarší
datovaný pomník na cintoríne. Je zhotovený
z�pieskovca v tvare kríža, v spodnej èasti je
plasticky zobrazená lebka s prekríženými
hnátmi.

22. Bratia Nižnanskí  -  è. 8/102   
pomník zo sivého mramoru. Zhotovil Rympler.

23. Vojtecha Polakovièová (1900 –
1978), provinciálna predstavená premonštrá-
tok, v pä7desiatych rokoch 20. storoèia z ná-
boženských príèin väznená - è. 3/70,  jedno-
duchý náhrobok z terazza s opaxitovou nápis-
nou tabu¾kou, v r. 2007 nahradený novou
nápisnou tabu¾kou.

24. Ján Rösner (1777 – 1859), rytier
z�Rosenbergu, švagor básnika a národovca
Jozefa Emanuela  -  è. 11/85,  náhrobok
z�ružového mramoru ukonèený krížom s nápi-
som.

25. Eva Sabová  -  è. 11/41,  kovový kríž
s nápisnou tabu¾kou.

26. Sluha († 1765), zeman  -  è. 7/122,
 pieskovcový pomník v tvare kríža s latinským
textom, jeden z najstarších. V spodnej èasti
je reliéf lebky s prekríženými hnátmi.

27. Pavol Sále, vrbovský zemepán - kom-
posesor; Dr. ¼udovít Szále, hlavný slúžny
v�Senici. V texte nápisu sa uvádza aj Mária
Selešiová,  ktorá bola manželkou vrbovského
zemepána - komposesora Mateja Ravasa - è.
12/129, rodinná hrobka pôvodne slovenskej
š¾achtickej rodiny doloženej vo Vrbovom už
v�17. storoèí (Sali). Náhrobok je zhotovený
z�pieskovca. Sú na òom osadené dve
nápisné tabu¾ky s latinským textom. 

28. Mária Škrobiová († 1861)  -  è. 11/
30,  pieskovcový pomník s krížom, pod kto-
rým je symbol Božej Prozrete¾nosti. Pôvodne
boli do neho vsadené štyri nápisné tabu¾ky,
z�ktorých je zachovaná len jedna.

29. Stanislav Tamaškoviè (1736 –
1798), remeselník – „karbar“  -  è. 7/144,  
pieskovcový pomník ukonèený krížom (hrob
prekrytý krycou doskou) so slovenským nápi-
som z konca 18. storoèia.

30. Štefan Vydarený (1853 – 1921),
fotograf a hodinár, Anna, rodená Janíková
(1854 – 1938), národovkyòa, perzekvovaná
za Uhorska  -  è. 4/52,  malý náhrobok s ta-

bu¾ou z èierneho prírodného kameòa.
Medzi mestom chránené náhrobky patria

aj viaceré ïalšie, ktoré kvôli zlej èitate¾nosti
ich nápisov nie je možné bližšie identifikova7.
Ide o kamenárske práce z 18. a 19. storoèia,
na ktorých boli vytesané slovenské texty (hro-
by è. 8/90 , 106; 9/22, 29; 11/6, 29, 35,
36, 37; 12/21, 59). Okrem toho sú mestom
chránené všetky náhrobky v sektore è. 7A,
v�sektore è. 11 (okolo kaplnky) a v sektore è.
1 (okruh chodníka nad Domom smútku).

Èl. III.
Závereèné ustanovenia
1) Otázky, ktoré nie sú upravené v tomto

dodatku è. 1 k Všeobecne záväznému naria-
denia mesta è.  8/2016 - Prevádzkový poria-
dok pohrebiska mesta Vrbové sa spravujú prí-
slušnými právnymi predpismi.

2) Návrh tohto dodatku è. 1  k  VZN è. 8/
2016 bol zverejnený na úradnej tabuli mesta
Vrbové 15 dní  pred rokovaním MsZ, na uplat-
nenie pripomienok k návrhu dòa 9. 5. 2017.

3) Dodatok è. 1  k  VZN è. 8/2016  bol  
schválený MsZ dòa 24. 5. 2017, uznesením
è. 64/V/2017 a nadobudlo úèinnos7 dòa 11.
6. 2017. 

Dott. Mgr. Ema MAGGIOVÁ,
primátorka mesta
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Gymnázium Jána Baltazára Magina
Beòovského 358/100, 922 03 Vrbové

u s p o r i a d a  

PRÍPRAVNÝ KURZ a DEÒ OTVORENÝCH DVERÍ
k prijímacím pohovorom na bilingválne štúdium (SJL, ANJ)
a k prijímacím pohovorom na štvorroèné  štúdium (SJL, MAT)
Termín: 11. november 2017  (sobota)
od 8.30 hod. do 12.30 hod.
Cena: 5,- eur
Miesto: v priestoroch gymnázia
Poèas kurzu prehliadka školy, premietanie dokumentu o škole a konzultácie pre rodièov.
Prihlasova7 sa môžete na e-mailovej adrese mymy5@azet.sk do 7. 11. 2017
Informácie na tel. è. 033/7791495 alebo na web stránke www.gvrbove.sk

Encyklopédia
spravodlivých

Cyklus relácií „Encyklopédia
spravodlivých“ zaèal Slovenský roz-
hlas vysiela) na stanici Rádio Slo-
vensko od marca 2014 do konca
decembra 2015. V roku 2016 vy-
sielal rozhlas reprízy a od 5. februá-
ra tohto roku každú nede¾u od
10.05 vysiela nové relácie. Autor-
kou a moderátorkou relácií je pani
Dagmar Mozolová, ktorá píše na
svojej stránke https://www.face-
book.com/encyklopediaspravodli-
vych/?fref=ts

Keï som zaèínala, vedela som o zo-
pár príbehoch. Netušila som, ko¾ko ich
bude. Možno 20? 40? Teraz som pri èís-
le 60 a na papieri mám ïalšie telefónne
èísla. Akurát strihám surovú nahrávku
èísla 61. Pani Plesníková z Krajného bu-
de tou hrdinkou, ktorá nám najbližšiu ne-
de¾u bude rozpráva7 svoj príbeh. Poroz-
právala mi svoje spomienky a tie trvajú
hodinu a dvadsa7 minút. Ja ich musím
zmesti7 do 40 :) Teším sa už dnes na
ïalšie príbehy. Ktovie, ko¾ko ich bude
dokopy...

V nede¾u 1. októbra bola odvysielaná
80. relácia, ktorú môžete nájs7 v archíve
Slovenského rozhlasu na adrese: http://
slovensko.rtvs.sk/relacie/encyklope-  
dia-spravodlivych 

V archíve rozhlasu z týchto relácií je
osem, ktoré sú z nášho myjavsko, novo-
mestského regiónu. V poradí 61. relácia
mala názov Súrodenci http://slovensko.
rtvs.sk/relacie/encyklopedia-spravodli-
vych/128082/surodenci. Je to príbeh
záchrany ženského lekára Eugena Kulku,
ktorý dlhodobo žil v Prahe, asi celý rok
1943 a do vyhlásenia SNP pracoval
v�pieš7anskej nemocnici. Spolu s ním u-
krývali sa manželia Hilda a Alexander
Mittelman s malým chlapèekom, na sa-
mote Lazèeky v Krajnom. Krátku dobu po
vypuknutí SNP v dome Kataríny a Jána
Gálika ukrývali sa piati americkí letci a
poèas tuhej zimy tam prišiel schova7 sa
aj pán Herzog z Vrbového. On aj jeho
manželka Helena ukrývali sa u Michala
Knapa, pekára v Krajnom. S falošnými
dokladmi u neho pracovala ako pomoc-
níèka v pekárni Judka Grünwaldová, dcé-
ra zubného lekára Dr. Samuela Grünwal-
da z Vrbového. Dr. Grünwald s manžel-
kou Šarlotou a druhou dcérou Nošikou
skrývali sa u Martina Knapa v Krajnom.
Príbehy záchrancov i zachránených môže-
te si preèíta7 v Krajnianských novinách
na stránke obce Krajné. V èísle 1/2015
str. 10 o amerických letcoch, v èísle 2/
2017 a 3/2017 Encyklopédia spravod-
livých, príbehy záchrany židovských rodín
v Krajnom
http://www.krajne.sk/obec-1/krajniansk
e-noviny/.

Nájde sa niekto, kto pozná krstné
meno pána Herzoga, alebo vie nejakú inú
informáciu? Pán Herzog v roku 1950 bý-
val v Manderláku, v Bratislave. Potom o-
dišiel do Izraela.

kronikar@krajne.sk
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Ïalší úspech
10. - 12. októbra sa 18 žiakov  z kin-ballového krúžku:  A-

dam Gono (kapitán), Šimon Prievozník, Šimon Selecký, Soòa
Foldiová, Nora Valová, Sabína Konkušová, Andrea Gogolová, Lí-
via Milecová, Miroslava Novotová, Teodor Teplica (kapitán),
Martin Mešenec, Matúš Nizner, Katarína Mitterová, Linda Peté-
nyiová, Alexandra Samuhelová, Rebeka Dérová, Nora Svitková,
Kristína Moravèíková pod vedením trénerky Mgr. Slávky Mešen-
covej zúèastnilo turnaja INTER G CUP HRADEC KRÁLOVÉ 2017.
Po troch zápasoch sa obidve mužstvá prebojovali do semifinále,
kde zví7azili a vo finálovom boji proti Libercu získali 1. a 2.
miesto. Turnaja sa zúèastnilo 20 mužstiev z Nemecka a Èeska.
K úspechu pomohol svojimi radami tréner IMA Bc. Aurel Bitter,
doprovod Lenka Prievozníková a šofér Ján Kolárik. Soòa Foldio-
vá bola zároveò vyhlásená za najužitoènejšiu hráèku turnaja.
Vïaka za finanènú pomoc patrí mestu Vrbové, OZ Rodièia škole
vo Vrbovom a sponzorom: pánovi Kuricovi z Prašníka, Ing. Kore-
òovej z Vrbového a Ing. Klinovskému z Krakovian.

 ZŠ Komenského

Najhorúcejšou novinkou
v�škole�je 3D tlaèiareò

O tom, že sa v ZŠ na Školskej ulici  
vzdeláva moderne, niet pochýb. Po úspeš-
nom zavedení interaktívnych tabú¾ a projek-
torov do všetkých tried a jazykovom labo-
ratóriu, ktoré zaènú žiaci využíva7 v tomto
školskom roku, prišla na rad 3D tlaèiareò. 

Tlaèiareò, akou sa nemôže pochváli7
každá škola, je inštalovaná vo vestibule
školy. Túto technológiu budúcnosti si tak
môžu obzrie7 všetci návštevníci. Naši žiaci
však 3D tlaèiareò nebudú len „obzera7“.
Na hodinách informatiky sa budú žiaci uèi7
pracova7 s programami, ktoré im umožnia
vypracova7 pre 3D tlaè návrhy. Svoje kreatív-
ne nápady potom pomocou 3D tlaèiarne
zhmotnia a tie najlepšie nájdete vystavené
taktiež vo vestibule školy.

Žiaci si zapojením tejto technickej no-
vinky do vyuèovania vytvoria vz7ah k novým
technológiám, s ktorými sa v budúcnosti
budú bežne stretáva7. Veríme, že nová po-
môcka nám otvorí nové vzdelávacie mož-
nosti a ešte viac pozdvihne úroveò a zaují-
mavos7 vyuèovania v našej škole. A to nie-
len na hodinách informatiky. Veï tlaèiareò
žiakom umožní vytlaèi7 napríklad vlastný
model  Mesiaca, DNA èi  èasti tela a orgá-
nov. Fantázii sa hranice nekladú!

I. ZŠ
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Správy spoza
šachovnice

Vrbovskí šachisti vstúpili do nového
roèníka 2017/18 ligových sú7aží úspeš-
ne.

Ako prvé hostilo mužstvo B-èka v do-
mácom prostredí (v klubovni v Dome kul-
túry)  hráèov ŠK Nafty Gbely „C“ vo štvr-
tej lige, nad ktorými zví7azili 4,5:0,5 bo-
du. Po jednoznaènom priebehu zápasu.

Body Vrbové: Michal Podjavorinský 1,
Emanuel Mièiak 0,5, Petra Janèovièová
1, Peter  Podjavorinský 1, František Lá-
nyi 1.

Ïalší víkend sa zapojili do sú7aží aj
ïalšie dve vrbovské mužstvá.

V piatej lige Vrbové „,C“ zdolalo ŠK
Sokolovce 4:1 a dostalo sa tak hneï na
úvod na prvé miesto.

Body Vrbové: Petra Janèovièová 1,
Rudolf Krchnák 1, Anton Madžo 1, Sta-
nislav Janèoviè 1 bod.

V tretej lige privítalo naše A-èko muž-
stvo hostí z CVÈ Senica, ktorému pod-
¾ahli tesne 3:5.

Body Vrbové: Emanuel Mièiak 0,5,
Ján Kincel 0,5,  Peter  Podjavorinský 1,
Rudolf Krchnák  0,5, Anton Madžo 0,5
bodu.

Podrobnosti a termíny ïalších zápa-
sov sa dozviete aj na http://vrbove-
sach.webnode.sk/

PP

ZO ŠPORTU 

SVETOVÝ ÚSPECH
VRBOVSKÉHO�KARATISTU

Od 13. do 17. septembra sa v rumunskej Bukurešti konali Majstrovstvá sveta
v�karate 2017 v štýle Goju ryu. Tejto sú7aže sa zúèastnili i slovenskí karatisti, medzi
ktorými bol zástupca z vrbovského karate klubu Seigokan, bronzový medailista z Maj-
strovstiev Európy Goju ryu 2016 Šimon Prievozník. Po ve¾mi nároèných dòoch sú7aže
sa dostavil dosia¾ najväèší úspech pre vrbovské karate. Šimon Prievozník vybojoval
z�majstrovstiev sveta v kategórii kata minikadeti do 14 rokov bronzovú medailu a
stal sa druhým vicemajstrom sveta v štýle Goju Ryu. Len ve¾mi málo individuálnych

športovcov z Vrbového sa môže pochváli7
medailou z majstrovstiev sveta. Šimon
pridal ïalšiu. Rovnakú ako z ME EGKF,
ale tentokrát z najvyššej sú7aže. Jeho tré-
ner mal obrovskú rados7 a hneï dvojitú.
K�Šimonovej bronzovej medaile sa v�deò
sú7aže podaril zisk aj tej najvyššej, zlatej,
a to pieš7anskej karatistke Annamárii Va-
lovej, ktorá trénuje karate v rovnakom klu-
be ako Šimon a stala sa tak majsterkou
sveta v karate. Z�tejto najväèšej sú7aže
sa zo Slovenska podarilo získa7 medaile
iba trom karatistom a dvaja z nich boli
z�klubu Seigokan. Z tohto výborného ús-
pechu mali rados7 nielen tréneri ale i rodi-
èia, príbuzní, priatelia a hlavne celý klub. 

Obom úspešným karatistom blahože-
láme a  prajeme im, ale aj ostatným kara-
tistom v klube  ve¾a úspechov. Všetkým
ïakujeme za obrovskú podporu. Hlavne
rodièom a príbuzným.

tím Seigokan

PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor

http://www.cvisiontech.com

