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Čarokrásne, pokojné, láskyplné Vianoce prichádzajuČarokrásne, pokojné, láskyplné Vianoce prichádzajú
radostné Vianoce, šťastný nový rok, 
Božie požehnanie na každý krok,
do duše milosti, do srdca radosti, 
do práce zdravíčka 
a na stôl chlebíčka

Želá všetkým našim občanom 
redakcia Vysočana.

Jesenný súmrak ako tieň
tíško padá na krajinu,
opäť spieva svoju pieseň
stokrát známu a predsa inú.
Vtrie sa nám mlčky do myšlienky.
Ožíva v tieňoch šedej hmly jesene,
zaľahne nám silno na spomienky
a za sebou zanechávaš mnohé noci bezsenné.

Tak sme tu všetci opäť znova
po roku úrod, radostí a strastí
s mementom času, ktorý nová vráska schová
ako sníčok v noci v izbe na peľasti.

Dobrý bože, ako máme splatiť túto chvíľu,
ktorú si nám opäť z Tvojej lásky daroval.
Daj nám, pane, do ďalšieho roku zdravie, silu.
Prosíme Ťa, aby si nás takto všetkých zachoval.

Tíško padá jeseň ako kvapka vody.
Mysľou sa odvíja rok a všetky jeho úrody,
zachovaj nás v zdraví do ďalšieho roka, večný pane,
ale nech sa nie naša vôľa, 
ale Tvoja vôľa stane.                                                                  

                                                                                              Jozef Halgoš

zaujímavosti o Vianociach
BETLEHEM údajne postavil prvýkrát svätý František z 
Assisi. V roku 1223 vraj pripravil v jaskyni v talianskom 
Grecciu jasle, do ktorých uložil živé dieťa, osla, vola, 
Máriu a Jozefa.  Takto chcel ukázať veriacim, v akej 
chudobe sa zjavil Boh. Zároveň vraj zaviedol tradíciu 
darčekov, ktorá má symbolizovať lásku Boha.
VIANOČNÝ STROMČEK  sa dostal do Európy ako sym-
bol Vianoc až v polovici 16. Storočia. Prvé zmienky o 
ozdobenom stromčeku pochádzajú zBrém.  Z nemec-
kého a rakúskeho územia sa tento zvyk v polovici 19. 
Storočia dostal aj na Slovensko. Najprv do väčších obcí 
a bohatších rodín, neskôr sa tento zvyk rozšíril aj do 
tých najchudobnejších domácností. 
IMELO sa ešte od čias Keltov považuje za kúzelnú rast-
linu. Rastie vysoko na stromoch a jeho perlové plody 
dozrievajú práve v decembri. Naši predkovia zistili, že 
ochraňuje pred ohňom, čarodejnicami a duchmi. Pod-
ľa jednej legendy bolo imelo kedysi stromom, z ktoré-
ho dreva bol zhotovený kríž, na ktorom zomrel Kristus. 
Strom vraj hanbou zoschol. Potom sa premenil na 
rastlinu, ktorú dnes poznáme ako imelo. Odvtedy pri-
náša šťastie všetkým, ktorí popod ním prejdú. 
RYBA bola v stredoveku pôstnym jedlom, ale to nie 
je jediný dôvod, prečo je súčasťou vianočného menu. 
Ryba je po grécky ICHTHYS – anagram lesous Christos 
Theou Hyios Soter, čiže Ježiš Kristus, Syn Boží, Spasiteľ. 
Ryba bola tajným znakom prvých kresťanov, ulovená 
ryba symbolizuje veriacich.
VIANOČNÁ RUŽA je krehký kvietok prichádzajúci z 
Mexika, ku ktorému sa vzťahuje jedna legenda. Chu-
dobné dievčatko Mária a jej brat Pablo veľmi chceli dať 
Ježiškovi darček, ale nemali naň peniaze. Preto cestou 
do kostola natrhali zopár kvietkov pri ceste. Ostatné 
deti sa im preto smiali. Ale keď chudobní súrodenci 
dávali kvietky k jasličkám, zelené lístky na vrchu sa zá-
zračne premenili na nádherné červené lupienky. A tak 
vznikla vianočná ruža.

                      Mgr. Gabriela Gabrišová

Vianočné zamyslenie
     Krátke, pochmúrne a sychravé dni sú každoročne predzvesťou príchodu ad-
ventného času, ktorého vyvrcholením sú dlho očakávané Vianoce. Zapaľova-
ním sviečok na adventnom venci umocňujeme hlboké prežívanie tohto času, 
kedy sa chystáme na príchod Jezuliatka a nezabudnuteľných vianočných dní. 
Deti sa tešia na príchod Mikuláša, ktorý ich obdaruje chutnými maškrtami ale 
často aj kúskom uhlia, cibuľou či varechou. Po príchode Mikuláša už odpočí-
tavame dni, ktoré nás oddeľujú od mnohými prívlastkami ospievaných sviat-
kov – Vianoc. Každé Vianoce majú svoje čaro. Deti, často ja dospelí si predsta-
vujú krásne rozprávkové Vianoce. Cesty plné snehuliakov, zasnežené konáre 
stromov, cencúle, ktoré zdobia vchody a okná domov, rytmicky vŕzgajúci sneh 
pod našimi krokmi a mäkké biele vankúšiky snehu, ktoré nám padajú do vla-
sov. AJ keď takéto Vianoce sú v posledných rokoch len naším zbožným pria-
ním, sme šťastní, keď prídu aj v inej ako bielej podobe.
     Vianoce sú sviatkom rodiny, útulného domova, voňavého ihličia, radosti a 
pokoja. Máloktorý národ na svete má také krásne vianočné tradície ako náš. 

Možno je to preto, že od vekov si cenil mier, ticho , pokoj, ktorých sa mu v histó-
rii nie vždy dostávalo. Na mnohé zvyky sa už zabúda, ale mali by sme sa k nim 
vracať, najmä k podstate Vianoc a ich kúzlu, ktoré spočíva nie v preplnených sto-
loch ani v mnohorakých daroch, ale v duši človeka, v dobre srdca, v správaní sa 
k blízkym, k spolupracovníkom, k okoliu. Zažnime aj na tohoročnom stromčeku 
svetielka pre všetkých ľudí dobrej vole, čo chcú pokoj na zemi. 

Nech všetkých po celý rok sprevádzajú aj nasledovné priania. 

Prajeme Vám oči, ktoré si všimnú aj malé veci každodenného života.
Praajeme Vám uši, ktoré prijímajú aj signály, ktoré neboli vyslovené.
Prajeme Vám ruky, ktoré nerozmýšľajú dlho, či majú pomáhať.
Prajeme Vám v správny čas správne slovo.
Prajeme Vám milujúce srdce, ktorým sa dáte viesť.
Prajeme Vám radosť, pokoj a pokoru.
Prajeme Vám ľudí, ktorých máte radi, aby pri Vás stáli a dodávali Vám odvahu.
Ľudí, ktorí Vám pomôžu  ďalej, keď ste smutní, unavení a vyčerpaní.
Prajeme Vám dobré srdce, ktoré je plné radosti a túto lásku dáva ďalej.
                                                                                                           Mgr. Gabriela Gabrišová

Stretnutie detí našej obce s Mikulášom bude v sobotu dňa 08. 12. 2012 o 16.00 hodine na Námestí oslobodenia.
Srdečne pozývame všetkých občanov obce  na privítanie nového roka, ktoré sa tradične uskutoční 1. januára 2013 o 16.00 hodine v kultúrnom dome
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Vítanie jesene sa stalo neodmysliteľnou tradíciou našej obce. Tento rok dokonca s úplnou presnosťou 22. 
septembra. Pred kultúrnym domom sa začali schádzať bosorky z rôznych kútov sveta. Niektoré z obdo-
bia stredoveku prileteli na metle, iné využili výdobytky modernej doby a nechali sa priviezť autom. Tak či 
onak, nad našou obcou sa začalo zmrákať, veď mať pohromade vyše 30 stríg neveští nič dobré! Pod tak-
tovkou „ježi-mamy“ Denisy Dinušovej a „ježi-tatu“ Dušana Dvorana sa malé temné stvorenia presunu-
li na futbalový štadión. Tam ich už čakala korunovácia za „hochštetské“ bosorky, každá z nich drží patro-
nát nad niektorou z našich ulíc. Prítomní sa mohli pokochať pohľadom na originálne výtvory z tekvíc. Ten-
to rok najviac zaujala tekvica, ktorá sa tvárila ako hamburger. Každá ježibaba aj majiteľ vystavenej „buče“ 
boli odmenení sladkou maškrtou a malou ozdobnou tekvičkou. O sprievodný program sa starali animá-
tori z agentúry Pro-Staff, ktorí mali pre deti pripravené bohaté aktivity a súťaže. Maľovanie na tvár i tvor-
ba rôznych balónových kreácií rozžiarili detské očká. Keď sa do tanca pridali aj maskot Stafina a klaun Ka-
rol, to bolo radosti! Počas celej akcie sa mohli deti občerstviť sladkým čajom a hot-dogom, dospelí si dúš-
kami vychutnávali punč. K večeru bosorky opustili štadión, aby sme ich takto do roka a do dňa mohli opäť 
privítať a pohostiť.

                                                                                                   Denisa Komíneková

Vítali sme jeseň.Vítali sme jeseň.Magický čarovný vianočný čas a celé sviatočné ob-
dobie je opradené rôznymi prísloviami, porekadla-
mi a pranostikami. Niektoré platia až do dnešných 
dní, iné pomaly upadajú do zabudnutia,. Pripo-
meňme si aspoň niektoré.
Keď je december studený, 
je vždy s úrodným rokom spojený.
Svätá Barbora ťahá sane do dvora.
Na svätého Mikuláša už je zima celá naša.
Od Lucie do Vianoc každá noc má svoju moc.
Keď sú na Vianoce polia pokryté snehom, 
môžeš na Veľkú noc sedieť pod košatým stromom.
Biele Vianoce, zelená Veľká noc

energia zblízka
 Koncom minulého školského roka prišla na našu 
školu z Fakulty elektrotechniky a informatiky Slo-
venskej technickej univerzity / FEI STU/ ponuka 
exkurzie pod názvom „Energia zblízka“. Ide o pro-
jekt spoločnosti  Západoslovenská energetika,  
a. s., ktorého cieľom bolo informovať žiakov  
o problematike energetiky – výrobe, rozvode 
a distribúcii elektrickej energie, obnoviteľných 
zdrojoch energie, šetrení energiou a pod. 
 Nakoľko nás táto ponuka oslovila, rozhodli sme 
sa projektu zúčastniť. Dňa 18.9.2012 si teda žiaci 
7. až 9. ročníka urobili výlet na FEI. Po privítaní na 
pôde fakulty sa ich ujala pani Miroslava Smitko-
vá. V úvodnej prezentácii zaujímavým spôsobom 
priblížila históriu vzniku elektrickej energie. Pro-
stredníctvom otázok a odpovedí spoločne od-
kryli známe i neznáme historické fakty o vzniku 
a vývoji energetiky na svete. 
 Po úvodnej prednáške už prišli praktické ukážky 
v laboratóriách FEI.  Doktoranti a asistenti fakulty 
si žiakov rozdelili do 3 skupín, ktoré postupne ab-
solvovali praktické ukážky v laboratóriách vyso-
kého napätia, v učebni informačných technoló-
gií, ale i v laboratóriách zaoberajúcich sa svetlom 
či solárnymi panelmi na streche budovy. 
 Ukážky v laboratóriu vysokého napätia boli do-
ménou pána Michala Váryho, ktorý žiakom svoji-
mi odbornými znalosťami ukázal a vysvetlil všet-
ko potrebné o  rozvodoch elektrického napätia, 
ktoré bolo podporené praktickými ukážkami. Ne-
chýbali blesky, ktoré nás fascinujú počas každej 
búrky, ukážky vysokonapäťových káblov, ktoré 
boli poškodené elektrickým skratom, dozvedeli 
sa to, čo sa stane, ak doma  preťažíme elektric-
ké obvody a „vyhodí“ nám poistky. A ako správny 
pedagóg, na konci ukážky položil 3 otázky, kto-
ré po správnom zodpovedaní patrične odmenil 
darčekmi od Západoslovenskej energetiky, a. s.. 
Svetlo a žiarovky mal „pod palcom“ pán Peter Ja-
niga. V laboratóriu svetla a žiaroviek sa žiaci do-

„BertoViČoVa kapustnica“
V Stupave na tohtoročných „Dňoch zelá“ pár nad-
šencov navarilo 1908 l kapustnice, ktorá sa zapí-
sala do Guinessovej knihy rekordov. Firma Berto a 
jej majiteľ p. Ignác Bertovič prispeli do nej 100 kg 
klobás, 300 kg pliecka, 200 kg údeného mäsa, 300 
kg kapusty, 50 kg cibule a 100 kg hríbov.

GRATULUJEME !

zvedeli všetko o žiarovkách – o druhoch žiaroviek 
a ich využití, ich svietivosti, o ich zapojení. Všetko 
samozrejme podporené praktickými ukážkami.  
V tomto laboratóriu ich od  záverečných otázok 
tiež neušetrili. Samozrejme, bez odmeny to ne-
bolo. 
 Všetci vieme, že veľkou záľubou dnešných žiakov 
sú počítače. Nechýbali ani na FEI. V učebni infor-
mačných technológií sa žiaci zoznámili s interne-
tovou stránkou celého projektu – www.energiaz-
blizka.sk.  Pani Terézia Skoršepová im porozprá-
vala všetko potrebné o tejto stránke –   naučili sa 
na tejto stránke orientovať, zaregistrovať sa, vy-
hľadať si cudzie slová v slovníku, prečítať si dôle-
žité informácie o elektrickej energii. Záverečnou 
úlohou bola hra, ktorej cieľom bolo ušetriť čo na-
jviac energií. Žiaci mali k dispozícii pomyselných 
24 hodín na ušetrenie čo najväčšieho množstva 
energií a ten najúspešnejší bol samozrejme opäť 

odmenený darčekom. 
 Na záver exkurzie si žiaci prezreli solárne panely 
na streche budovy, kde sa oboznámili s ich funk-
ciou, zložením  a využitím. Potom nám už ne-
zostalo nič iné, len sa vydať na cestu domov. 
 Verím, že žiaci si odniesli nielen veľa praktických 
darčekov, ale i veľa nových informácii. Veď nie na-
darmo sa hovorí: „Lepšie raz vidieť, ako trikrát po-
čuť.“

V mene všetkých žiakov i našej školy by som 
chcela veľmi pekne poďakovať:
- Mgr. Miroslave Farkas Smitkovej, PhD.
- organizátorke a vedúcej projektu 
- doc. Ing. Miroslavovi Kopčovi, PhD. 
- ako spoluorganizátorovi exkurzie
- Ing. Michalovi Várymu, PhD. 
- za  vysokonapäťové efekty
- I ng. Petrovi Janigovi, PhD. 
- za výklad o svetle a žiarovkách
- Mgr. Terézii Skoršepovej 
- za informácie o stránke www.energiazblizka.sk
- Ing. Eduardovi Firickému
- za fotodokumentáciu
- a samozrejme spoločnosti Západoslovenská 
energetika, a. s. 

Verím, že sa v budúcnosti môžeme tešiť na ďal-
šiu spoluprácu. 

Bc. Jana Ševčíková, učiteľka 
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Čo noVé  V  zŠ a mŠČo noVé  V  zŠ a mŠ
Základnú školu vo Vysokej pri Morave navštevuje 
v tomto školskom roku 125 žiakov. Oproti minulé-
mu roku nastali v škole niektoré zmeny. Nakoľko po-
čet žiakov špeciálnej triedy klesol na troch, v tomto 
školskom roku sme ju neotvorili. Odišli dve pani uči-
teľky- p. uč. Uhrová a p. uč. Matlovičová, prijali sme 
novú učiteľku na 1. stupeň Mgr. Teréziu Šrámekovú. 
Katechétom je Mgr. Michal Dzúrik, ktorý dochádza 
z Bratislavy.
  Vedenie školy :                             
 Pavel Benca                                                   riaditeľ školy                    

  Mgr. Martina Koreničová                      zást. riad. školy                           
  Vychovávateľky :
  Anna Ťukálková                   
  Jarmila Rusnáková               
  Zadelenie triednictva :
  Mgr. Martina Klasová                                          1..trieda
  Mgr. Magdaléna Hýreššová                               2. trieda
  Mgr. Daniela Biksadská                                       3. trieda 
  Mgr. Terézia Šrámeková                                       4. trieda
  Viera Trajlínková                                                    5. trieda
  Anna Bencová                                                          6.trieda    
  Mgr. Gabriela Gabrišová                                      7.trieda                                                          
  Mgr. Kornélia Rohrerová                                      8.trieda
  Bc. Jana Ševčíková                                                  9. trieda
Bez triednictva je nová výchovná poradkyňa 
 Mgr. Dagmar Šaray-Novotná.

  Naša základná škola, ktorá oslávila minulý rok svo-
je 50. Výročie založenia novej budovy, potrebuje 
až rôzne opravy.  Či na svojom vonkajšom šate ale-
bo vo vnútorných priestoroch. Mnoho sa už urobi-
lo, ale na ostatné niet financií. Preto sme vďační za 
každú pomoc, ktorú chápajúci ľudia škole poskyt-
nú.  Touto cestou by som sa chcela v mene celej 
školy poďakovať mamičke našich žiakov pani Ta-
tiane Gahírovej z Robotníckej ulice za sprostred-
kovanie a darovanie veľmi pekného a zachovalé-
ho nábytku, prístrojov a obrazov z firmy, v ktorej 
pracuje. Darované veci sme porozdeľovali po trie-
dach, kde všetko slúži žiakom a učiteľom. Ešte raz 
veľmi pekne ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj pani riaditeľke ZŠ v Záhorskej 
Vsi Anastázii Šimkovej, s pomocou ktorej škola 
dostala školský nábytok do troch tried z rakúskej 
školy v Gänsendorfe. Nábytok je pekný a zacho-
valý a slúži žiakom šiesteho, siedmeho a deviateho 
ročníka. Ďakujeme pekne! Toto poďakovanie patrí 
aj starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi za 
zabezpečenie dopravy.
                                                                                                                                          

Mgr. Gabriela Gabrišová

1. Končí sa rok 2012. Nebol to ľahký rok, ako ho hodnotíte ? Aké má obec 
plány v roku 2013, keď zo všetkých strán počúvame, že je treba šetriť, 
uskromňovať sa ...
 Bol to doteraz najťažší rok v mojej funkcii. Prebehla ďalšia konsolidácia obec-
ných financií a v období keď mnohé samosprávy nezvládajú svoju činnosť  
a dostávajú sa do nútenej správy, my môžeme s hrdosťou povedať, že toto nám 
nehrozí a i pri východiskách rozpočtu na rok 2013 sme urobili všetko pre to, 
aby sme najťažší rok, ktorý nás zatiaľ čaká prežili tzv. bez ujmy. Pripravili a 
podali sme projekt na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka na  
ďalšiu časť revitalizácie obce a to ulíc : Továrenská, Staničná od sv. Floriána 
po cintorín, Krížna a Námestie A. Kadnára. Netrpezlivo čakáme na rozhodnu-
tie ministerstva. V spolupráci so školou sme zrealizovali a otvorili posilňovňu, 
ktorá bude slúžiť hlavne pre verejnosť, ukončili sme oplotenie okolo školy. Vy-
menili sme okná a sprchy na miestnom štadióne. I keď bolo veľmi suché leto, 
dokázali sme polievaním a údržbou zelene zachovať hodnoty z revitalizácie. 
Urobili sme odvodňovacie úpravy na ul. Družstevná a Robotnícka II., čiastočne 
sme zrekonštruovali obecný úrad. Počas celého roka sme robili údržbu a ob-
novu obecného majetku. 
Sú aj veci, ktoré máme na zastupiteľstve prejednané ako priority, ale z dôvodu 
nedostatku financií nebolo ich možné realizovať v roku 2012 a niektoré nebu-
dú môcť byť realizované ani v roku 2013 -2014, čo nás vôbec neteší, ale sme 

postavení pred realitu, ktorú nedokážeme vlastnou činnosťou zmeniť. V roku 
2012 chceme vymeniť väčšiu časť okien na MŠ, opraviť budovu štadióna, roz-
šíriť obecnú zeleň, uskutočniť rekonštrukciu záchodov na OÚ, zrealizovať re-
vitalizáciu II. v objeme cca 477 900 €, odvodniť od dažďovej vody „Kozliská“, 
urobiť úpravu na ul. Krátka a za sv. Jánom, zachovať tradičné podujatia, kto-
ré v obci poriadame, i keď pravdepodobne z nižším objemom financií. Nestih-
neme v roku 2012 vybudovať chodník na Športovej ulici v priestore štadióna, 
urobiť verejné osvetlenie na Mládežníckej ulici v projektovanom rozsahu, zre-
konštruovať Dom smútku, pokračovať v dažďovej kanalizácii cez Mláku, opra-
viť a zrekonštruovať Dom služieb, urobiť asfaltový povrch na ceste na Námestí 
oslobodenia a Stromovej ulici. Povrch cesty na Stromovej ulici opravíme v nut-
nom rozsahu. Obec ročne spláca z bežných financií 27 000 € úver na dažďovú 
kanalizáciu, ktorá bola vykonaná z obecných peňazí na Námestí oslobodenia. 

2. Čo želáte sebe, obci a občanom do roka 2013 ?
 Nakoľko sa blížia vianočné sviatky chcem vám aj nám všetkým zaželať veľa 
zdravia, šťastia, rodinnej pohody, minimálne finančné problémy, aby ste v  
roku 2013 nestratili optimizmus, a aby sme sa v hojnom počte stretávali na 
obecných akciách, ktoré nám aspoň na chvíľku pomôžu zabudnúť na ťažkú 
dobu, ktorú v súčasnosti prežívame. Prajem Vám príjemné prežitie vianočných 
sviatkov a všetko dobré do Nového roku 2013 !

pomoc základnej 
škole

pomoc základnej 
škole Zmeny nastali i v materskej škole. Riaditeľ právneho 

subjektu pán Pavel Benca vymenoval dňa 1.11.2012 
za svoju zástupkyňu pani Máriu Sekerášovú. Pani 
Sekerášová má 31 rokov pedagogickej praxe, pra-
covala ako učiteľka MŠ v Krásne nad Kysucou, odkiaľ 
prešla pracovať do MŠ Stará Bystrica. Tu pracovala 
16 rokov ako riaditeľka šesťtriednej škôlky. V našej 
obci pracuje ako učiteľka už 6 rokov.
 V tomto roku navštevuje materskú školu 72 detí.  
Predškolákov vedie pani Denisa Dinušová, stred-
nú triedu pani učiteľky Helena Bobáková a Zuzana  
Nagyová, najmenšie deti vedie pani uč. Sekerášová 
a Blažena Mackovičová.

Mgr. Martina Koreničová

otázky pre starostu obce Vysoká pri morave p. dušana dvoranaotázky pre starostu obce Vysoká pri morave p. dušana dvorana 

Riaditeľstvo ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave oznamuje rodičom, že od 1.2. 2013 bude v prevádzke školský klub detí 
ranná činnosť pre deti školského klubu od 6:30 hod. v budove ZŠ.  Bližšie informácie Vám poskytne pani Jarmila Rusnáková.

zo žiVota oBcezo žiVota oBce
Na hodovú sobotu, 8. septembra t.r. sa v kostole sv. Ondreja v našej obci usku-
točnil koncert sólistov Andrei Priechodskej – sopranistky, sólistky ND v Brne 
Marty Vaškovej – klavír – profesorky  na JAMU v Brne a Jiřího Preisingera – husle – 
koncertného majstra Coburg z Nemecka .  V ich podaní zazneli skladby :

Giulio Caccini                  Ave Maria
Giaccomo Puccini      O mio babbino caro
Antonín Dvořák    Romantické kusy
Bedřich Smetana   Skřivánčí píseň
Franz Drdla     Souvenir
Johannes Brahms        Uherský tanec č. 12
Franz Lehár                      Moje rty k polibkúm zvou
Jules Massenet               Meditation z opery Theis
George Gershwin   Summertime 
Camille Saint – Saens   Labuť
Traditionel    Rumänisch
Emmerich Kalmán   Joj mamam

Vyvrcholením koncertu bol Montiho čardáš, ktorý bravúrne zahral pán Prei-
singer. Koncert bol skutočným kultúrnym sviatkom v našej obci. Prítomní po-
slucháči umelcov odmenili búrlivým potleskom a mnohí vyslovovali želanie, 
aby takýchto kultúrnych skvostov bolo v obci viac. 

hodový koncert
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drahí bratia a sestry, 
vážení spoluobčania!
Dovoľte mi, aby som Vás srdečne pozdravil 1.júla 
2012 som sa stal farárom vo Vašej farnosti. Môže-
te sa na mňa obrátiť vo všetkých potrebách, týka-
júcich sa náboženského života – buď na farskom 
úrade, v sakristii kostola, na e-mailovej adrese 
jozef.krupa@frcth.uniba.sk  alebo telefonicky. Hlav-
ným poslaním kňaza je rozvíjať duchovný život ka-
tolíkov a pomáhať nájsť hľadajúcim zmysel života 
vo viere v Boha. Postupne sa oboznamujem so si-
tuáciou vo farnosti a v obci. Okrem každodenných 
aktivít, ako sú sv. omše, krsty, pohreby a administra-
tíva sa od septembra s prihlásenými katolíkmi pri-
pravujeme na sviatosť birmovania, ktorá by mala 
byť na budúci rok. Doteraz sa prihlásilo 10 žiakov 
základnej školy a 2 stredoškoláci. Príprava prebieha 
v kostole každý piatok po sv. omši o 17.30 hod. Na 
sviatosť birmovania sa môžu prihlásiť žiaci 7. roční-
ka základnej školy a starší, ktorí chodia na vyučo-
vanie náboženstva v základnej škole, a tiež stredo-
školáci a starší bez ohľadu na vek. Birmovným rodi-
čom môže byť ten katolík, ktorý spĺňa požiadavky 
cirkevného zákonníka: Kán. 892 - Birmovanec má 
mať podľa možnosti birmovného rodiča, ktorého 
úlohou je starať sa, aby sa pobirmovaný správal ako 
opravdivý Kristov svedok a aby verne plnil povin-
nosti, ktoré s touto sviatosťou súvisia.
Kán. 893 - § 1. Aby niekto plnil úlohu birmovného 
rodiča, je potrebné, aby vyhovoval podmienkam,  
o ktorých sa hovorí v kán. 874.
§ 2. Je užitočné za birmovného rodiča vziať toho, 
kto pri krste prijal úlohu krstného rodiča. Kán. 874 - 
§ 1. Aby niekto bol pripustený na prijatie úlohy krst-
ného rodiča, je potrebné:
1. aby ho určil sám birmovanec alebo jeho rodi-

čia, alebo ich zástupca, alebo ak títo chýbajú, farár,  
a aby bol schopný a mal úmysel plniť túto úlohu;
2. aby zavŕšil šestnásty rok života, alebo ak sa farár 
domnieva, že z oprávneného dôvodu treba pripus-
tiť výnimku;
3. aby bol katolík, pobirmovaný a ktorý už prijal naj-
svätejšiu Eucharistiu, a viedol život primeraný viere 
a úlohe, ktorú má prijať;
4. aby nebol postihnutý nijakým kánonickým tres-
tom, zákonne uloženým alebo vyhláseným;
5. aby nebol otcom alebo matkou birmovanca.
Starosť o hmotné zabezpečenie duchovného živo-
ta farnosti majú na starosti najmä členovia farnos-
ti. Úlohou farára je vybaviť potrebné povolenia od  
cirkevných a štátnych orgánov. Aj v tejto oblasti sa 
z iniciatívy niektorých členov farnosti realizovali 
viaceré aktivity, hoci väčšinu z nich nie je vidno, 
lebo sa vykonali v interiéri fary alebo na farskom 
dvore. Vyslovujem Pán Boh odmeň farníkom  
F. Koreničovi, J. Markovičovi, F. Bobákovi, M., M. a 
T. Budajovcom, ktorí brigádnicky pomáhali pri sťa-
hovaní farára ako aj viacerým farníčkam za pomoc 
pri sťahovaní a upratovaní po maľovaní fary. Od au-
gusta začali konať angažovaní katolíci brigádnicky 
potrebné úpravy na sfunkčnení niektorých častí in-
teriéru a exteriéru fary, priľahlých budov a farské-
ho dvora. Cieľom bolo znížiť energetickú náročnosť 
budovy, zmodernizovať jej zariadenie, aby zodpo-
vedalo súčasným požiadavkám a upraviť farský 
dvor. Na údržbe farskej budovy navrhli niektorí čle-
novia farnosti urobiť tieto práce, aby sa zamedzilo 
jej poškodeniu: opraviť vonkajšiu rínu na ľavej čas-
ti budovy, opraviť alebo vymeniť rínu na zadných 
stavoch – na viacerých miestach z nej tečie, navariť 
pánt na železnej doske pred vstupom do pivnice, 
opraviť garážovú bránu, ktorá je poškodená, upev-
niť visiace vonkajšie svetlo vzadu na zadných sta-
voch a opraviť strechu nad kuchyňou na fare - dať 

nezaBúdamenezaBúdame
Ani tento rok sme nezabudli v deň pamiatky zosnu-
lých 1. novembra na našich najbližších a naše kroky 
viedli na miestny cintorín zapáliť plamienok svieč-
ky na ich hroboch. O 16,00 hod. sa v dome smút-
ku  konala krátka pobožnosť ktorú organizovala 
kultúrna komisia pri obecnom úrade v spoluprá-
ci s miestnym pánom farárom. Po jej skončení sme 
spoločne prešli k hlavnému krížu, kde sme položili 
veniec a zapálili sviecu.
Takto sme spomínali na našich najbližších , na pria-
teľov , spoluobčanov na tých ktorí už snívajú svoj 
večný sen – nuž teda spomínajme a nezabúdajme.

posedenie pre dôchodcoVposedenie pre dôchodcoV

Ipu, lebo zateká do špajze v rohu vľavo hore – roz-
loha strechy je 200 m2 x 12 €/m2 = cena cca 2.400 
€. Prácu možno urobiť len v lete, lebo len vtedy sa 
to môže lepiť. Organizátorom aj hlavným vykoná-
vateľom brigádnických prác bol pán F. Korenič, ďa-
lej páni F. Bobák, J. Markovič, M., M. a T. Budajov-
ci, M. Psota a ďalší. Ďakujem aj obecnému úradu 
za rozmanitú pomoc pri rozličných prácach, napr. 
za úpravu okolia kostola, za pokosenie farskej zá-
hrady a jej úpravu, pristavenie kontajnera na vyve-
zenie odpadu, úpravu prednej záhradky, atď. Na kos-
tole sa vďaka iniciatíve pána F. Koreniča doplnili chý-
bajúce žalúzie na oknách veže a nastriekanie antén. 
Podali sme žiadosť o vyrúbanie a orezanie suchých  
a chorých stromov. Dostal som dva návrhy na opra-
vu strechy kostola, ktoré budú členovia farnosti po-
stupne realizovať.  Rozsah opráv a údržby kostola  
a fary, ktoré sú majetkom farnosti, závisí od záujmu 
farníkov a množstva finančných prostriedkov. 
Prajem Vám zdravie, šťastie, veľa úspechov a Božie 
požehnanie.

Jozef Krupa, farár

Tak, ako po iné roky, aj tento rok sa seniori z našej 
obce dňa 3. novembra  stretli v kultúrnom dome 
pri príležitosti končiaceho sa mesiaca úcty k star-
ším. Prítomných privítal predseda kultúrnej komi-
sie pán Róbert Dinuš.
Ako povedal v príhovore starosta obce pán Dušan 
Dvoran, úcta k starším by mala pretrvávať celý rok. 
Preto sa treba v úcte pred rokmi pokloniť tým, kto-
rí svoj život naplnili činmi pre blaho našej obce i ce-
lej našej vlasti. Každému plynie čas, roky sa míňajú 
a zrazu jedného dňa prichádza jeseň života, senior-
ský vek, staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednodu-
cho je tu. Dnešní mnohí dôchodcovia ju však do-
kážu prežiť plnohodnotne. Nie je to iba o pomoci 
deťom či vnúčatám, je to o ich účasti a angažovanosti 
na spoločenskom živote,  na plnohodnotnom ži-
vote v našej obci o čom svedčí i účasť seniorov na 
mnohých kultúrnych a spoločenských podujatiach, 
ktoré sa v obci organizujú. Tohtoročné stretnutie  
seniorov pripravilo obecné zastupiteľstvo s kul-
túrnou komisiou. Dôchodcov pozdravili tanečníci  
z tanečnej skupiny Stardance, básňou pani Marienka 
Hurbaničová, do tanca hral D-kvintet Slezákovci z Ma-
laciek. Kyticu kvetov si odniesla zo stretnutia naj-
staršia účastníčka posedenia pani Mária Peťovská, 
ktorá sa dožila tento rok úctyhodného veku 90. ro-
kov.  Občerstvenie zabezpečovali pracovníci a pra-
covníčky  OÚ, poslankyne a členky komisií OcZ. 
Veľký úspech malo vystúpenie speváka pána 
ZDENKA SYCHRU, ktorý zaspieval niekoľko najzná-
mejších piesní skladateľov Gejzu Dusíka, či Andre-
ja Lieskovského. Práve tieto melódie boli súčasťou 
mladosti mnohých prítomných, ktorí si spolu s ma-
estrom niektoré aj s chuťou zaspievali. V závere vy-
stúpenia zaznel jeho najznámejší hit „Akropola“. 
Pán Sychra sa dôchodcom prihovoril s konštatova-
ním, že cesta z Bratislavy do našej obce trvá približ-
ne 30 minút, ale jemu trvala 44 rokov. Hoci má v 
obci dobrého priateľa Iva Hellera, hoci roky na No-
vej scéne spolupracoval s našimi rodákmi Karolom 

a Tonkom Balážovcami, až tento rok ho k nám prvý 
krát pozvali, a pozvanie na vystúpenie pre našich 
dôchodcov rád prijal. My veríme, že to nebolo jeho 
prvé, a zároveň posledné vystúpenie. V našej obci 
bude pán Sychra vždy vítaný. Veď jeho krásny hlas 
a elegantné vystupovanie mnohým rezonujú ešte 
dnes.
Ľudová múdrosť hovorí, že život človeka je ako 
striedanie ročných období. Do 20 rokov veku ho-
voríme o jari, do 40 rokov veku o lete, do 60 rokov 
veku o jeseni, do 80 rokov veku o zime, nad 80 ro-
kov sú roky dané človeku od Boha. 
Vážení seniori, želáme Vám , aby ste svoje ďalšie 
roky života prežili v zdraví, šťastí a spokojnosti ob-
klopení láskou svojich najbližších.
Dovidenia o rok ! 
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Školský rok sa začal i pre tanečníkov tanečného súboru Stardance. V pokoj-
nejšom tempe sme sa pripravili na vystúpenie pre dôchodcov, ktoré sa kona-
lo v novembri tohto roku. Predstavili sa všetky tri vekové skupiny tanečníkov 
troma novými choreografiami. Niektorí urobili svoje prvé kroky alebo skoky 
na rytmy sviežeho jivu. Ich starší kamaráti predviedli tanec chacha a najstarší 
tanečníci Stardance sa predstavili rovnakým tancom s novou choreografiou. 
V najbližších mesiacoch čaká súbor príprava ďalších tanečných čísiel, ktoré 
budú mať diváci možnosť vzhliadnuť na školskej vianočnej akadémii, obec-
nom reprezentačnom plese a napokon na Večeri spoločenského tanca, kedy 
tanečná skupina oslávi svoje šieste výročie vzniku. Okrem nového valčíka, tan-
ga alebo jivu, si tanečníci pripravujú i niekoľko prekvapení, ktoré Večer spolo-
čenského tanca isto spestria.
Touto cestou vás všetkých pozývame prísť s nami osláviť naše šieste narode-

niny a zároveň dúfame, že vás našimi výkonmi potešíme.   
     Dominika Dinušová

zo života stardance zo života stardance 

tanečná skupina stardance po jeseni.
Po pravidelných tréningoch si naši tanečníci zo skupiny Stardance dopriali ak-
tívny oddych v podobe 4-dňového letného sústredenia na termálnom kúpa-
lisku Vadaš v Štúrove. Miestne atrakcie si užila nielen mládež, ale aj prítomní 
rodičia. Aktívnym plavcom poslúžil plavecký bazén, mamičky si vychutnávali 
relaxačný a masážny. Čerešničkou na torte bol bazén s umelým vlnobitím 
a tobogany v celkovej dĺžke vyše 300 metrov. Odolali by ste?!
Oddýchnutí, s načerpanou energiou, sa najstarší tanečníci rozlúčili s le-
tom v Záhorskej Vsi na obecných slávnostiach „Uhranský somíc“. Potom spo-
ločne s ostatnými vkročili do jesenných dní. Extrémne výkyvy počasia a ne-
skôr sychravé dni neostali bez dôsledkov, často boli chorí tanečníci, neraz aj 
trénerka Dominika Dinušová. Možno aj z toho dôvodu sa tanečná jeseň nies-
la v pokojnejšom duchu. Svojím vystúpením obohatili novembrové posede-
nie pre našich dôchodcov. Najmladší predviedli energický jive, stredná skupi-
na ukázala chachu a najstarší sa vlnili v rytmoch brazílskej samby. Diváci ich 
odmenili potleskom, usporiadatelia sladkými koláčikmi. Opäť o dôvod viac na  
tvrdé tréningy! 
V týchto dňoch čaká Stardance príprava a následné vystúpenie na Vianočnej 
akadémii našej základnej školy a v novom roku zahájenie Reprezentačného 
plesu.

Denisa Komíneková

z činnosti dobrovoľného hasičského zboru z činnosti dobrovoľného hasičského zboru 
Aj keď zimné obdobie býva pre DHZ pomerne pokojné, prelom letných a je-
senných  dní  dal jeho členom poriadne zabrať. Koncom augusta zasahovali 
viackrát, najprv pri požiari v Lábe, kde horela časť lesa, o deň neskôr pri želez-
ničnej trati Zohor-Sekule a potom vo firme ASA. V septembri opäť horela časť 
lesa medzi Vysokou pri Morave a Lábom, hasili aj horiacu trávu pri koľajni-
ciach v našej obci a požiar v pivničných priestoroch miestneho úradu. Takmer 
pri každom zásahu asistovali Jacqueline Eckerová, Miška Matúšková, Hanka 
Maxiánová ml., Jožko Maxián, Jožko Mikulášek a Stano Pšenica. Nielen za túto 
prácu, ale aj za reprezentovanie obce na rôznych súťažiach dobrovoľných ha-
sičských zborov patrí všetkým členom veľká vďaka. V auguste zorganizoval 
DHZ nočnú súťaž. Aj keď bez umiestnenia, nikto sa na nich nehneval. Sep-
tembrové sviatočné dni súťažili najprv v Gajaroch, neskôr v Plaveckom Štvrt-

ku. Činnosť DHZ však nie je len o rýchlych zásahoch a súperení s kolegami  
z okolitých obcí, ale aj o pravidelnom tréningu a upratovaní požiarnej zbroj-
nice, zavlažovaní obecného trávnika a miestnej komunikácie v horúcich 
dňoch, neraz je potrebná aj oprava hasičského auta.
Ešte raz veľký obdiv a vďaka celému DHZ Vysoká pri Morave.

Denisa Komíneková

poďakovanie
  Touto cestou ďakujeme členom Dobrovoľného hasičského zboru vo Vysokej 
pri Morave za dôstojnú rozlúčku so zosnulým Štefanom Dvoranom, vašim naj-
starším členom, ktorý zomrel dňa 30. augusta 2012 vo veku 89 rokov.  
                 Smútiaca rodina 

memoriál karola prokeša st.
 Mladí nadšenci futbalu a ich obetaví rodičia si ucti-
li pamiatku bývalého učiteľa a dlhoročného trénera 
mládeže p. Karol Prokeša st. tým, že dňa 18. augus-
ta t.r. zorganizovali na jeho počesť memoriál, ktoré-
ho sa na miestnom futbalovom štadióne zúčastnilo 
týchto 6 družstiev :
- Výber OBFZ BA – vidiek – ročník 2000
- Rusovce
- Devínska Nová Ves
- Lozorno
- Senec
- Vysoká pri Morave – prípravka

Slávnostný výkop predviedol jeho pravnuk jeden a 
polročný Tobiáško Tomeček. Naša futbalová jede-
nástka si pamiatku p. Karola Prokeša st. uctila i na 
miestnom cintoríne položením krásnej ikebany zo 
živých kvetov na jeho hrob. Naši mladí futbalisti síce 
nevyhrali, skončili na 4. mieste, ale to vôbec nevadi-
lo. Dôležitý bol deň plný pekného futbalu so spomi-
enkou na človeka, ktorý vychoval niekoľko generá-
cií hochšteckých futbalistov  a futbalu zostal verný až 
do svojej smrti. Česť jeho pamiatke. 
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25. 11. sa v miestnom kultúrnom dome konal už druhý ročník amatérskej 
speváckej súťaže občanov našej obce s názvom Hochštetský čvirik. Plná sála 
nasvedčovala tomu, že naši občania si túto súťaž po minulom roku veľmi 
obľúbili a radi  prídu povzbudiť svojich príbuzných či kamarátov. Po úvod-
nej „hymne“,  ktorej text napísala  Martina Koreničová a melódiu zložil Robert  
Dinuš,  vystúpilo na pódium 14 odvážlivcov: Ľuboš Tomeček, Ján Grujbar, 
Martina Koreničová, Vierka Klčová, Anna Plachová, Mária Hurbaničová, 
Nikol Balážová , Marián Marčičiak, Anna Poláková, Milan Lapčík , Peter Dvoran,  
Dušan Dvoran, Marek Krúžek a Tomáš Kimlička. Repertoár súťažiacich bol 
bohatý. Zazneli piesne moderné i ľudové, rýchle či pomalé, sóla, duetá. 
Po hlavnej časti, keď prebiehalo hlasovanie, sa nám predstavili hostia – Jož-
ko a Margitka Benkovičoví, ktorí zaspievali pekné záhorácke ľudové piesne. 
Nechýbali i strhujúce melódie muzikantov pod vedením Pavla Zajačka, kto-
rá robila bezchybný hudobný doprovod súťažiacim.  
Hlasovania sa zúčastnilo 224 divákov a výsledky boli nasledovné:
1. miesto Tomáš Kimlička: Čardáš dvoch sŕdc
2. miesto Anna Poláková: Župajda
3. miesto Martina Koreničová a Vierka Klčová: Ej, beťár ja dzivočka, Tajilam...

Atmosféra celého podujatia bola neopísateľná. Nešlo len o spev,  bola to i šou. 
Po vyhlásení výsledkov víťaz zaspieval svoju pieseň ešte raz a po svojom per-
fektnom výkone si mohol vychutnať  búrlivé ovácie - všetci z prítomných 
povstali a potlesku nebolo konca-kraja. Na záver si súťažiaci spoločne   
zaspievali „čvirikovskú“ hymnu.
 Veríme, že v budúcnosti sa do tejto amatérskej súťaže zapoja i ďalší odváž-
livci a stane sa peknou tradíciou, ktorá poteší srdiečka našich občanov. Veľké 
poďakovanie pri organizácii „čvirika“  patrí firme Berto, všetkým členom kul-
túrnej komisie a jej predsedovi pánovi Robertovi Dinušovi, starostovi obce 
Dušanovi Dvoranovi, pracovníkom obecného úradu, pani Márii Sekerášovej 
a Jozefíne Uhrincovej za pomoc pri výzdobe.
Tešíme sa o rok!

Boli sme pri tom
Súboj obcí – aj tak sa dá nazvať súťaž, ktorej sa v su-
sednom Lábe zúčastnili koncom leta i zástupcovia 
našej obce. Športovo naladení a v originálnych trič-
kách začali boj s časom. Disciplíny boli náročné, pri 
niektorých potrebovali dámy aj pomoc silnejšieho 
pohlavia. Letné lyžovanie nás pripravilo o drahé se-
kundy, tím sa nedokázal dohodnúť, ktorou nohou 
vykročí. Prekážkový beh, podliezanie aj záverečné 
skĺznutie z nafukovacieho hradu sme zvládli bravúr-
ne. Za asistencie a aktívneho povzbudzovania pána 
starostu Dušana Dvorana s časomierou v ruke sme 
do cieľa pribehli na peknom 3. mieste. Pred nami 
skončilo iba družstvo športových osobností a domá-
ci Láb, ktorému sa v zápale boja „podarilo“ pokaziť aj 
starú hasičskú striekačku. Zavŕšením programu bolo 
oboznámenie prítomných divákov s požiarnou tech-
nikou. Najväčšiu radosť mali deti, ktoré sa vo vlnách 
hasičskej peny dosýta vykúpali.
Za Vysokú pri Morave bojovali: Ing. Lenka Dvorano-
vá, Hanka Maxiánová st., Marian Komínek, Filip Kore-
nič a Jozef Polák.
Obci Láb ďakujeme za pozvanie a o rok dovidenia!

Denisa Komíneková

Soprano Solo
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OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri morave

zo dňa 23.8.2012

Uznesenie číslo 118/43/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania tak, ako 

je uvedený v pozvánke.

Uznesenie číslo 119/44/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení 

a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 23.8.2012 sú splnené.

Uznesenie číslo 120/45/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie

a) Správu starostu obce o činnosti za obdobie od 14.6.2012 do 23.8.2012
b) Správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 14.6.2012 do  .8.2012

Uznesenie číslo  121/46/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o hospodárení obce 

za obdobie II.štvrťroka a I. polroka 2012.

Uznesenie číslo 122/47/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave stanovuje mesačné poplatky pre šk. 

rok 2012/2013:
- Materská škola 13,00 € mesačne ( s výnimkou predškolskej výchovy)

- Školský klub detí 5,00 € mesačne

Uznesenie číslo   123/48/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Zmluvu o spolupráci me-
dzi Obcou Vysoká pri Morave a spoločnosťou BV Group, sr.o., Veľké Leváre , ktorej 
predmetom je úprava vzťahov a spolupráca pri zabezpečení projektu „Polyfunkč-

ný objekt so zdravotným strediskom vo Vysokej pri Morave na Krátkej ulici číslo sú-
pisné 548“.

Uznesenie číslo 124/49/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predĺžením doby nájmu ne-
bytových priestorov nájomníkovi Petrovi Sattymu, Poľná 11, Vysoká pri Morave do 

31.12.2012.
Podmienkou predĺženia nájmu je  úhrada faktúry číslo 299/12 za energie za rok 

2011 v termíne do 31.8.2012.
( s uznesením súhlasí 7 poslancov 1 sa zdržal hlasovania – Milan Lapčík).

Uznesenie číslo 125/50/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok výbero-

vého konania na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ vo Vysokej pri Morave a doporučuje sta-
rostovi obce vydať menovací dekrét pánovi Pavlovi B e n c o v i, Továrenská ulica 

č.d. 338/1, Vysoká pri Morave na funkciu riaditeľa  ZŠ a MŠ vo Vysokej pri Morave na 
päťročné funkčné obdobie, t.j. do 31.8.2017.

Uznesenie číslo 126/51/4/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave menuje zástupcov do Rady ZŠ a MŠ 

vo Vysokej pri Morave :
Jana Baumannová, Družstevná ulica č.d.  Vysoká pri Morave

Mgr. Gabriela Gabrišová, Továrenská ulica č.d. Vysoká pri Morave
Ing. Martin Kopča, Hraničiarska ulica č.d. Vysoká pri Morave

Dušan  D v o r a n
starosta obce

uznesenia
zo zasadania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri morave

zo dňa 25.októbra 2012

Uznesenie číslo 127/52/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pri-

pomienok , zmien a doplnkov.

Uznesenie číslo 128/53/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o kontrole plnenia 

uznesení  a správu o výsledkoch kontrolnej činnosti a tieto schvaľuje. 
Konštatuje, že uznesenia termínované k 25.10.2012 sú splnené.

Uznesenie číslo 129/54/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie

- Správu starostu obce o činnosti za obdobie od 23.8.2012 do 25.10.2012
- Správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 23.8.2012 do 25.10.2012

Uznesenie číslo 130/55/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o hospodárení obce 

za obdobie III. štvrťroka 2012.

Uznesenie číslo 131/56/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje  VZN o poplatkoch za zne-

čisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia.
(Schválilo 8 poslancov, 1 sa zdržal Pavol Benkovič )

Uznesenie číslo 132/57/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje  VZN o verejnej kanalizácií a 

odpadových vodách.
( schválilo 9 poslancov )

Uznesenie číslo 133/58/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje s pripomienkami ( ktoré 

boli ihneď zapracované ) VZN o ochrane verejného poriadku.
( schválilo 9 poslancov )

Uznesenie číslo 134/59/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN o pravidlách času pre-
daja a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľov pred hlukom a vibráciami.

( schválilo 9 poslancov)

Uznesenie číslo 135/60/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom 10 m 2 z par-

cela číslo 775/6 do novovytvorenej parcely číslo 775/68 za cenu 40,00 €/1 m 2 , t.j. 
za cenu celkom 400,00 € žiadateľovi Vojtechovi Bukovskému, Spojná 1, Vysoká pri 
Morave. Obecné zastupiteľstvo dáva k predaju súhlas podľa § 9a, písm e), zák. č. 

138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Predaj pozemku sa uskutočňuje s prihliadnutím na osobitné podmienky- pozemok 
dlhoročne tvorí časť predzáhradky rodinného domu a žiaden iný záujemca nemôže 

za žiadnych okolností s týmto pozemkom nakladať.

Uznesenie číslo 136/61/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo požiadavky a ukladá ko-
misií pre výstavbu a životné prostredie pripraviť návrh riešenia  spomalenia rých-

losti vozidiel na miestnych komunikáciách.

Uznesenie číslo 137/62/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmluvy s Ing. 

Jakubom Gerthoferom, Kvetná 35, Zohor na zber a odvoz zvyškov sviečok a odpa-
dového vosku z cintorína vo Vysokej pri Morave.

Uznesenie číslo 138/63/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave žiadosť prejednalo a konštatuje, že 
Obec Vysoká pri Morave nemá záujem odkúpiť pozemok od RNDr.Tomáša Derku, 
Hlavná ul. 123,Vysoká pri Morave a nemá ani finančné prostriedky na odstránenie 

enviromentálnej záťaže z tohto pozemku.
Obec Vysoká pri Morave podá žiadosť na Ministerstvo životného prostredia SR na 
poskytnutie nenávratného finančného príspevku na odstránenie tejto enviromen-

tálnej záťaže.

Uznesenie číslo 139/64/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom kultúrneho 

domu  Zdenke Bothovej, Tichá ul. 63/10, Vysoká pri Morave na cvičenie „Zumba „ l x 
týždenne od 1.11.23012. Nájomné 5,00 €/1 hodina.

Uznesenie číslo 140/65/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zabezpečením stavebných 

prác, maliarskych prác, so zakúpením a montážou kotla ústredného kúrenia pre bu-
dovu obecného úradu  po požiari v budove obecného úradu, ku ktorému prišlo 

21.10.2012 a tento bol riadne ohlásený orgánom činným v trestnom konaní a pois-
ťovacej spoločnosti.

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave zaväzuje starostu obce k maximálnej 
hospodárnosti pri úhrade nákladov na odstraňovanie následkov požiaru.

Uznesenie číslo 141/66/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave doporučuje starostovi obce rokovať s 
Bratislavskou vodárenskou spoločnosťou, a.s., o podmienkach prevodu správy ČOV 

a obecnej kanalizácie.
Uznesenie číslo 142/67/5/2012

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s osadením dopravnej značky 
„Zákaz vjazdu pre vozidlá nad 3,5 t“ na ceste do Lábu a Zohoru.

Uznesenie číslo 143/68/5/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozšírenie redakčnej rady 

občasníka VYSOČAN o pani Denisu Komínkovú.

Dušan D v o r a n
starosta obce
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juBilanti od  1.9. 2012 -  31.12. 2012 

50 rokov
Jarmila Beneková, 

Ľuboš Klas, 
Jana Šimuničová, 

Arpád Szalay, 
Andrea Húšeková, 

Rudolf Caboň, 
Milan Hájek

55 rokov
Eva Žužičová, 

Ladislav Ulehla, 
Ing. Štefan Budaj, 

Pavel Kovár, 
Milan Mikulášek, 

Ing. Jaroslav Kocian, 
Ing. Juraj Bobrík, 
Miloslav Kapitán, 
Anna Smrtičová 

60 rokov
Dušan Hyner, 

Eva Luptáčiková, 
Anna Vavrinčíková, 

Mária Poláková, 
Miroslav Psota, 
Marcel Kadnár, 

Elena Ščepánová,
 Vladimír Vrábel

65 rokov
Marián Rybár, 
Anton Ulehla, 

Antónia Križanová,
 Eva Morávková,

 Mgr. Daniela Klocháňová, 
Ľubomíra Feketová, 

Ján Hóz, 
Anna Dinušová

70 rokov
Marcel Sloboda, 

Ján Diačik, 
Vladimír Kavický, 
Jaroslav Kuchař, 

Jiří Odvárko, 
Štefan Macko 

75 rokov
Milan Klas

80 rokov
František Prašivka, 

Teodor Ryšavý, 
Štefan Novoveský

85 rokov
Marta Kavická, 

Ján Ivanič 

90 rokov
Mária Dvoranová 

zoznam narodených detí 
od 19.7.2012 

Šarlota Sztojková, 
Ema Mackovičová, 

Nela Krascsenitsová, 
Natália Balážová, 

Andrej Šušuk, 
Sofia Dinušová

občania zomrelí 
od 19.7. 2012 

 Milan Šimunič, 
Štefan Dvoran, 

Otília Gajdošová, 
Adam Beňo, 

JUDr. Miroslav Hýrešš

OTVÁRACE HODINY
 

Pondelok  18:00 – 21:00 
     Streda  18:00 – 21:00  
     Piatok  18:00 – 21:00
     Tel: 094907120782

    
     
 
 
 
 

Jednorazový  vstup ....................................... 1,8 €

10- vstupová  permanentka......................... 17 €

20-vstupovápermanentka........................... 32 € 

Patrik Uhrinec - Jarmila Čermáková
Peter Ondrejka -Zuzana Havrilová

Ing. Branislav Bičár - Ing. Lucia Filípková
Michal Micheler - Andrea Novoveská

Peter Zemánek - Lívia Sovadinová
Adam Beňo - Anna Belešová

Dušan Svoboda - Denisa  Majerová
Zdenek Vykydal - Katarína Molnárová

manželstvo v roku 2012 
uzatvorili 

jubilejné sobáše v roku 2012 
našich občanov

25- výročie uzatvorenia manželstva
Pavol a Viera Trajlínkoví

50- výročie uzatvorenia manželstva
Rudolf a Terézia Kovároví
Ľudovít a Jozefa Ulehloví

55- výročie uzatvorenia manželstva 
Milan a Berta Klasoví

60- výročie uzatvorenia manželstva 
Ján  a Alžbeta Dvoranoví
Karol  a Aurélia Plachoví


