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OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

  30. apríl patrí v našej obci tiež ku dňom, kedy do-
držiavame tradície našich predkov. Ani tento rok sme 
nezaháľali a na Námestí oslobodenia sme pripravili 
kultúrny program spojený so stavaním mája.  Fol-
klórny súbor Štvrtčan pod vedením Ingrid  Saňkovej  
zatancoval tance rôznych regiónov Slovenska a všet-
kých občanov príjemne pobavil.  Vzápätí pracovníci 
obecného úradu spolu s ostatnou posilou postavili 
mašľami ozdobený máj – symbol lásky, ktorý celý me-
siac zdobil našu obec. Pripravené bolo bohaté občer-
stvenie. Na námestí bolo ešte dlho veselo –počasie 
prialo a ľudia sa bavili pri tónoch tria Linz do nesko-
rých večerných hodín. 
                                                               Mgr. Martina Koreničová 

Stavali Sme máj....Stavali Sme máj....

Deň Detí v réžii haSičovDeň Detí v réžii haSičov
  30. mája 2014 sme ne-
tradične oslávili svia-
tok našich najmenších, 
Deň detí. Patrilo im 
celé piatkové predpo-
ludnie. Na miestnom 
futbalovom ihrisku sa 
zhromaždili žiaci zo 
základnej i materskej 
školy. Tam ich už čakali 
záchranári z Bratislavy, 
z brigády Hasičského 
zboru v Malackách a 
dobrovoľníci z DHZ Láb, 
Záhorská Ves a  Vysoká 
pri Morave. Deti pre-

chádzali jednotlivými stanoviskami a plnili rôzne 
úlohy, mohli si na vlastnej koži (a tele) vyskúšať všet-
ky záchranné pomôcky. Zahrali sa na zranených, no 
boli poučení aj o tom, ako sa správať pri dopravnej 
nehode, ako poskytnúť prvú pomoc a veľký dôraz sa 
kládol aj na samotnú bezpečnosť na cestách - koľkí 
z vás pripútali dnes seba alebo svoje dieťa v aute.       
Ďalšou súťažnou disciplínou bol beh cez prekážky 
a zapájanie požiarnej techniky. Pre mnohých to bol 
najťažší oriešok, nakoniec to však za odbornej asis-
tencie všetci zvládli. 
Do preťahovania lanom sa zapojili všetky deti, 
bez ohľadu na vek. Skutočné striekanie hasičskou 
striekačkou lákalo najmä tých starších. Nehorľa-
vý striebristý skafander vzbudzoval akýsi rešpekt, 
mnohí škôlkari sa ho odmietli čo i len dotknúť. 
Jednoznačne najzábavnejšou aktivitou bolo „zla-

ňovanie“ a vyhliadková jazda výsuvnou plošinou do koruny stromov. Po toľkej zábave si deti doplnili energiu 
sladkou maškrtou, langošmi a párkami, najmenší si domaľovali posledné tematické obrázky a plní nových 
zážitkov a informácií sa všetci vybrali domov (resp. do škôlky). 
Organizátorom a zúčastneným v mene všetkých detí ďakujeme za skvelý deň!  Denisa Komíneková
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čaS letných raDovánok je tu ! čaS letných raDovánok je tu ! 
vítali Sme leto

 Už šestnásty raz sme tento rok tradične oslavovali príchod leta – letný slnovrat. 
SPrievoD oBcou

 O 17:00 hod. sa od kultúrneho domu pohol tradičný sprievod na hrádzu rieky 
Moravy, do kroku všetkým vyhrávala dychová hudba Záhorienka, za ktorou 
kráčali mažoretky ,,Merci“ zo Záhorskej Vsi, medzi ktorými sú i naše deti a dievčatá.
 Ozdobou nielen sprievodu, ale i celého podujatia, sú maskoti – slniečko a mo-
ravský vodník. V nových uniformách sa predviedli členovia DHZ aj športovci 
futbalisti. Nechýbali hostia z maďarského olympíjskeho výboru, delegácia z 
obce Marchegg na čele so starostom pánom Gernotom Hauptom, prednosta 
okresného úradu pán Jozef Mračna, držitelia vyznamenania ,,Posol obce“, 
medzi ktorými nechýbal pán profesor Mikuláš Luptáčik s manželkou. 

ProGram
V programe vystúpili mažoretky Merci, tanečníci zo Star-Dance, dychová 
hudba Záhorienka, hudobná skupina Anytime a cantry skupina Ranč.

vYZnamenania
Starosta obce odovzdal vyznamenania:
-  pani Štefánii SMOLINSKEJ ,,za obetavú prácu v hasičskom zbore“. Pani Smo-
linská bola tridsať rokov predsedníčka DHZ, obetavá funkcionárka, ktorá ešte 
i dnes sa aktívne podieľa na činnosti DHZ. 
- pani Etelke DVORANOVEJ ,,za šírenie dobrého mena obce“, pri príležitosti pät-
násteho výročia založenia tradície fašiangových masiek a obecnej zabíjačky.
- pani Anne PLACHOVEJ ,,za aktívnu prácu v školstve“ ako ocenenie celoživot-
nej pedagogickej práce v materskej škole. Pani Plachová od maturity až do od-
chodu do dôchodku pracovala v tunajšej materskej škole ako učiteľka. Neskôr 
bola niekoľko rokov jej riaditeľkou i zástupkyňou riaditeľa ZŠ pre MŠ. Jej ruka-
mi prešlo niekoľko generácii detí predškolského veku. Deti milovali svoju pani 
učiteľku pre jej láskavý, citlivý, ľudský prístup. Pani Plachová sa od príchodu do 
našej obce aktívne zapájala a zapája do činností spoločenských a záujmových 
organizácii. Poznáme ju ako výbornú speváčku, recitátorku, šperkárku. Svoje 
bohaté skúsenosti ešte i dnes odovzdáva deťom v súkromnej MŠ Farbička. 
- pani Anne ŤUKÁLKOVEJ ,,za aktívnu prácu v školstve“ ako ocenenie celoži-
votnej práce s deťmi v školskom klube.
Oceneným srdečne blahoželáme. 

PODPIS ZMLUVY 
Počas oficiálnej časti osláv letného slnovratu podpísali starostovia obce Vysoká 
pri Morave a Marchegg z Rakúska zmluvu o partnerskej spolupráci. 
Obec Vysoká pri Morave a Obec Marchegg

Zmluva o partnerskej spolupráci  
A 

Preambula
   S pevným odhodlaním definitívne zmazať železnú oponu, ktorá nás delila štyri 
desaťročia pristupujeme k tejto zmluve o partnerskej spolupráci a vraciame sa k 
tradičnému porozumeniu medzi našimi národmi. Touto zmluvou chcú obce Vy-
soká pri Morave a Marchegg nadviazať na vzájomné vzťahy, ktoré tu boli až do 
začiatku 50. rokov 20. storočia a prispieť  k výmene skúseností pri riešení problé-
mov komunálnej politiky, cezhraničnej spolupráce, k výmene na úrovni obecných 
zastupiteľstiev, škôl, občianskych združení a športových oddielov.  
  Cieľom spolupráce a vzájomných kontaktov je vzájomná výmena skúseností , 
prezentácie oboch obcí rovnako ako vzájomné sprostredkovanie spôsobu života 
ich obyvateľov, spoločenských a politických podmienok, v  ktorých obce a ich oby-
vatelia žijú a tým podporujú vzájomné porozumenie a pochopenie. Táto zmluva 
o partnerskej spolupráci nie je ohraničená volebnými obdobiami. Túto zmluvu o 
partnerskej spolupráci je potrebné vnímať aj v súvislosti zjednotenej Európy.

B
Zásady spolupráce

  Partnerská spolupráca je postavená na princípe vzájomnosti a sústreďuje sa na 
tieto oblasti : 
1. Partnerská spolupráca medzi zastupiteľstvami obcí Vysoká pri Morave 
a Marchegg.
Zastupiteľstvá obcí Vysoká pri Morave a Marchegg prehlasujú, že sú pripravené 
partnerskou spoluprácou naplniť skutky v konkrétnych oblastiach z komunálnej 
spolupráci a života obcí.
2. Partnerská spolupráca medzi združeniami, školami, organizáciami detí a mlá-
deže, kultúrnymi skupinami obcí Vysoká pri Morave a Marchegg
  Na základe tejto zmluvy sa obidve obce budú usilovať o rozšírenie partnerskej 
spolupráce medzi združeniami, školami, športovými oddielmi, organizáciami detí 
a mládeže, kultúrnymi skupinami. Tieto budú o uzavretí zmluvy neodkladne infor-
mované. Obce budú prispievať k osobným kontaktom, výmenám a budú ich pod-
porovať. Najmä život združení obidvoch obcí by sa mal zbližovať prostredníctvom 
spoločných akcií a vzájomných návštev. 
3. Doplnenie partnerskej spolupráce.
Obidve zmluvné strany sa budú usilovať o zintenzívnenie kontaktov najmä na 
úseku kultúry a športu. V prípade, že existujú alebo budú vznikať vzájomne vý-
hodné kontakty medzi miestnymi podnikateľmi a organizáciami, budú ich obidve 
obce podporovať. 

C
Ďalšie dohody

  Obsah tejto zmluvy o partnerskej spolupráci tvorí základe partnerských vzťa-
hov medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg. 

D
Platnosť zmluvy

  Táto zmluva o partnerskej spolupráci dokumentuje vôľu strán ďalej rozširovať 
vzájomné priateľské vzťahy. Zmluva vstupuje do platnosti dňom jej podpísania 
obidvomi zmluvnými partnermi.  Platnosť zmluvy zaniká jednostranným prehlá-
sením jednej zo zmluvných strán po jeho doručení druhej strane. 
  V prípade, že jeden zo zmluvných partnerov nemôže zmluvu plniť, musí byť o 
tom druhý partner neodkladne informovaný. Z tejto zmluvy o partnerstve a spolu-
práci nevyplývajú žiadne priame záväzky, ktoré by bolo možné vymáhať súdnou 
cestou. Zmluva o partnerskej spolupráci je v súlade s platným právom Slovenskej 
republiky a Rakúskej republiky. Zmluva sa podpisuje v dvoch jazykových vyhoto-
veniach ( slovenský, nemecký ) , ktoré sú si vzájomne rovnocenné. 
Vysoká pri Morave, 21.6 2014                      Marchegg, 21.6. 2014
    Obec Vysoká pri Morave                          Obec Marchegg
           Dušan Dvoran                            Gernot Haupt 
           starosta obce                                                     starosta obce 
          

SVETELNÉ ATRAKCIE 
Svetelnými atrakciami večer oslavy letného slnovratu vrcholia, práve kvôli nim 
k nám prichádza veľa ľudí z blízkeho i vzdialeného okolia. Veď vidieť svietiacu 
rieku môžu len v našej obci a v Marcheggu. Svetielka nás všetkých potešili, 
ochrancov prírody nahnevali, ale plávať budú aj v budúcnosti. Na budúci rok 
sa budú kahánky za obcou zachytávať do siete, aby ďalej rieku neznečisťova-
li. Nočnú oblohu osvietil krásny ohňostroj a do výšky šľahali plamene jánskej 
vatry. 
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Naši predkovia verili, že oheň v čase letného slnovratu má očistnú silu. Čo zlé nespáli, to rieka Morava odplaví. Na tieto tradície sme nadviazali a budeme v nich 
pokračovať. 

POĎAKOVANIE 
Vám všetkým, ktorí ste túto oslavu organizačne i technicky zabezpečili, všetkým, čo sa postarali o bohaté občerstvenie, účinkujúcim i Vám, ktorí ste prišli na 
nábrežie Moravy privítať leto, patrí naše srdečné poďakovanie. 

VITAJ LETO! 
Prežite ho v zdraví a spokojnosti. Prajeme Vám krásne prázdniny a dovolenky.                                                                                                                                            RSDr. Anna Tomečková

1. Na deň 15. novembra 2014 sú NR SR vyhlásené voľby do miestnej 
samosprávy. Pomaly sa Vám končí druhé volebné obdobie, čo považujete za 
úspech v predchádzajúcich rokoch a s čím nie ste spokojný ? Ak by ste 
uspeli vo voľbách, aké by boli vaše priority...

- Za úspech považujem dve revitalizácie obce, celkový vzhľad obce, výmenu 
okien na základnej škole, materskej škole, odvodnenie Námestia oslobodenia 
od dažďovej vody, rekonštrukciu II. a III. linky ČOV, výmenu lámp verejného 
osvetlenia, rekonštrukciu sociálnych zariadení v škole, v škôlke a v kultúrnom 
dome, zveľadenie interiéru kultúrneho domu, vybudovanie nového zdravotné-
ho strediska a od augusta novej lekárne,  opravu miestneho futbalového ihriska, 
osadenie informačných tabúl a navigačného systému v obci, údržbu zelene,  
konsolidovanie obecného úradu, plnenie  hospodárskeho a sociálneho programu 
obce v rokoch 2008-2013, rozšírenie kultúrnych aktivít v obci, spoluprácu so 
spoločenskými organizáciami.
- Nie som spokojný so stavom miestnych komunikácií, hlavne ulíc Stromová, 
Krížna a Továrenská, kde sa pokúsime odstrániť nevyhovujúci stav ešte v tomto 
roku. Neustále upozorňujeme na zlý stav cesty Stupava – Záhorská Ves, ako 
i málo spojov do a z našej obce. Tu sa nám darí striedavo. 
- Pre ďalšie volebné obdobie ostávajú úlohy, ktoré snáď budeme môcť podľa 
PHSR pre roky 2015-2020 plniť. Jedná sa o dokončenie kanalizácie v obci, kde 
projekt sme dali vypracovať v tomto volebnom období,  zateplenie striech 
a obvodových múrov základnej školy a materskej školy, výmena strechy, okien 
a zateplenie vonkajších stien obecného úradu a  kultúrneho domu, oprava 
miestnych komunikácií. Projekt pre základnú školu a obecný úrad už je vypra-
covaný a budeme ho podávať ešte v tomto roku. Pre kultúrny dom a materskú 
školu na jar v roku 2015.

2. Po oslavách letného slnovratu si na nás „zgustla“ Slovenská televízia 
a organizácie Greenpeace za to, že sme svietiacimi pohármi znečistili rieku 
Moravu, čo na to hovoríte ? 

- Naša obec je vlastne zvláštne špecifikum. Občania sú obmedzovaní pohybom 
a činnosťou vo vlastnom katastri. Rôzne príkazy, zákazy zo strany zelených, ktoré 
realizujú ministerstvá a rôzne občianske združenia presahujú mieru únosnosti. 
Preto tichou dohodou sme mali za to, že raz za rok i my môžeme pustiť svetlá, tak 
ako to majú dohodnuté so svojimi ochrancami naši partneri v Rakúsku.  Keby 
sme boli upozornení priamo, urobili by sme príslušné opatrenie. V samej pod-
state sa jednalo o to, že niekto sa musel zviditeľniť cez televíziu. Výhradu berie-
me vážne  a v budúcnosti zaistíme ochrannú sieť a vyzberanie týchto pohárov 
z hladiny rieky Morava.  Naše poháre sú len maličkým zlomkom toho, čo počas 
povodní  sa naplaví do nášho inundačného územia rieky Morava. V celom 
katastri obce Vysoká pri Morave zbierame odpadky, likvidujeme čierne skládky, 
na Dni Zeme spolupracujeme so základnou školou a poľovníckym združením. 
Snažíme sa prírodu chrániť a o to viac nás mrzí  to, do akého svetla sa nás snažil 
dostať jeden z našich občanov.

3. Ľudia negatívne reagujú na fakt, že stále nie je v prevádzke lekáreň. Prečo? 

- Lekáreň obec prevzala do svojho majetku vo februári 2014 a k 1.3. 2014 odo-
vzdala kľúče lekárnikovi, aby tento mohol zahájiť prípravné práce na otvorenie 
lekárne k 1.5. 2014. Zmluvu s lekárnikom o prenájme a prevádzkovaní máme od 
1.5. 2014. Termíny sa posúvajú zo strany lekárnika z dôvodu získavania povolení.  
V letných mesiacoch bude lekáreň sprevádzkovaná. Ja ako starosta i obecné za-
stupiteľstvo sme vynaložili všetko úsilie preto, aby občania našej obce okrem 
zdravotného strediska mali i službu lekárne u nás v obci a aby zdravotná starost-
livosť bola na patričnej úrovni. 

otázky pre starostu obce vysoká pri morave p. Dušana Dvoranaotázky pre starostu obce vysoká pri morave p. Dušana Dvorana 
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  Keď sa pre žiakov blížia vytúžené letné prázdniny 
a bilancuje sa ich desaťmesačná práca v školských 
laviciach, organizujú pre nich triedni učitelia konco-
ročné výlety. Výlet nie je len odmenou za výborný 
prospech a vzorné správanie, ale má deti obohatiť o 
nové zážitky a zoznámiť ich s novými lokalitami na 
Slovensku a v blízkom zahraničí.
  Žiaci našej školy absolvovali výlety na rôzne mies-
ta. Žiaci prvého stupňa sa bližšie zoznámili s naším 
hlavným mestom, boli aj v Hlohovci. Starší žiaci 
navštívili Banskú Štiavnicu, Prievidzu a viedenský 
Schönbrunn. Všetky výlety možno označiť ako 
úspešné. Žiaci 6., 8. a dve žiačky 9.ročníka zavítali do 
Viedne, Schönbrunnu – letného sídla Habsburgov-
cov. Toto krásne a hlavne veľké sídlo sa nedá celé 
absolvovať za jeden deň.  Naše deti sa veľmi tešili 
na tamojšiu zoologickú záhradu, ktorá patrí k naj-
väčším a najkrajším v Európe. Videli takmer všetky 
šelmy, početné vtáctvo, živočíšstvo tropického 
pralesa a bonbónikom bolo sledovanie kŕmenia 
tučniakov. Po malom občerstvení sme pešo vystú-
pili na Gloriettu. Je to vyvýšené miesto, z ktorého 
sa nám naskytol krásny výhľad na celú Viedeň. 
Počasie bolo po celý deň slnečné, a tak sme 
mohli pomocou popisu identifikovať zaujímavé 
miesta a kostoly mesta. Deti sa mohli dosýtosti vy-
šantiť v troch labyrintoch. Už samotná prechádzka 
po Schönbrunne v nás zanechala hlboký dojem. 
Krásne upravené kvitnúce záhony a ruže na kaž-
dom kroku. Opúšťali sme Schönbrunn s peknými 
zážitkami a túžbou sa sem ešte niekedy vrátiť. 
Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v čokolá-
dovni v Kittsee, kde si deti nakúpili sladké darčeky 
domov. Spokojní a plní dojmov sme sa šťastne vrátili 
domov.
                                                                                                                                         

Mgr. Gabriela Gabrišová

naša škola bude opäť krajšianaša škola bude opäť krajšia

  Blíži sa očakávaný koniec školského roka. Každému žiakovi sa tento čas spája nielen s veľmi neob-
ľúbeným obdobím skúšania a záverečných písomiek, ale i s tou príjemnejšou stránkou – školským 
výletom. Žiaci piateho a siedmeho ročníka si to tento rok namierili do Hornonitrianskeho banské-
ho skanzenu – Bane Cígeľ. Deň D bol piatok, 30. máj. V skorých ranných hodinách sme sa stretli pri 
kostole a po šiestej hodine sme vyrazili. Po takmer trojhodinovej ceste sme prišli k ešte stále plne 
fungujúcej bani. Ako sme sa dozvedeli, v súčasnosti pracuje v tejto bani asi 4 500 zamestnancov,  no, 
nanešťastie,  ložiská sú už takmer vyčerpané a pracovníkom nezostáva viac ako 2 roky ťažby. Naším 
cieľom bol však banský skanzen. Úvodné preškolenie ohľadom bezpečnosti a základné informácie  
o vzniku skanzenu sme dostali ešte v zasadacej miestnosti. Keďže je bezpečnosť v baníctve na prvom 
mieste, každý z nás dostal dve kovové známky – jednu z nich sme si nechali pri sebe, druhú 
sme zavesili na presne určenom mieste, kde sme si prevzali plášte, prilby, záchranný dýchací prístroj 
a banské svetlo. Takto vyzbrojení sme nasadli do banského vláčika, ktorý nás viezol asi 10 minút do 
podzemia k samotnému skanzenu. Cesta vláčikom bola zaujímavá, ale povieme vám, že treba obdivo-
vať každého baníka, ktorý sa týmto vláčikom vozí denne –  nám sa totiž zdali veľmi tesné. Keď sme 
už boli na mieste určenom na výstup, čakalo nás približne 550 metrov, kým sme prešli do bývalých 
štôlní – terajších expozícií skanzenu. Sprievodcami nám boli bývalí zamestnanci bane na dôchodku. 
Ich vyčerpávajúce informácie a názorné ukážky postupov práce nám priblížili, akú ťažkú prácu baníci 
majú. Videli sme štôlne, dozvedeli sme sa všetko o postupe práce pri zakladaní štôlní, o strojoch, 
samotnej ťažbe uhlia, skrátka všetko, čo nás zaujímalo. Naši sprievodcovia boli veľmi milí  a zodpove-
dali všetky naše zvedavé otázky. Po takmer 50 minútach sme sa opäť vláčikom prepravili na povrch.  
Na záver prehliadky sme si ešte pozreli krátky film, kde sme presne videli, ako sa ťaží hnedé uhlie. 
Potom sme už nasadli do autobusu a vydali sme sa na cestu do Prievidze.  V Prievidzi sme si dali hodi-
nový rozchod, a tak mal každý z nás možnosť popozerať si námestie, dať si niečo pod zub, či kúpiť 
drobné suveníry.  Unavení po celom dni ale plní zážitkov sme sa vrátili domov vo večerných hodinách. 

Mgr. Jana Ševčíková

ŠkolSký výlet – Baňa cíGeľŠkolSký výlet – Baňa cíGeľ

  Po ozdravnom pobyte v Terchovej sme sa so žiakmi 
dohodli, že pôjdeme na turistický výlet do blízkych 
Karpát. Preto sme sa v sobotu, 7. júna ráno, stretli na 
zastávke autobusu. Naše kroky smerovali na zrúca-
ninu hradu  Pajštún. 
Naša turistická vychádzka začala v zámockom par-
ku v Stupave. Odtiaľ sme smerovali cez les po mod-
rej značke smerom k Obore, kde sme prešli na žlto 
značkovanú trasu a začali sme výstup na Pajštún. 
Cesta nebola náročná, no chvíľkami sme mali čo 
robiť, keď sme začali strmšie stúpať. A navyše bolo 
dosť teplo. Napriek tomu sme na Pajštún vyšli o 20 
minút skôr,  ako nám ukazovala mapa a rázcestníky. 
Hore sme sa pokochali výhľadom na okolie, spravili 
sme si piknik v tráve a asi po hodinke sme sa vyda-
li na cestu dolu. Domov sme nešli tou istou cestou 
– po červenej značke sme prešli cez Borinku až na 
rázcestie Klčovanice, odkiaľ sme sa po žltej vrátili do 
Stupavy. Cestou sme mali možnosť porozprávať sa 
o našich zážitkoch, čím sme si spríjemnili cestu a zá-
roveň sa viac zblížili. Odmenou za tento výlet nám 
bolo príjemné posedenie v reštaurácii u Samira, kde 
sme si dali zmrzlinu a pizzu. Príjemne unavení, ale 
s pocitom, že sme niečo urobili pre svoje telo, sme 
sa vrátili domov v poobedňajších hodinách. 
Touto cestou by som chcela poďakovať rodičom za to, 
že boli ochotní prísť pre nás do Stupavy. 

Mgr. Jana Ševčíková

turiStický výlet – 
PajŠtún 

turiStický výlet – 
PajŠtún 

   Záver školského roka patrí už tradične záverečnému bilancovaniu práce žiakov. Hodnotenie sa tento rok 
uskutočnilo na školskom dvore, pretože v telocvični sa ešte pracovalo na výmene okien. Slávnostného ukon-
čenia školského roku sa zúčastnil aj starosta obce pán Dušan Dvoran. Spokojné a usmiate deti si pod vede-
ním triednych učiteľov vypočuli zhodnotenie školského roku 2013/2014, ktoré predniesol riaditeľ školy pán 
Pavel Benca. V tomto školskom  roku navštevovalo našu školu 137 žiakov, na prvom stupni 79 žiakov, na 
druhom stupni 58 žiakov. Prospelo 127 žiakov, neprospelo 10 žiakov, opravné skúšky bude v auguste robiť 
6 žiakov. Väčšina žiakov sa snaží pracovať počas celého školského roka, pravidelne sa pripravujú na vyučova-
nie a potom dosahuje aj pekné výsledky. Riaditeľstvo školy pochválilo a ocenilo 14 žiakov 1.triedy, 3 žiakov 
2.triedy, 5 žiakov 3.triedy,troch žiakov 4.triedy, 3 žiakov 5.triedy, dvoch žiakov 6.triedy, 4 žiakov 7.triedy, 
4 žiakov 8.triedy a jedného žiaka 9.triedy za výborný prospech. Okrem toho boli ocenení aj žiaci, ktorí sa síce 
neučia najlepšie, ale sú vzorom pre ostatných v správaní a v utužovaní triedneho kolektívu. Žiaci si odniesli 
diplomy a odmeny v podobe kníh a iných zaujímavých pomôcok. Riaditeľ školy ocenil žiaka 6.ročníka Adama 
Šodeka za prvé miesto v okresnom kole nemeckej literárnej súťaže Európa v škole. Na záver zhromaždenia 
zaželal riaditeľ školy a starosta obce všetkým žiakom a učiteľom pekné leto, veľa odpočinku, krásne slnečné 
dni a veľa zážitkov. Potom sa žiaci so svojimi triednymi učiteľmi  rozišli do tried, kde dostali svoje vysvedčenie. 
Redakcia Vysočan praje tiež všetkým žiakom pekné a slnečné prázdniny!

                                                                     Mgr. Gabriela Gabrišová 

ukončenie školského rokuukončenie školského roku

odmena na konci
 školského roku

odmena na konci
 školského roku

   Nie je to tak dávno, čo budova našej ZŠ oslávila 50.výročie svojho vzniku. Za tento čas absolvovalo v jej priesto-
roch školskú dochádzku veľa detí a dúfajme, že ešte veľa detí ju absolvovať bude. Táto staršia dáma však tiež 
potrebuje stále opravy a vylepšenia, pretože zub času sa nezastaví ani pri nej. Raz sa objavia problémy tu, 
potom tam. Našťastie máme dobrého zriaďovateľa a spolupráca vedenia školy a starostu  našej obce je na veľmi 
dobrej úrovni. Ak je niečo treba, starosta obce pán Dušan Dvoran je vždy škole ochotný pomôcť a urobiť pre 
ňu maximum. Aj pred koncom školského roku sa mu podarilo získať pre školu 36.000.-€ z ministerstva finan-
cií na ukončenie výmeny okien v telocvični a v šatniach. Táto suma však nepokryla všetky výdavky, ktoré boli 
potrebné na výmenu okien, vchodových a bočných dverí a sklobetónového priečelia budovy. A tak obecné 
zastupiteľstvo schválilo ešte cca 5.000,-€ z obecného rozpočtu, aby sa všetky tieto práce mohli úspešne ukončiť. 
Vďaka starostovi obce budú tieto priestory aj vymaľované. A tak po veľkej pomoci v podobe nového školského 
nábytku v triedach je toto ďalšia injekcia pre našu školu. V mene všetkých žiakov a pedagogických pracovníkov 
sa chcem pánovi riaditeľovi Pavlovi Bencovi a starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi poďakovať za veľkú 
snahu udržiavať  školu v dobrom stave, aby mohla ešte roky slúžiť našej mladej generácii a aby sa našim deťom 
v nej dobre pracovalo.

                                                                     Mgr. Gabriela Gabrišová 
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   V pondelok 30.6.2014 sa rozlúčili s materskou školou 
jej najstarší návštevníci – predškoláci. Rozlúčka sa konala 
v priestoroch kultúrneho domu za účasti pána riaditeľa, 

Predškoláci sa rozlúčili so škôlkouPredškoláci sa rozlúčili so škôlkou
zástupkyne a  budúcej triednej učiteľky  základnej školy 
vo Vysokej pri Morave. Dojímavý a krásny príhovor prečí-
tala budúcim prvákom pani Janka Baumanová. Deti uká-
zali pásmo piesní, básní a vtipných scénok, ktoré si pri-
pravili pre túto slávnostnú príležitosť. 24 predškolákov 
ich triedne učiteľky pasovali za prvákov a odovzdali im 
absolventský list medzinárodnej klasifikácie vzdelávania 
ISCED 0. Plní očakávaní a nadšení  sa tešia na základnú 
školu. Touto cestou im prajeme úspešný krok do novej 
etapy života plnej povinností a nových poznatkov. Ďaku-
jeme všetkým pani učiteľkám, ktoré sa im počas štyroch 
rokov venovali. Hlavné poďakovanie patrí triednym 
učiteľkám pani Helenke Bobákovej a Gabike Foltýnovej. 
Takisto  obrovská vďaka  patrí mamičkám a oteckom, 
ktorí túto nádhernú rozlúčkovú slávnosť pripravili. 
                                                                                                                                   

Ing. Lenka Dvoranová

Primičná svätá omša v našej farnostiPrimičná svätá omša v našej farnosti

   Sobota 28.júna 2014 bola pre našu farnosť dňom sviatočným a významným aj pre našu obec. Bola už štvrtou 
primičnou omšou v našej obci .Po saleziánskom kňazovi Františkovi Polákovi, ktorý momentálne pôsobí ako 
kňaz vo Francúzskom Lyone a ktorého primičná omša bola 23.júna 1991 ako prvá v obci, bola druhá odslúže-
ná Jozefom Kováčikom v júli 1997,ktorý je hovorcom Konferencie biskupov Slovenska a správcom farnosti  na 
Teplickej v Bratislave. Brat Jozefa  Peter Kováčik vstúpil do rádu kapucínov, kde bol vysvätený za kňaza 7.1.2006 
v Žiline a v tom istom roku mal aj primičnú omšu v našom kostole. Posledná omša bola vyslúžená novokňazom 
Marekom Budajom, ktorý bol vysvätený za kňaza dňa 14.6.2014 v Dome Sv. Martina v Bratislave. Na primičnú 
omšu prišli okrem našich farníkov aj  pozvaní kňazi, diakoni, bohoslovci, ktorí formovali Mareka na ceste ku 
kňazskému povolaniu, prítomní boli blízka rodina,  starosta obce s pani manželkou a veriaci z okolitých farností. 
Priebeh celej  primičnej omše bol dôstojný a veľmi duchovný.  Na záver svätej omše  bolo udelené novokňazské 
požehnanie všetkým prítomným ako aj celej obci.  Po omši boli všetci prítomní pozvaní na pohostenie, ktoré 
pripravili rodičia novokňaza a  obetavé farníčky. Veľká vďaka patrí nášmu pánovi starostovi  ako aj pracovníkom 
obecného úradu za pomoc pri zabezpečovaní primičnej omše a všetkým veriacim ,ktorí  svojimi modlitbami, 
finančnými príspevkami a ochotou prispeli k tomu, že  táto omša bola dôstojne odslúžená.

Vážení Vysočania, chcem Vás upozorniť na 
tú skutočnosť, že štyri primičné omše nemá 
žiadna farnosť v okolí a mali by sme byť na 
túto skutočnosť patrične hrdí. My veriaci v  
Boha  mu zo srdca  ďakujeme, že sme sa mohli 
tejto milosti dožiť. 

Eva Luptáčiková 

   20.6. sa vo VIP pube v našej obci uskutočnilo stretnutie členov bývalého 
folklórneho súboru Nivanka, ktorý bol založený pri JRD Niva v roku 1986. 
Reprezentoval našu obec vo vtedajšej Československej socialistickej republike 
i v zahraničí. Počas pôsobenia súboru – teda 4 rokov- sa tu vystriedali ta-
nečníci z našej obce i blízkeho okolia. Niektorí boli členmi od začiatku až do 
konca, iní to „vzdali“ skôr, ďalší sa pridali neskôr. Všetkým však na tieto krásne 
roky mladosti zostali nezabudnuteľné spomienky, a preto sme sa rozhod-
li zorganizovať stretnutie a pripomenúť si ich. Sme veľmi radi, že pozvanie 
prijali bývalí tréneri Mikuláš Milko, Janko Klimo, speváci Karol Haas a Ľubka 
Poláková s muzikantmi. Nechýbali medzi nami i organizátorky pani Helenka 
Bobáková a Anička Odvarková, ktoré pri nás stáli od začiatku až do konca 
pôsobenia súboru. Povyťahovali a „oprášili“ sme staré fotky, oskenovali a pri-
pravili prezentáciu. Tiež nechýbalo CD s vystúpením na C kategóriu, ktoré 
bolo pre nás po namáhavých tréningoch jedným z najväčších zážitkov. 23 rokov 
spraví svoje a pri týchto záberoch sme sa veľmi nasmiali a zároveň sme boli na 
seba pyšní, akí sme boli „kedysi“ šikovní tanečníci a speváci. Porozprávali sme 
sa, potancovali, pospievali ako jedna rodina. Všetci sme sa veľmi dobre cítili 
a bolo nám ľúto, že sa musíme opäť rozísť. Určite si takéto pekné stretnutie 
o dva roky všetci radi zopakujeme.
   Na záver by som chcela v mene všetkých bývalých členov súboru poďakovať 
Robertovi Hurbaničovi, ktorý bol iniciátorom tohto nápadu a najviac sa podieľal 
na jeho realizácii.                                                                 

    Mgr. Martina Koreničová 

nivanka po 23. rokochnivanka po 23. rokoch
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  Narodil sa dňa 18.6. 1881 vo Vysokej pri Morave, v časti Dúbrava. Jeho otec bol 
správcom majera. Rieka Morava mu v detstve učarila. Tu sa naučil plávať. A plávanie 
mu otvorilo priestor na jeho športovú kariéru. Patril medzi najúspešnejších špor-
tovcov, ktorí sa narodili na Slovensku v 19. storočí a boli zaradení do reprezentácie 
Uhorska. 
  Roku 1896 sa zúčastnil ako člen reprezentácie Uhorska na Olympijských 
hrách v Aténach. Na OH v Paríži v roku 1900 už zasiahol do bojov ako vrcholový 
športovec. Získal dve strieborné medaily na 200 m a 4000 m a bronzovú na krau-
liarskej tisícovke. Na OH v Saint Luis roku 1904 získal dve zlaté medaily v krauliar-
skych šprintoch na 50 a 100 yardov. Na olympijských medzihrách v Aténach v roku 
1906 získal tri zlaté medaily. Na londýnskych OH v roku 1908 získal dve strieborné 
medaily v plávaní na 100 m, v štafete 4x200 m voľným  spôsobom. Podľa športovej 
štatistiky Maďarska sa zaradil medzi najúspešnejších športovcov Uhorska v rokoch 
1896-1912. Bol to výnimočný plavec s úžasnou silou. V tomto predstihol dobu. 
Rozsah disciplín od 50 do 4000 metrov je svetovou raritou. Okrem plávania bol 
vynikajúcim futbalistom, vodným pólistom, veslárom i maďarským rýchlokorču-
liarskym rekordérom na 5000 m“. Po ukončení aktívnej športovej kariéry Z. Halmaj 
trénoval mládež, pracoval v školstve a neskoršie až do odchodu do dôchodku pra-
coval ako riaditeľ fabriky Hungária Gumitextil. Zomrel 20. mája 1956. Je pochovaný 
na budapeštianskom cintoríne Farkasréti.
     

Anna Tomečková

  OFK Vysoká pri Morave v spolupráci so spoločnosťou Bomaservis s r.o. 
usporiadali 1.5.2014 prvý ročník turnaja futbalových nádejí pod názvom 
Hochštecký Frňák Cup 2014. Počasie nám prialo až nadmieru, a tak ráno sme 
privítali na našom futbalovom ihrisku 80 nádejných futbalistov kategórie 
pusinky / narodených v roku 2006 a mladších. Turnaja sa zúčastnilo 8 druž-
stiev, žiaľ tento rok bez účasti domácich futbalistov, ktorí boli toho času v ško-
le v prírode.   Turnaj slávnostne otvoril starosta obce Dušan Dvoran svojím 
príhovorom.   Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, v ktorých bojovali o 
postup do semifinálových bojov.  Od prvých zápasov v skupinách sa bolo  na 
čo pozerať. Zapálenosť, futbalové nadšenie a v neposlednom rade  obrovská 
detská radosť bolo to najlepšie, čo nás celým dňom sprevádzalo. Semifiná-
lové boje priniesli kvalitný futbal a po tuhom boji do finále postúpili chlap-
ci z FC ŠKP Dúbravka a LP Domino Bratislava. Finálový súboj priniesol tvrdý 
férový boj, na konci ktorého bola na jednej strane radosť a na druhej slzy,  
nakoľko  sa o víťazovi  rozhodovalo až v pokutových kopoch, v ktorých boli 
lepší chlapci z LP Domino a odniesli si za prvenstvo víťazný pohár a zlaté 
medaily. Záverom by som chcel poďakovať ľudom, bez ktorých by sa tento 
turnaj neuskutočnil. Chlapcom z OFK Vysoká pri Morave na čele s Karolom 
Dvoranom, starostovi obce Dušanovi Dvoranovi, Ignácovi Bertovičovi zo spo-
ločnosti  BERTO, dievčatám Ľubke , Aďke, Želke a chlapcom Maťovi a Romanovi 
z Pohostinstva Oravec, ktorí sa celý deň starali o občerstvenie hráčov a taktiež  
divákov, ktorých počet sme odhadli na 200.         
Veľmi pekne ďakujem a teším sa o rok na druhé pokračovanie tohto turnaja                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                          Boris Malárik 

hochŠtecký Frňák cuP 2014 hochŠtecký Frňák cuP 2014 

 Som rada, že som v rodnej dedine mohla privítať mojich milých spolužiakov a spolužiačky už 75-ročných. 
Hlavne tých, ktorí pricestovali z ďaleka. Justína z Chomutova, Jožko Sivák s manželkou z  Nových Zámkov, 
Jožko Surovič z Bratislavy, Ignác Matula z Koliby a Martuška z Kostolišťa. Samozrejme domácich Máriu, Petra, 
Rudolfa, Beďu. Je mi ľúto, že z vážnych dôvodov neprišla Valika z Viedne, Feri zo Žiliny, Rózka z Moravy, Margita  
z Čiech, Róbert z Jakubova, Mária a Štefka zo zdravotných dôvodov. Zvítali sme sa pred obecným úradom  
31. mája 2014. Prijal nás starosta obce pán Dušan Dvoran – jeden z mojich prvých žiakov vo Vysokej. Nasledoval 
zápis do pamätnej knihy a prípitok na zdravie a pokojnú starobu. Spoločne sme odišli na cintorín, na hroby 
tých, ktorí už nie sú medzi nami. Evička, Fany, Matilka, Milka, Jožko a ostatní. Kyticu kvetov sme položili nášmu 
triednemu Jánovi Vavrekovi a jeho manželke Štefánii rod. Valovičovej. Cestou naposedenie do školskej jedálne 
sme previedli spolužiakov po pekne upravených uliciach. Zasadli sme k prestretému stolu, spoločne sme 
sa najedli a nechýbala torta a vínko. Spomienkam nebolo konca kraja. Chlapci z Kozlísk nezabudli na futbal  
obyčajnou handrovou loptou. Rástli sme skromne, ale mali sme sa radi. Čo môže byť krajšie, veď sme 
sa zahrali aj na svadbu ako piataci. Spomienka patrí našim učiteľom manželom Záhorským a Kátrikom. 
Nedávno zomrela pani Záhorská, povedal nám to pán Anton Baláž, ktorý ju v starobe navštevoval. Na záver 
ďakujem všetkým, ktorí nám akokoľvek pomohli naše stretnutie zorganizovať- starostovi, pani Anke Polákovej, 
kuchárkam, Rudovi s Denisou, Hanke Malcherovej. Spolužiaci ďakujem, že ste prišli a prajem ešte veľa zdravia 
a síl v ďalších rokoch života.                                                                                                             Mária Hurbaničová

aj v jeSeni života náS teŠia Stretnutiaaj v jeSeni života náS teŠia Stretnutia

na Pamiatku Zoltána halmaja
   Dňa 12. júla t.r. si 57 členná delegácia z Maďarska, z Olympijskeho klubu Zol-
tána Halmaja spolu so zástupcami našej obce, uctili pamiatku nášho rodáka, 
ktorý pred 110 rokmi na olympiáde v americkom Saint Luis získal v plávaní dve 
zlaté olympíjske medaily. K jeho pamätníku pred kultúrnym domom položili 
obidve delegácie vence na znak vďaky a úcty k jeho športovým výkonom. 

SKUPINA A         
 ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SKUPÍN

 FKL DNV    
 FC ŠKP Dúbravka 
BCT Bratislava   
ŠK Žolík Malacky   

SKUPINA B
OŠK Vysoká p/Morave 
OŠK Dunajská Lužná                       
SFC Kalinkovo
LP Domino Bratislava  

KONEČNÉ PORADIE

1/ LP DOMINO Bratislava
2/ FC ŠKP Dúbravka
3/FK BCT Bratislava
4/OFK Dunajská Lužná
5/FK Lokomotíva DNV
6/FC ŠKP Dúbravka B
7/Žolík Malacky
8/SFC Kalinkovo

Najlepší strelec:
Marco MRAVEC   FC ŠKP Dúbravka 7 gólov
Najlepší brankár:
Šimon STRAKA    LP Domino Bratislava
Najlepší hráč:
Tomáš JURIŠTA   FK BCT Bratislava
Najuniverzálnejší hráč:
Oliver MALÁRIK   FC ŠKP Dúbravka
Najlepší hráč finále:
Pavol RUŽA           LP Domino Bratislava
Najsympatickejší hráč:
Dávid KOMÁR     SFC Kalinkovo

kto bol Zoltán halmajkto bol Zoltán halmaj
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UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri Morave zo dňa 12.6.2014

Uznesenie číslo 260/33/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez 

pripomienok, dodatkov a zmien.      
(súhlasí 9 poslancov) 

Uznesenie číslo 261/34/4/2014
Obecné zastupiteľstvo prejednalo správu o plnení uznesení a konštatuje, že prijaté 

uznesenia sú splnené, dlhodobé sa priebežne plnia.
Berie na vedomie Správu o výsledku kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórku za 

obdobie apríl 2014 – jún 2014.       
(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 262/35/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podanú správu o činnosti staros-

tu obce a predsedov komisií za obdobie od 10.4.2014 do 12.6.2014 bez pripomie-
nok na vedomie.       

(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 263/36/4/2014
Obecný úrad vo Vysokej pri Morave prerokovalo správu o hospodárení obce za 

I.štvrťrok 2014 a túto bez pripomienok schvaľuje.        
(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 264/37/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  súhlasí s predĺžením nájomnej 

zmluvy na nebytový priestor v Dome služieb na prevádzku „Kozmetika“ doterajšej 
nájomníčke p.Silvií  Brindzíkovej za doterajších podmienok do 31.5.2015.

(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 265/38/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením prevádzky MŠ v 

období od 28.7.2014 do 24.8.2014.         
(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 266/39/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s príspevkom do výšky 300,00 
€ na dopravu autobusom do Rakvíc na futbalový turnaj prípraviek dňu 14.6.2014.

(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 267/40/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informatívnu správu 
o úprave platu starostu a hlavnej kontrolórky obce od 1.1.2014 v zmysle zákona čís-
lo 154/2011 Z.z.o odmeňovaní starostov, primátorov a hl. kontrolórov, v náväznosti 

na vyhlásenie ŠÚ SR o priemernej mzde v NH k 31.12.2013.     
 (súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 268/41/4/2014
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením odmeny za I. polrok 2014:

Hl. kontrolórke obce  30%, poslancom a členom komisií v zmysle odmeňovacieho 
poriadku.         

(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 269/42/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Zmluvu  o dielo č. 3/2014 ZŠ 
s dodávateľom JOLUS, s.r.o. UNÍN č. 47 na úplnú výmenu okien a dverí v ZŠ vo výške 

8974,80 €. Ide o prípad hodný osobitného zreteľa.           
(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 270/43/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje cenu za vyhotovenie 

projektu podľa podkladu AG – Expert vo výške 4500,00 €.
Jedná sa o zadanie prác v časovej tiesni, lebo ide o havarijný stav budovy a podanie 

žiadosti musí byť zrealizované do 31.7.2014.           
(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 271/44/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave pre voľby starostu a poslancov obec-

ného zastupiteľstva, ktoré budú v roku 2014 určuje:
- Jeden volebný obvod  - Dva volebné okrsky  - Počet poslancov  9

- Pracovný úväzok starostu obce 100 %
-  (úpravu platu starostu od 1.1.2015 bude riešiť 1.zasadanie novozvoleného OcZ)

(súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 272/45/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 2/2014 :
Úpravy v príjmovej časti:     1. úprava             2. úprava              rozdiel
podielové dane                         463 385,00                  485 725,00  22 340,00
SPOLU-bežné príjmy                         940 841,38                  963 181,38 22 340,00       
SPOLU-kapitálové výdavky    75 457,88                    75 457,88         
použitie zostatku hospodárenia z roku 2013        0,00                  113 660,00 113 660,00
SPOLU-finančné operácie               0,00               113 660,00          113 660,00       
stočné                                                                        5 000,00      5 000,00
Podnikateľská činnosť                            44 250,00                     49 250,00     5 000,00

vysoká pri morave hostila 
parkúrových jazdcov

vysoká pri morave hostila 
parkúrových jazdcov

Areál Sportcentra vo  Vysokej pri Morave sa stal v sobotu 7. júna dejiskom už  
9.ročníka tradičných parkúrových  pretekov „Cena starostu obce“ 2014. Domáci 
Parkúr club v spolupráci s obcou Vysoká pri Morave vytvorili pre účastníkom 
pretekov a ich koníky výborné, predovšetkým pretekové podmienky, ale aj 
možnosti pre  následný popretekový  oddych pre všetkých, ktorí sa v sobotu 
veľmi neponáhľali domov. Vďaka patrí garantom jednotlivých súťaží, ktorí ve-
novali víťazom jednotlivých pretekov a umiestneným na druhom až piatom 
mieste hodnotné vecné, príp. finančné ceny.  Tradične spoľahlivé výkony podal 
celý rozhodcovský kolektív, parkúr majster a realizačný tím pretekov. Ale najdô-
ležitejšie je, že dobre pripravené preteky okorenili samotní jazdci, a to viacerý-
mi výbornými  jazdeckými výkonmi . V neposlednom rade je tiež potrebné vy-
zdvihnúť korektné športové vystupovanie všetkých prítomných. Deviaty ročník  
CSO sa  tak mimoriadne vydaril!
Jazdecký deň vo Vysokej pri Morave začal ešte pred oficiálnymi súťažami, 
a to ukážkami jazdenia detí na pony a malých koňoch. Parkúr postupne zdolali 
najmenší jazdci na poníkoch s vodičom, nasledovali krížikový parkúr, parkúr 
s výškou prekážok 60cm v podaní trošku starších samostatne jazdiacich detí  
a po nich dekorácia všetkých zúčastnených. Súťaž, ktorej hlavnými aktérmi boli  
odchovanci  domáceho Parkúr clubu, podporila firma Pion, s.r.o.
Prvou oficiálnou súťažou bol skok ZM s výškou prekážok 80cm. V rámci súťa-
že „Cena spol. Equistyle, s.r.o.“ sa predstavili deti do 15 rokov a víťazstvo si na-
pokon vybojovala  dvojica  Mia Pavkovičová a Hasan2(Czajlík Ranč). Domáca 
Pavlína Blažíčková s Mersey obsadili desiate miesto a Barbora Sýkorová s Tem-
pelwind zo susednej stajne konečné šieste miesto.  Náš ďalší zástupca Július 
Kováč s mladou kobylkou Numidou  sa úspešne predstavil už v nasledujúcej 
súťaži  s názvom „Cena spol. Equest Elite, s.r.o“  a  po peknej jazde skončili na 
šiestom mieste. Víťazmi tejto sekcie sa stala Barbora Grúzová a Athea(Femini 
Team Trnava). V nasledujúcom parkúre pre hobby jazdcov mala zastúpenie iba 
susedná stajňa, Lirije Ameti s Igorom skončili piati a Veronika Vavříková s Rocky 
3 šiesti. Víťazstvo a hlavnú cenu od spol. Berto, s.r.o. si do neďalekého Jakubova 
odniesla Sarah Vrabčeková s kobylkou Penny. 
Väčšina dvojíc sa o chvíľku predstavila aj po druhýkrát v parkúre Z s výškou pre-
kážok 100cm. Súťaž niesla názov „Cena spol. Kávomaty, s.r.o.“ a po výborných 
výkonoch si víťazstvo a hlavnú cenu vybojovali Miroslava Poláková so Sandy 
2(Femini team Trnava). Aj tu sme mali zastúpenie, Július Kováč s kobylkou Ca-
risma  skončili na výbornom piatom mieste a rovnaký jazdec na koni Carlo len 
po jednej chybičke na konečnom 22.mieste. Výsledky jazdcov z druhého vyso-
komoravského klubu: Peter Hayden so Sanchezom - 2.miesto, Barbora Sýkorová 
a Tempelwind – 16.miesto, Kamila Jurkovičová a Boris du Melnire- 29.miesto...
Náročný  parkúr,  ale predovšetkým  kvalitné výkony dvojíc,  mohli všetci prí-
tomní sledovať  v súťaži „Cena spol. AVE, s.r.o.“  - skok ZL s výškou prekážok 
110cm.  Rozhodovalo sa až v rozoskakovaní  a napokon si prvenstvo „vyskáka-
li“  jazdkyňa Lucia Ambrová a  Keysy(Femini team Trnava). Náš zástupca Július 
Kováč obsadil s Carizmou výborné siedme a s koníkom Carlo konečné deviate 
miesto.
Vyvrcholením dňa bol parkúr L so stupňovanou náročnosťou do 120cm. 
Súťaž zastrešila obec Vysoká pri Morave. Napriek menšiemu počtu zúčastne-
ných dvojíc , bolo  sa na čo pozerať . Pohár pre víťaza z rúk paní poslankýň  
nakoniec  prevzala víťazka  Katarína Ondrušová ml., ktorá s koníkom  Grandus 
(klub PD Dubovce) predviedli nielen čistú jazdu, ale aj odvahu  a štýlovo zdolali 
aj postrach  pre jazdcov – prekážku s názvom  trakénsky skok(vodná priekopa).
CSO sú zaradené  do skokovej ligy s názvom “Záhorácky pohár“. Ročník 2014 
vyvrcholí v októbri  rozlúčkovými pretekmi a to  opäť vo Vysokej pri Morave. 
Takže dovidenia, tešíme sa v októbri!
          Mgr. Romana Kováčová 
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juBilanti  od 01.05. 2014 -  31.08. 2014   

50  roční : 
 Dušan Ulehla, 

Edita Hazlingerová, 
Viera Mihályová, 

Juraj Fejtl, 
Ján Hóz, 

Anna Slatinová, 
Viera Reseková, 

Jozef Konya

55 roční : 
Vojtech Bobák, 
Martin Grőger, 

Eva Brimichová, 
Stanislav Gjabel, 

Svetlana Ulehlová

60 roční : 
Vladimír Polák, 

Štefánia Smolinská,
 Marián Kavický, 

Ľudmila Poláková, 
Anna Boríková, 

Ľubomír Masaryk, 
Ing. Anna Kvaššayová, 

Michal Veselý

65 roční : 
Irena Bukovská, 

Jozef David, 
Jaroslav Bango, 
Lýdia Juríková, 

Katarína Langová, 
Mária Bencová, 

Miroslav Houdek, 
Alena Turiničová, 

Peter Kubalák, 
Božena Klasová, 

Mária  Dvoranová 

Zoznam narodených detí 
od15.04. 2014   

Martin Daniel, 
Emma Danielová, 
Michaela Galbová, 

Viktor Vincek,
 Sára Sabolová,

 Filip Čížik, 
Mirela Chalmovianská, 

Monika Šedivá, 
Nela Rybárová, 

Alexandra Jasmína Nízka, 
Lilien Čurillová, 
Jakub Šebesta, 

Dorota Adamová, 
Nina Nováková, 
Nina Grőgerová 

občania zomrelí 
od 01.04. 2014  

Matilda Peťovská, 
Mária Šimuničová, 

Alžbeta Dvoranová, 
Pavol Malina, 

Ján Ivanič,
Jozefína Ondrejková 

Pozvánka
Starosta obce a obecné zastupiteľstvo 

pozýva občanov na pietny akt kladenia venca pri príležitosti
70. výročia SNP k pamätnej tabuli venovanej obetiam 

II. svetovej vojny a  SNP
dňa 28. augusta 2014 (štvrtok) o 15:30 hod.  

pri Dome smútku na miestnom cintoríne.

Pozvánka
Srdečne Vás pozývame na 

obecné jesenné slávnosti, 
ktoré sa uskutočnia dňa 27. septembra 2014 

na miestnom futbalovom ihrisku.

Úpravy vo výdavkovej časti:      
výmena okien na budove základnej školy-dotácia  0,00                     36 000,00   36 000,00
výmena okien na budove základnej školy
-obecné financie                                      0,00                       9 000,00     9 000,00
výmena okien na budove materskej školy-dotácia    0,00                     10 000,00  10 000,00
ŠPORT-materiál /oprava budovy/      5 000,00                     10 000,00    5 000,00
SPOLU-bežné výdavky                       490 430,38                  550 430,38          60 000,00       
dotácia na originálnu kompetenciu školy    154 069,00                  154 069,00         
dotácia na prenesenú kompetenciu školy 257 642,00                  257 642,00         
kúpa lekárne                                      0,00                     76 000,00 76 000,00
SPOLU-kapitálové výdavky   90 157,88                  166 157,88 76 000,00        
SPOLU-finančné operácie  24 000,00                    24 000,00            0,00       
ČOV - materiál                            5 000,00                    10 000,00   5 000,00
Podnikateľská činnosť                         44 250,00                    49 250,00  5 000,00

Uznesenie číslo 273/46/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie informatívnu 
správu o pripravovanej rekonštrukcii verejného osvetlenia v obci a poveruje 
Ing. Jána Rusnáka rokovaním s dodávateľmi v mene obce Vysoká pri Morave.

(súhlasí  9 poslancov)

Uznesenie číslo 274/47/4/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje na mesiac august 2014 

povinný mesačný poplatok za dieťa v MŠ vo výške 4,00 EUR.             
(súhlasí 9 poslancov)

Dušan D v o r a n
starosta obce

70 roční :
Alojzia Hózová, 

Františka Čermáková, 
Marta Fazionová, 
Eva Drexlerová, 
Ľudmila Kavická

75 roční : 
Mária Hurbaničová, 

Peter Frišlovič, 
Rudolf Kovár, 

Mária Darážová,
 Bernard Polák, 

Melánia Némethová, 
Štefánia Darážová

80 roční : 
Cecília Ulehlová 

85 roční : 
Ľudmila Šteffeková, 
Margita Hynerová, 

Júlia Pšenicová, 
Regina Dvoranová 

90 roční : 
Ján Dvoran, 

Amália Haluzová
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UZNESENIA
z  rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Moravezo dňa 10.4.2014

Uznesenie číslo 236/9/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave dopĺňa program rokovania o bod :

12A/ Návrh  zmeny a doplnkov VZN číslo 1/2014 o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Uznesenie číslo 237/10/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o kontrole 
uznesení a konštatuje, že uznesenia  termínované ku dňu 10.4.2014 sú splnené.
Taktiež berie na vedomie správu o kontrolnej činnosti za obdobie od 22.1.2014.

Uznesenie číslo 238/11/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podanú správu o činnosti staros-
tu obce a predsedov komisií  za obdobie od 22.1.2014 do 10.4.2014 bez pripomie-

nok na vedomie.

Uznesenie číslo 239/12/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet  obce ku dňu 

31.12.2013.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje použiť prebytok

 hospodárenia roku 2013 vo výške 151 918,00 € na tvorbu rezervného fondu.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie stanovisko hl. kon-

trolórky k záverečnému účtu obce Vysoká pri Morave za rok 2013.

Uznesenie číslo 240/13/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  prerokovalo správu o hospodárení 

obce za rok 2013 a túto bez pripomienok schvaľuje.

Rozpočtové opatrenie číslo 1/2014
Úpravy v príjmovej časti: pôvodné 1. úprava rozdiel
dotácia na životné prostredie   200,00 204,66 4,66
dotácia na CO                           200,00 187,20 -12,80
dotácia na matriku                        2 800,00 2 807,33 7,33
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva   700,00 720,72 20,72
dotácia na miestne komunikácie   100,00 94,35 -5,65
dotácia na stavebný úrad 2 000,00 2 031,12 31,12
doplatok na PKŠ                    248 000,00 252 749,00 4 749,00
dotácia na vzdelávacie poukazy         0,00 3 663,00 3 663,00
dotácia na výchovu detí v MŠ          0,00 4 069,00 4 069,00
dotácia na sociálne                                0,00 1 230,00 1 230,00

SPOLU-bežné príjmy                   927 085,00 940 841,38 13 756,38

SPOLU-kapitálové výdavky           75 457,88 75 457,88 0,00

SPOLU-finančné operácie                          0,00 0,00 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti:      
dotácia na životné prostredie    200,00 204,66 4,66
dotácia na CO                           200,00 187,20 -12,80
dotácia na matriku                        2 800,00 2 807,33 7,33
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 700,00 720,72 20,72
dotácia na miestne komunikácie    100,00 94,35 -5,65
dotácia n stavebný úrad                      2 000,00 2 031,12 31,12

SPOLU-bežné výdavky                  490 385,00 490 430,38 45,38

dotácia na predškolskú výchovu          0,00 4 069,00 4 069,00
dotácia na originálnu kompetenciu školy   150 000,00 154 069,00 4 069,00
doplatok na PKŠ                   248 000,00 252 749,00 4 749,00
dotácia na vzdelávacie poukazy              0,00 3 663,00 3 663,00
dotácia na sociálne                                0,00 1 230,00 1 230,00
dotácia na prenesenú kompetenciu školy  248 000,00 257 642,00 9 642,00

SPOLU-kapitálové výdavky           90 157,88 90 157,88 0,00

SPOLU-finančné operácie              24 000,00 24 000,00 0,00

Uznesenie číslo 241/14/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo návrh rozpočtového 

opatrenia číslo 1/2014 a tento schvaľuje.

Uznesenie číslo 242/15/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Doplnok číslo 1 Všeobecne 

záväzného nariadenia číslo 1/2014 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne  odpady a drobné stavebné odpady.

Sadzba poplatku je 0,01083€/1liter komunálnych odpadov a drobných stavebných 
odpadov.

Ročný poplatok za vývoz komunálneho odpadu je nasledovný:
240 l nádoba vývoz 12x ročne           31,20€
240l nádoba vývoz 26x ročne             62,40€
240l nádoba vývoz 52x ročne           124,80€
240l nádoba vývoz 6x ročne ( letná) 15,60€

Uznesenie číslo 243/16/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie na vedomie správu o vyhod-

notení plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce za roku 2008 – 2013. 

Uznesenie číslo 244/17/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami navyše vo výške 
7304,27 € pri realizácií projektu  „ Revitalizácia centra Obce Vysoká pri Morave „.

  Uznesenie číslo 245/18/3/2014
Obecné zastupiteľstvo  vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce pri 

výmene okien v MŠ vo výške 2.115,80 €.   
                                     

  Uznesenie číslo 246/19/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce pri 

zaobstaraní    navigačného systému a informačných skriniek v hodnote 736,72 €.

Uznesenie číslo 247/20/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že 10 mesiacov po 

povodni  z júna 2013 neprišlo k oprave krízového miesta na betónovom múre v 
intraviláne obce Vysoká pri Morave.

OcZ  doporučuje  starostovi obce obrátiť sa listom na Slovenský vodohospodársky 
podnik, š.p. a žiadať vysvetlenie, aké konkrétne opatrenia táto organizácia vykoná-

va pre ochranu obyvateľov a majetku našej obce.

Uznesenie číslo 248/21/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením 7/8 t.j. 182 m 
2   z parcely číslo 180 za cenu 26,60/1 m2 , t.j. 4.841,20 € od Františky Grillusovej, 

Švantnerova 5, Bratislava 841 02.
Uznesenie číslo 249/22/3/2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri  Morave súhlasí s vyznamenaním :
titulom „Posol obce „ pre pani Annu Pápežovú , predsedníčku MO JDS

ocenenie „Za obetavú prácu  v hasičskom zbore „  pre  pani Štefániu Smolinskú
                „Za aktívnu prácu v školstve „ pre pp. Annu Ťukálkovú a Annu Plachovú

                „ Za šírenie dobrého mena obce „ pre p. Etelu Dvoranovú.
Ocenenia budú odovzdané verejne na oslavách Letného slnovratu dňa  21.6.2014

Uznesenie číslo 250/23/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu NKÚ SR o 

kontrole hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti použitia verejných prostriedkov a 
majetku subjektov územnej samosprávy pri správe , údržbe a obnove miestnych 

komunikácií.

Návrh na uznesenie číslo 251/24/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s návrhom Zmluvy o partner-

skej spolupráci medzi obcami Vysoká pri Morave a Marchegg v Rakúsku.

Uznesenie číslo 252/25/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou nehnuteľnosti  

- prebytočného majetku štátu halový sklad súp. číslo 734 na LV číslo 489, na po-
zemku p.č. 2571/1 a pozemok p.č. 2571/2 v k.ú. Vysoká pri Morave  od Univerzitnej 

knižnice v Bratislave.

Uznesenie číslo 253/26/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej 

zmluvy na parcelu číslo 4684/42 za ročný poplatok 1,00 €, pre Bratislavský samo-
správny kraj na vybudovanie cyklistického odpočívadla.

Uznesenie číslo 254/27/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom parcely číslo 
2652/1 o výmere 392 m 2   , trvalé trávnaté porasty, parcela reg.“C“, vedená na 

LV číslo 878 v k.ú. Vysoká pri Morave, žiadateľom Mgr. Veronike Sivákovej a Mgr. 
Jaroslavovi Drozdovi.

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, parcela môže byť zmysluplne využívaná 
len žiadateľmi.

Nie sú na nej žiadne inžinierske siete , ich vybudovanie je možné len cez pozemok 
vo vlastníctve žiadateľov. Platný územný plán obce neuvažuje so stavebným 

pozemkom  vo výmere menšej ako 
600 m 2 , takže samotná parcela nie je ani stavebným pozemkom.

Cena za pozemok sa určuje  26,60 €/1 m 2,  t.j. 10.427,20 €.
(Za uznesenie hlasuje 9 poslancov z celkového počtu 9, t.j. 100 %.)

Uznesenie číslo 255/28/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  súhlasí s odpredajom časti verejné-
ho priestranstva z parcely číslo 775/6  do novovytvorených parciel číslo 143/5 o 

výmere  18 m 2  a do parcely číslo775/70 o výmere 57 m 2. Žiadateľke Ing. Renáte 
Pečovej, Rôntgenova 20, Bratislava.

Spolu ide o predaj 75 m 2  za cenu 26,60 €/1 m 2  t.j. za predávaných 75 m 2  
1.995,00 €.

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na požadovaných no-
vovytvorených parcelách stojí časť domu číslo 402, a tiež sú parcely už dlhodobo 

oplotené jestvujúcou vlastníčkou a jej právnymi predchodcami.



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Uznesenie číslo 256/29/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  doporučuje starostovi 

dať  vypracovať znalecký posudok na hodnotu budovy 
číslo súpisné 177 ( Dom služieb) 

 a vyhlásiť  verejné ponukové konanie na  jej predaj.

Uznesenie číslo 257/30/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Zmluvy o zria-
dení vecného bremena, v prospech  Branislava Krška a manželky a každodobých 

vlastníkov parciel 3092/8,3092/18,3092/29, ktoré spočíva v práve vedenia 
a uloženia všetkých inžinierskych sietí cez pozemky p.č. 3092/49 a 3092/50 .

Uznesenie číslo 258/31/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Nájomnej 

zmluvy na Lekáreň vo Vysokej pri Morave na Krátkej ulici č. 2  pre 
nájomcu PHARMADDIST, s.r.o. ,Ľudovíta  Fullu č.  5274, Malacky.

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, mesačné nájomné 150,00€ , merače energií 
budú prevedené na nájomcu, ktorý si bude spotrebu uhrádzať v plnom rozsahu.

Uznesenie číslo 259/32/3/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomnej 

zmluvy na pozemok pre Buffet  Pod  Šancem na obdobie od 1.5.2014 do 30.9.2014 
za cenu 332,00 €, ktoré musia byť uhradené pri podpise zmluvy.

Podmienky prenájmu sa oproti minulému roku nemenia.

Dušan  D v o r a n
starosta obce


