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Vianočné zamyslenie
  Čas je neúprosný. Jeho koleso sa točí a točí a nekompromisne odpočítava minúty ďalšieho roka. 

Bolo to len nedávno, čo sme si priali ďalší dobrý a úspešný rok a pomaly budeme bilancovať jeho 

pozitíva i negatíva a zamýšľať sa nad tým, čo nám priniesol. Aj veľká vládkyňa príroda sa času 

podriaďuje, a tak sa pomaly chystá k svojmu odpočinku. Obdarúva nás skúpymi slnečnými lúčami, 

je ponurá, prefúka nás studeným vetrom a pokropí nepríjemným dažďom. S týmito atribútami pri-

chádza predvianočný čas. Advent je spojený s 

prípravami na via- nočné sviatky. Veriaci 

spájajú tieto prípravy prevažne s duchovným 

prežívaním, dodržia- vaním náboženských 

zvykov a pravidelný- mi účasťami na nábo-

ženských obradoch v našich chrámoch. 

Ostatní spoluobčania žijú zvláštnou atmosfé-

rou tohto obdobia a odpočítavajú plynúce 

dni. Naše domácnosti zdobia adventné vence 

so symbolickými štyr- mi sviečkami. Šikovné 

gazdinky začínajú s vypekaním chutných 

voňavých medovníč- kov a iného vianočného 

pečiva. Všade rozvo- niava vanilka, škorica, 

klinčeky a iné kore- niny. Naše domovy do-

stávajú čistý šat, ulice miest a dedín krásnu via-

nočnú výzdobu. V ich centrách sa hrdo týčia 

vianočné stromčeky ako hlavný symbol Via-

noc. Nákupné centrá a obchodné reťazce sa 

hmýria množstvom nakupujúcich, veď každý 

chce svojich blízkych obdarovať nejakým pek-

ným darčekom. A tak beháme, zháňame, 

kupujeme ... Len aby nič nechýbalo a darče-

ky sa páčili. Nemali by sme však zabudnúť 

na jedno – pribaliť do každého darčeka štipku porozumenia a dobrej vôle, za hrsť tolerancie a 

dobrých vzťahov a veľkú porciu pravej nefalšovanej ľudskej lásky. A potom, keď si  aj po všet-

kých starostiach, po dlhých cestách sadnete spoločne k štedrovečernému stolu a pod vianoč-

ným stromčekom rozbalíte svoj darček, pocítite, že pravé hodnoty týchto sviatkov sa naplnili.

     Krásne, pokojné a požehnané vianočné sviatky, milí spoluobčania!

                                                                                                                                         Mgr. Gabriela Gabrišová

Vinšujeme Vám  tieto slávne sviatky,

aby vám dal Pánboh šťastie,

hojné božské požehnanie;

na poli úrodu,

v dome pohodu,

na statečku rozmnoženie,

v dietkach potešenie

a vám všetkým dobrého zdravia!

Už sa blížia Vianoce,

ten čas rýchlo letí.

Na stromčeku sviečky svietia,

šťastím žiaria deti.

Starý rok už odchádza, 

Nový ide za ním, 

nech Ti len radosť prináša, 

to je naším prianím ...

Pokojné prežitie vianočných sviatkov 

a úspešný nový rok želá všetkým

spoluobčanom redakcia Vysočana.

Ako sa na Vianoce hoduje vo svete? 

 V Českej republike sú Vianoce a Štedrý večer podobné Slovensku.  Celá rodina sa od rána postí, 

aby večer jej členovia videli „zlaté prasiatko“ v podobe šošovicovej, zemiakovej alebo rybacej po-

lievky, mäsových pokrmov alebo ryby či vianočky.

  V Poľsku sa podáva tradičná hustá polievka – boršč  z čerstvej repy alebo kapustnica s hríbmi 

či rybacia polievka, štedrovečernou rybou je sleď alebo jeseter, alebo sa podáva pečený moriak. 

Tradičné sú tiež makové pupáky.

 V Maďarsku sa na Štedrý večer podáva pečená hydina, makové opekance alebo škoricovo -čo-

koládová vianočka.

 V Rakúsku - polievka s pečeňovými knedličkami, vyprážaný bravčový rezeň so zemiakovým ša-

látom, ryby,  ale aj zajac či sladká kukuričná kaša s hrozienkami a jablkami poliata čerešňovým 

likérom. Domáca bábovka a káva.

 V Nemecku podľa jednotlivých oblastí. Niekde  obľubujú varenú šunku, inde rybu so šalátom 

alebo zemiakmi. Na severe Nemecka – zemiakovú kašu s párkami.

 Švajčiarsko - varená šunka so zemiakovou kašou a fazuľkami. Pečená hus, kačica, morka  s ovoc-

nou a gaštanovou plnkou.

 Francúzsko - slimáky, ustrice, žabie stehienka, plnený moriak s gaštanovou plnkou alebo ovocie.

 Taliansko - pečený úhor, pečená morka, pečené jahňa. Koláč podobný našej vianočke.

 Španielsko - baranie, jahňacie, kačacie mäso, veľa zeleniny, ovocia a vína.

 Anglicko - plnený moriak, vianočný slivkový puding.

 USA - pečený moriak s gaštanovou alebo zelerovou  plnkou, brusnicová omáčka, sladké zemiaky.

Na tomto mieste stál drevený kostol, v ktorom 

na Vianoce v roku 1818 prvýkrát zaznela naj-

krajšia vianočná pieseň „Tichá noc“ autora Jose-

pha Mohra a Franza Xavera Grubera.

Dnes toto miesto pripomína kaplnka „Tichej 

noci“

VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA,

   ŽELÁM VÁM KRÁSNE PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV....

V NOVOM ROKU 2016  POHODU A  LÁSKU V  KRUHU 

NAJBLIŽŠÍCH, VEĽA ZDRAVIA, OSOBNÝCH A PRA-

COVNÝCH ÚSPECHOV, ENERGIU  NA  DOSIAHNUTIE 

DANÝCH CIEĽOV A VEĽA  DOBRÝCH  ĽUDÍ  OKOLO VÁS.

NECH JE TO ROK POKOJNÝ, MIEROVÝ, V KTOROM SA 

BUDE NAŠA OBEC ĎALEJ ROZVÍJAŤ A  ZVEĽAĎOVAŤ 

K  SPOKOJNOSTI NÁS  VŠETKÝCH...

DUŠAN DVORAN  starosta obce 
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Opäť k nám prišiel Mikuláš ...
  Dátum 6.december poznajú všetky deti. Veď v kalendári patrí výsost-

né postavenie menu Mikuláš. Nie je to len také obyčajné meno. Spája 

sa s dávnou tradíciou a dobrými skutkami. Deti Mikuláša každoročne 

netrpezlivo očakávajú. Tešia sa na jeho príchod v spoločnosti čerta a 

anjelov. Tak tomu bolo aj tento rok.  V blízkosti krásneho vianočného 

stromčeka bola výborná nálada. Veľa detí sa tu zišlo, aby sa stretli s 

Mikulášom a jeho družinou. Deti si pripravili krátke básničky a riekan-

ky, ktorými chceli Mikuláša prekvapiť. Rozžiarené očká prezrádzali ich 

radosť a ukrytú netrpezlivosť.  Konečne sa dočkali. Privítali ho radost-

nými výkrikmi. Mikuláš pozdravil deti a prítomných a vyzval ich, aby 

si prišli pre darček.  Bolo že to radosti! Tí najmenší išli aj s trochou 

strachu, ostrieľanejší sa nebáli pozdraviť Mikuláša peknou básničkou. 

A tak láskavý Mikuláš opäť raz potešil deti našej obce a spríjemnil im 

čakanie na vianočné sviatky.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Návšteva Szombathely
Poslednú augustovú sobotu navštívila dele-

gácia našej obce mesto Köszeg a Szombathe-

ly v Maďarsku. Pozvali nás členovia Olympij-

ského klubu Zoltána Halmaja, s ktorým má 

obec dlhoročnú výbornú spoluprácu.  V his-

torickom mestečku Köszeg nás čakal prezi-

dent klubu p. Vilmós Horváth s ďaľšími člen-

mi klubu. Porozprával nám o histórii mesta, 

ktorú on sám napísal. Po prezretí historických 

pamiatok náš členovia olympijského klubu 

prijali na nádvorí múzea v Szombathely , kde 

nám pripravili úžasné prijatie i občerstvenie. 

Pozdraviť nás prišli na štyroch ozdobených 

jazdeckých koňoch jazdci v dobových unifor-

mách.  Večer sme si pozreli rímsky karneval. 

Je súčasťou rímskych slávností, ktoré v Szom-

bathely trvajú celý týždeň. Rímsky sprievod 

mestom má 2000 účastníkov oblečených v 

dobových rímskych odevoch od najvyššieho 

Cézara, cez senátorov, gladiátorov až po ot-

rokov. Napriek pekelnej horúčave, ktorá nás 

sprevádzala po celý deň, všetci účastníci od-

chádzali spokojní. Prežili sme deň, z ktorého 

sme si všetci odniesli pekné zážitky. 

Anna Tomečková

ZO ŽIVOTA OBCE ....ZO ŽIVOTA OBCE ....

Začal sa nový školský 
rok 2015/2016
  2. septembra prekročilo bránu  našej školy 

157 žiakov, o 8 viac ako v septembri uply-

nulého roka. Žiaci zasadli do lavíc plní elánu 

a očakávania, čo nový školský rok prinesie. 

Poslaním školy je poskytnúť rodičom moder-

nú cestu výchovy a vzdelávania k múdrym, 

dobrým, aktívnym, a preto šťastným  deťom, 

pripraviť deti na reálny pracovný a osobný 

život a aktívne riešenie problémov, ktoré so 

sebou prináša.

Personálne obsadenie v tomto školskom roku 

je nasledovné:

Pavel Benca  riaditeľ školy                    TEV - Bio

Mgr. Martina Koreničová  zást. riad. školy  1. stupeň

Vychovávateľky :

Anna Ťukálková                   vychovávateľka ŠKD

Jarmila Rusnáková               vychovávateľka ŠKD

Zadelenie triednictva :

Mgr. Terézia Kazimírová                učiteľka 1. - 4. 

špec. pedagóg   1.trieda

Mgr. Zdenka Šípová                       učiteľka  1.- 4.

1. stupeň    2. trieda 

Mgr. Terézia Šrámeková               učiteľka  1. - 4. 

aprob. NEJ   3.trieda 

Mgr. Martina Klasová                    učiteľka 1. - 4.

4.trieda

Mgr. Gabriela Gabrišová     uč. II. st.  NEJ - RUJ             

  5.trieda 

Mgr. Kornélia Rohrerová     uč. II. st.  MAT - HUV             

6. trieda

Mgr. Jana Ševčíková         učiteľka  I. i II. st. ANJ              

7. trieda

Bc.  Viera  Trajlínková    uč. II. st. SJL, vých. por.        

8. trieda
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VÍTANIE JESENE
 Tretia septembrová sobota patrila v našej 

obci tradičnému vítaniu jesene, ktoré bolo 

spojené so zletom bosoriek, výstavou „bučí“ 

a súťažou vo varení guláša pre dospelých. 

 Tento rok sa bojovalo hneď o dva tituly „Naj-

lepší GULÁŠMAJSTER“ (medzinárodná časť) 

a „Najlepší HOCHŠTECKÝ GULÁŠ 2015“ (obec-

ná časť). V medzinárodnej časti súťaže bojo-

vali proti sebe Slovensko (Vysoká pri Mora-

ve), Česká republika (Vedrovice), Maďarsko 

(Szombathely) a Rakúsko (Marchegg). Aj keď 

bola súťaž rozdelená na dve časti, úloha bola 

pre všetkých rovnaká: v časovom limite 

4 hodiny pripraviť degustačnú porciu svojho 

guláša pre odbornú porotu. 

 Medzitým prinášali deti na miestny štadión 

svoje kreatívne výtvory z tekvíc, za ktoré 

dostalo každé z nich sladkú odmenu. Celé 

podujatie otvoril tradičný sprievod bosoriek 

a bosorákov, v ktorom bolo aj veľa dospelých 

bosoriek, čím sa ukázalo, že toto podujatie je 

pre celú rodinu. Bosorky aj bosoráci získali 

doping sladkostí, aby nabrali dostatok ener-

gie a mohli celý rok bez problémov strašiť. 

V rámci tohto dňa boli vyhodnotené aj tri naj-

krajšie „buče“: 

1.miesto Sofinka Ševčíková, 

2.miesto Simonka Ševčíková 

3.miesto Lenka Dvoranová. 

 O zábavu pre detských návštevníkov sa po-

starali animátori a  mladí hasiči zase všetkým 

prítomným ukázali, ako vedia perfektne 

zvládnuť útok, s ktorým zožali veľký úspech 

a obdiv v susednom Marcheggu. 

 Gulášová záhada sa rozlúskla v podvečer-

ných hodinách, kedy slávnostne prišla ochut-

návať súťažné porcie gulášov trojčlenná 

porota v zložení p. Boris Urbanič, p. Ľudovít 

Herceg a p. Jerguš Burčík. Po neľahkom roz-

hodovaní porota pred zrakmi divákov roz-

hodla, že titul „Najlepší GULAŠMAJSTER“ 

získa obec VEDROVICE 

a obecnú časť súťaže vyhrá tím DZIVÉ SVINE 

(p. Uhrinec a spol.). 

GRATULUJEME! 

 Víťazom poputoval spomienkový pohár a 

kôš s dobrotami. Zvyšné tímy získali ako cenu 

útechy fľašu šampanského a zhodli sa na tom, 

že šlo v prvom rade o zábavu a o čas stráve-

ný s priateľmi. Po vyhlásení výsledkov hrala 

do počúvania skupina Záhorienka a Vítanie 

jesene 2015 vyvrcholilo večer nádherným 

ohňostrojom. Na záver sa patrí poďakovať 

všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili na 

príprave alebo priebehu tohto milého podu-

jatia. Organizátori sa na vás tešia opäť o rok.
Tomáš Kimlička

člen kultúrnej komisie

Anna Bencová   uč. II. st.   TEV - GEO 9. trieda      

Beztriedni vyučujúci :

Mgr. Dominika Dinušová,  uč. II. st.   DEJ - ETV  

Mgr. Jana Bronerská, PhD., uč. II. st. CHEM - BIO             

Mgr. Terézia Borkovičová  NAV

Žiaci majú možnosť navštevovať krúžky: ta-

nečný,  čitateľský, výtvarný, počítače, drama-

tický, chemický, futbal, florbal, anglického, 

nemeckého a španielskeho jazyka.  Počas 

roka čaká žiakov i bohatá mimoškolská čin-

nosť – pripravujeme lyžiarsky kurz, školu v 

prírode, výlety, exkurzie, výchovné koncerty 

a divadelné predstavenia.  

O desať mesiacov budú žiaci opäť o niečo 

múdrejší a skúsenejší, a preto želám všetkým 

veľa chuti do učenia, dobré známky, učite-

ľom najmä veľa elánu a trpezlivosti.

Mgr. Martina Koreničová
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Pamiatka zosnulých – dušičky
Prvé novembro-

vé dni prichá-

dzame na cin-

torín, aby sme si 

uctili pamiatku 

tých, ktorí už 

nie sú medzi 

nami, ktorí našli 

miesto svojho 

posledného od-

počinku na našom cintoríne. Každoročne sa 

cintorín v tomto dušičkovom čase mení na 

krásnu rozkvitnutú záhradu a svetlá sviečok 

jej dávajú tajomnú atmosféru. V tichom prítmí 

cintorína stojíme pri hroboch svojich blízkych 

a spomíname na nich s úctou a pietou. Aj 

tento rok 1. novembra sa na našom cintoríne 

konala pietna spomienka na zosnulých. Po 

príhovore predsedu kultúrnej komisie pána 

Róberta Dinuša bohoslužbu v dome smútku 

odslúžil pán farár Jozef Krúpa.  Po nej spolu 

so starostom obce a jeho manželkou položi-

li veniec k hlavnému krížu a zapálili sviečku. 

Sviečky zapálili aj na hroboch bývalých kňa-

zov, ktorí sú pochovaní na našom cintoríne. A 

prečo pálime v tento deň na hroboch sviečky 

? Sú vraj pripomienkou viery v kresťanskom 

duchu. Symbolizujú, že Kristus je svetlo svie-

tiace v tmách. A zároveň sú odkazom pre mŕt-

vych :  „.... a svetlo večné nech im svieti, nech 

odpočívajú v pokoji.“ 

 Anna Tomečková

DHZ dostal nové 
požiarne auto
Dňa 28.10. 2015 o 19:00 hod. na Námestí 

oslobodenia stáli v hasičských uniformách 

nastúpení členovia nášho DHZ od najstar-

ších po najmenších, aby si od Ministra vnútra 

SR a podpredsedu vlády SR pána Róberta 

Kaliňáka, prevzali nové hasičské auto „Iveco 

Daily CAS 15“, teda cisternovú automobilovú 

striekačku. Slávnostné hlásenie pri hasič-

ských insígniách podal ministrovi vnútra 

p. Karol Dvoran – predseda DHZ v našej obci. 

Ministra vnútra a delegáciu, ktorá ho spre-

vádzala privítal starosta obce za prítomnosti 

niekoľko stoviek našich občanov. V delegácii 

boli generál Alexander Nejedlý -prezident 

HaZZ SR, krajský riaditeľ HaZZ pplk Martin 

Bláha , generálny sekretár DHZ Vendelín 

Horváth. Slávnostného aktu sa zúčastnili aj 

členovia DHZ zo susedných obcí i z rakúskej 

partnerskej obce Marchegg na čele so sta-

rostom Gernotom Hauptom. 

Nové auto pokrstil pán minister so starostom 

obce šampanským a posvätil ho pán farár Jo-

zef Krúpa. V krátkom príhovore pán minister 

povedal, že si prácu dobrovoľných hasičov 

váži a verí, že nové auto im pomôže, ak to 

bude situácia vyžadovať, zachraňovať nielen 

materiálové hodnoty ale aj ľudské životy. Po-

tom pán minister takmer hodinu diskutoval 

s občanmi a ochotne sa s nimi fotografoval. 

Občania ho vyprevádzali spontánnym potleskom. 

Anna Tomečková 

Posedenie pre dôchodcov
Všetko na svete môže človek zastaviť, každý 

pohyb, každý nepokoj, čo však nezastaví, 

nespomalí, je čas. Čas plynie ako rieka nášho 

života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom 

a my sa v určitých chvíľach zastavíme. V spo-

mienkach sa nájdu najkrajšie prežité roky, ale aj vážne až smutné obdobia... Október je mesiac, 

ktorý je jedným z troch posledných v roku, možno už trochu chladný, avšak spolu s mesiacom 

máj skrýva v sebe asi najväčšie čaro ročného obdobia. Hýri pestrými farbami a padajúcim fareb-

ným lístím. Ale tento mesiac je i mesiacom úcty k starším ľudom. V našej obci tiež nezabúdame 

na tých skôr narodených a každoročne im 

pripravujeme v kultúrnom dome posede-

nie.  7. novembra prišli našich dôchodcov 

pozdraviť nielen priatelia z partnerskej 

obce Vedrovice, ale i predsedníčka  Krajskej 

organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska, 

pani Žofia Lomnická  a okresná predsedníč-

ka  JDS Malacky pani Ružena Mrázová. Po 

otvorení podujatia a príhovoroch naplnený 

kultúrny dom zabával slovenský spevák a 

herec  Jozef Benedik. Nasledovalo občer-

stvenie, ktoré zabezpečil obecný úrad v spolupráci s  firmou Berto,  Karolom Prokešom a pani 

Etelkou Dvoranovou. Ďalšie hodiny už patrili našim dôchodcom, dobre známej dychovej hudbe 

Záhorienka, ktorá vyhrávala a spievala   až do dvadsiatej hodiny. Sme veľmi radi, že naši dôchod-

covia na tieto posedenia prichádzajú, užijú si pekné chvíle s priateľmi,  v dobrej nálade a  na 

chvíľu zabudnú na choroby a starosti, ktoré nám život prináša. V 

mene kultúrnej komisie a redakcie Vysočan všetkým touto ces-

tou želáme, aby ste boli ešte dlhé roky zdraví a šťastní, aby ste 

nikdy nepocítili samotu, aby sa vždy našiel človek, ktorý kráča 

s vami a nielen vedľa vás. Prajeme vám, aby sa  vám vaša láska 

a obetavosť, s ktorou ste prežili tú aktívnu časť života, vracali pl-

ným priehrštím v podobe milého slova a vďačného úsmevu....

Mgr. Martina Koreničová
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HASIČI BEZ HRANÍC
Dňa 8.11.2015 sa na miestnom futbalovom ihrisku uskutočnilo druhé 

kolo mimoriadne úspešnej akcie „Hasiči bez hraníc“. Počasie jasnou ob-

lohou a slnečnými lúčmi pripomínalo skôr jar, takže nič nebránilo malým 

budúcim požiarnikom pustiť sa s vervou do boja. Znovu sa potvrdilo, že 

aj napriek neznalosti druhého jazyka deti dokážu medzi sebou komuni-

kovať. Rakúsku stranu reprezentoval Marchegg a okolité obce, slovenskú 

Láb, Modra-Kráľová, Sološnica, Zohor a samozrejme Vysoká pri Morave, 

ktorá bola zároveň usporiadateľom súťaže. Až 75 detí bolo opäť rozde-

lených do zmiešaných družstiev, súťažili podľa pravidiel CTIF v nasledov-

ných disciplínach:

1. hasičský útok bez vody

2. stanovisko zručnosti

3. stanovisko prvej pomoci

4. preklad obrázkov do druhého jazyka

5. zhadzovanie kolkov hadicou

Každý súťažiaci získal diplom. Jednotlivé disciplíny si mohli vyskúšať aj 

deti z radov divákov. O 15.00 hod. už všetci netrpezlivo čakali na ukážky 

profesionálnych hasičov z Malaciek. Malí záujemcovia mali k dispozícii 

lanovku a štvorkolku a mohli si pozrieť autá i techniku všetkých zúčastne-

ných hasičských zborov. Počas celého dňa sa podával guláš spod varešky 

pána starostu. Už teraz sa tešíme na ďalšiu cezhraničnú spoluprácu!

14.11. 2015 sa naši hasiči zúčastnili záchranného cvičenia v Marcheggu 

o získané vedomosti a skúsenosti sa o týždeň neskôr ochotne podelili 

s kolegami z Lábu a zo Zohoru.

DHZ Vysoká pri Morave touto cestou ďakuje za  hasičské auto, ktoré mu 

dňa 28.10.2015 slávnostne odovzdal minister vnútra, pán Robert Kaliňák. 

Zároveň všetci dobrovoľní hasiči srdečne blahoželajú Miške Smatanovej 

a Peťovi Slatinovi  (obaja členovia zboru) k uzavretiu manželstva a do 

spoločných rokov želajú veľa lásky a porozumenia. 

K želaniu sa pripája aj redakcia.                                               Denisa Komíneková
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Jesenné brigády
  V zmysle hesla „ V obci máme radi poria-

dok“ sa uskutočnili dňa 24.11. 2015 tradič-

né jesenné brigády. Dopoludnia 26 členov 

MO JDS upratalo park pri sv. Jáne a Ná-

mestie oslobodenia. Poobede 55 členov 

fašiangovej spoločnosti  urobilo poriadok 

na miestnom cintoríne. V hasičskej zbrojni-

ci robili poriadok členovia DHZ. Osobitne 

treba poďakovať pani Štefánii Smolinskej, 

čestnej predsedníčke DHZ v našej obci, 

ktorá sama upratala priestranstvo pred so-

chou sv. Floriána  a okopala všetky vysade-

né levandule. 

Všetkým, ktorí sa brigád zúčastnili, patrí 

srdečné poďakovanie.         
  Anna Tomečková 

Pocta obetiam I. svetovej vojny
   Dňa 11.11. o 11:00 hod. a 11 min. si členovia MO JDS spolu s ďal-

šími občanmi našej obce uctili pamiatku padlých v I. svetovej vojne. 

Položili kyticu červených makov  k pomníku venovanému našim ob-

čanom, ktorí sa z bojísk I. svetovej vojny už nevrátili.  Práve v tento 

deň v roku 1918 sa po štyroch rokoch I. svetová vojna skončila. Ako 

pri pomníku povedala pani Valéria Dvoranová, predsedníčka MO JDS 

v našej obci, bol to dovtedy najkrvavejší konflikt, ktorý sa odohral 

najviac na území Európy. Zahynulo v nej 10 miliónov vojakov a 835 

miliónov civilistov. Symbolom tohto dňa je červený kvet poľného 

maku z flanderských polí, kde pri meste Yprés zahynuli tisícky voja-

kov. Druhým symbolom je hlas 22 tonového „Zvonu mieru“, ktorý bol 

odliaty zo zbraní a nábojníc vyzbieraných na bojiskách okolo mesta 

Poverato. Tretím symbolom sú plamienky horiacich sviečok. Aj my 

sme ich v tento deň zapálili, aby svietili nielen na pamiatku padlým, 

ale aj pre nás živých, aby nám svietili na ceste k mieru a porozumeniu 

medzi národmi a ľuďmi celého sveta.
Anna Tomečková
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Hochštetský čvirik 2015
 Dňa  22.11. sa v kultúrnom dome v našej obci konal piaty  ročník 

Hochštetského  čvirika.  Tak ako každý rok je to s odvážlivcami, kto-

rí sa  rozhodnú  „naživo“  spievať pred publikom s kapelou,  biedne.  

Preto sme sa  rozhodli  osloviť  spevákov  i z okolitých obcí a pozvanie 

prijali:  Jozef  Benkovič  a 

Peter Sloboda z Lábu, Gitka 

Benkovičová z Plavecké-

ho Štvrtka,  Božena To-

mášková  zo Suchohradu, 

Kristína Greliková, Marti-

na Špaleková, a Kornélia 

Rohrerová zo Zohoru. 

Z našich občanov neskla-

mali  Augustín Baček, 

Nikol Balážová, Martina 

Koreničová,  Marek Krú-

žek, Tomáš Kimlička, ses-

try  Martina a Michaela 

Klčové s mamou Vierkou.

 Podujatie začína a končí 

veselou hymnou Čviriku, 

čviriku, ktorá bola zlo-

žená pri  tejto príleži-

tosti a spolu so spevák-

mi si ju už spievajú všetci 

diváci.

 Všetkým amatérskym 

spevákom  sa podarilo 

svojím prejavom spríjem-

niť prítomným chladné  

jesenné nedeľné popo-

ludnie. Diváci si mohli 

vypočuť piesne rôzneho 

žánru – ľudové, moderné,  

evergreeny... 

   O vynikajúci hudobný do-

provod sa tradične postara-

la kapela súrodencov Zajač-

kovcov. Zaplnený kultúrny 

dom nasvedčoval tomu, 

že si naši občania túto 

amatérsku spevácku súťaž 

veľmi obľúbili. Hlasovalo  

okolo 200 divákov. 

Poradie víťazov bolo na-

sledovné:

1.  miesto: Tomáš Kimlička - Víno

2.  miesto:  Kornélia Rohrerová – Mám čierny deň

3.  miesto:  Michaela, Martina a Vierka Klčové – zmes Boney M 

Touto cestou ďakujem všetkým „Čvirikom“, ktorí  sa nebáli postaviť  

pred publikum. Ďalej ďakujem predsedovi kultúrnej komisie, pánovi 

Robertovi Dinušovi,  jej členkám  Jane Baumannovej, Beáte Miškol-

ciovej  za výbornú organizáciu, starostovi obce - pánovi Dušanovi 

Dvoranovi, všetkým pracovníkom  obecného úradu, Karolovi Dvora-

novi za peknú výzdobu a tiež všetkým prítomným za povzbudzova-

nie a výbornú atmosféru.                                             Mgr. Martina Koreničová
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Umenie okolo nás
Vysoká pri Morave je malebná obec, ktorá ponúka človeku hneď 

niekoľko estetických zážitkov. Najviac ich asi vnímame pri pohľade 

na krásne prírodné scenérie v okolí rieky Moravy. Okrem týchto ne-

ustále sa meniacich obrazov prírody, sa pri prechádzke obcou môže-

me stretnúť s nenápadným, no pritom vzácnym umeleckým dielom. 

Objaví sa pred nami znenazdajky. Stačí sa prejsť „Muákou“, chvíľu sa 

zastaviť a rozhliadnuť, alebo sa vybrať priamo do areálu miestnej 

základnej školy. O sgrafite na severnej stene budovy základnej školy 

sa dozvedáme z III. zväzku  Súpisu pamiatok na Slovensku. Zmienku 

o ňom tiež možno nájsť vo Vlastivednom slovníku Slovenska. Pri po-

hľade na sgrafito sa divákovi vyjavujú viaceré rozmery tohto diela. 

Svojou umeleckou precíznosťou a jemným spracovaním s ohľadom 

na prostredie, v ktorom sa nachádza, vytvára z diaľky pozoruhodný 

architektonický prvok. Motívom pre umeleckú kompozíciu na bu-

dove školy sa stali štyri ročné obdobia. Ročný prírodný cyklus je ne-

odmysliteľne spätý so životom žiaka, napokon tiež  s chodom školy 

a poznávania vôbec. Veď to bola najskôr príroda a jej premeny, ktoré 

si v hmlistých počiatkoch dejín ľudia všímali a ktoré napokon pozo-

ruje aj každé malé dieťa prechádzajúce bránou školy. 

Spomínané sgrafito vzniklo v roku 1961. Jeho autormi sú akademic-

kí maliari Karol Drexler, Július Bárta a Alexander Szabo. Karol Drexler  

(1923, Banská Štiavnica – 2002, Svätý Jur) študoval maľbu u prof. 

Jána Mudrocha, Dezidera Milliho a Gustáva Mallého.  V roku 1975 

vyšli vo vydavateľstve Pallas jeho skice, ktoré urobil už ako mladý 

vojak – prieskumník. Publikácia niesla názov Z frontového skicára.  

Ťažiskom jeho tvorby boli však krajinomaľby a zátišia, v ktorých ne-

zriedka dominovali vinice. Azda práve toto zameranie je badateľné i 

na sgrafite vo Vysokej pri Morave, kde je motív leta zobrazený hroz-

novým listom s plodmi dozrievajúceho hrozna. Charakteristickú 

črtu svojej tvorby zanechal na budove miestnej školy aj akademický 

maliar a zaslúžilý umelec Július Bárta (1922, Štúrovo – 2008, Bratisla-

va). Práve v šesťdesiatych rokoch je pre neho príznačné využívanie 

geometrických foriem stvárňovania reality a orientácia na nástenné 

maľby. Július Bárta študoval na Výtvarnej škole Tibora Galleho v Bu-

dapešti , neskôr na Vysokej škole technickej v Bratislave (rovnako 

ako Karol Drexler u prof. Jána Mudrocha, Dezidera Milliho a Gustáva 

Mallého) a napokon u prof. Mudrocha na Vysokej škole výtvarných 

umení v Bratislave. Zúčastňoval sa na spoločných a individuálnych 

výstavách doma i v zahraničí. Venoval sa komornej maľbe, úžitkovej 

grafike, ilustračnej tvorbe, výstavníctvu a realizácii v architektúre. 

Roku 1952 sa stal členom Zväzu slovenských výtvarných umelcov. 

V roku 1975 získal Cenu Cypriána Majerníka a roku 1989 Štátnu 

cenu zaslúžilého umelca. Jeho výtvarné práce môžeme nájsť  v Slo-

venskej národnej galérii v Bratislave, v galériách v Komárne, v No-

vých Zámkoch, v Dunajskej Strede, v Trnave či v Juhočeskej galérii. 

Okrem domácich zbierok sa Bártove diela nachádzajú aj v Budapeš-

ti, v Krakove, vo Varšave, v Moskve, v Alma-Ate, vo Viedni, v Zürichu, 

v Stuttgarte, v Düsseldorfe, v Londýne, v New Yorku, v Johannesbur-

gu, v Seattle, v Melbourne, vo Winnipegu aj vo Versailles. Alexander 

Szabo (1921, Levice – 1997) sa spolu s Karolom Drexlerom a Júliu-

som Bártom podieľal na viacerých nástenných výtvarných kompozí-

ciách.  Jeho rané impresionistické práce nadväzujú na krajinomaľbu 

19. storočia, no vo svojej neskoršej tvorbe sa dištancuje od emotív-

neho ponímania skutočnosti a rozkladá tvar na jednoduché prvky. 

Ako sa možno dozvedieť z Malého slovníka slovenského umenia 

(Váross a kol., Bratislava :1966), Szabo spevňuje architektoniku ob-

razu v geometrickej formácii plôch. Rukopis všetkých troch autorov 

možno pozorovať na miestnom sgrafite, ktoré už vyše polstoročia 

zdobí severnú stranu budovy základnej školy. 

Hoci v súčasnosti sú architektonické a umelecké kompozície socia-

listického realizmu prehliadané, neraz i účelovo ničené, toto ob-

dobie so svojou umeleckou reflexiou neodmysliteľne tvorí súčasť 

našich vlastných dejín. Okrem estetickej hodnoty nesie každé ume-

lecké dielo aj vlastnú historickú  výpoveď. Je preto nielen zdrojom 

inšpirácie a kultúrnej tradície, ale zároveň i záväzkom k zodpoved-

nosti jej zachovávania a rozvíjania.

     Mgr. Dominika Dinušová
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Predstavujeme Vám ...
Bc. Zuzanu Bobríkovú,

ktorá sa westernovému jazdeniu na koni venuje už dlhšie ako 10 ro-

kov, počas ktorých si z rôznych domácich i zahraničných súťaží od-

niesla mnoho ocenení i majstrovských titulov.

 Westernové jazdectvo k nám prišlo z Ameriky, ale Američania ho 

prevzali od temperamentných Španielov. Toto jazdectvo má dnes tri 

odvetvia : 

- Rýchlostné disciplíny ( jazda na čas )

- Dobytkárske disciplíny 

- Drezúrne disciplíny 

A práve poslednej –drezúrnej disciplíne sa Zuzana venuje. Ako pove-

dala , od svojich siedmich rokov je neustále pri koňoch. Dnes už má 

vlastného koníka Sunny Star. Je to špeciálne americké plemeno koní 

na westernové disciplíny. Toho roku na Majstrovstvách Slovenska v 

Nitre získala titul Majsterka Slovenska v disciplíne „Western pleasure“  

a  „ Western horsmanship“. Sú to drezúrne disciplíny zamerané na 

presnosť pri predvádzaní chodov koňa, ale i na šikovnosť, pohotovosť 

a eleganciu koňa i jazdca.  Na Majstrovstvách Európy t.r. v nemec-

kom Kreuthe získala štvrté miesto s koníkom Dressed Facy, ktorého  

majiteľkou je Lenka Fögltonová z Hlohovca , ktorá s ním získala dva 

tituly Majstra Európy. Zuzkin koník Sunny Star získal v roku 2011 titul 

„Šampión“ Slovenskej westernovej asociácie. Za posledných 5 rokov 

si Zuzka z domácich i zahraničných pretekov priviezla vyše tridsať ví-

ťazstiev a popredných umiestnení. 

 Doteraz sme nevedeli, že máme v obci takúto šampiónku, ktorá nás 

už dlhšie vzorne reprezentuje. Láska ku koňom jej priniesla úspech 

a jej vlastný koník sa jej odvďačuje svojimi majstrovskými výkonmi.  

Veríme, že o talentovanej Zuzane Bobríkovej budeme počuť aj v bu-

dúcnosti. Ona je nielen vynikajúca jazdkyňa ale aj budúca možno 

akademická maliarka. V súčasnosti študuje na Vysokej škole výtvar-

ných umení v Bratislave, odbor maľba. Prajeme jej a jej koníkovi veľa 

pretekárskych úspechov bez zranení a pestrú paletu farieb pri maľovaní. 

Anna Tomečková 
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Zápisnica

Z rokovania obecného zastupiteľstva v o Vysokej pri Morave

zo dňa 29.10.2015

Prítomní :

Starosta obce: Dušan Dvoran

Poslanci: Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Róbert Dinuš, 

Ing. Lenka Dvoranová, Mgr.Gabriela Gabrišová, Ing. Miroslav Kopča, 

Mgr.Martina Koreničová, Milan Lapčík, Ing. Ján Rusnák

Hlavná kontrolórka obce : Ing. Zdenka Bothová

Prednostka OcÚ : JUDr.Anna Poláková

Členovia komisií: František Bobák, Denisa Dinušová, Dominika 

Dinušová, Marek Krúžek, Tomáš Kimlička, Hana Malcherová, Beáta 

Miškolciová, Ing. Zuzana Poláková, RSDr. Anna Tomečková

Občania: Augustín Baček, Valéria Dvoranová, Mgr. Andrea Kršková, 

Zdena Madejová

Program:

1/ Otvorenie – starosta

2/ Schválenie programu rokovania

3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

4/ Voľba návrhovej komisie

5/ Kontrola uznesení

6/ Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015

7/ Informácia o činnosti komisií za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015

8/ Interpelácia poslancov

9/Hospodárenie obce za 3. štvrťrok 2015

10/Pripomienky a návrhy poslancov

11/Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ

12/Rôzne

13/Záver

K bodu ad 1/

Rokovanie obecného zastupiteľstva otvorilo a viedol starosta obce 

Dušan Dvoran

K bodu ad 2/

Schválenie programu rokovania

Uznesenie číslo 73/73/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo  Vysokej pri Morave schvaľuje program 

rokovania.

K bodu ad 3/

Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Starosta obce určil - zapisovateľku JUDr.Annu Polákovú

overovateĺov zápisnice Ing. Jána  Rusnáka Ing. Lenku Dvoranovú

K bodu ad 4/

Voľba návrhovej komisie :     Mgr.Gabriela Gabrišová

                                               Ing. Miroslav Kopča

                                                       Mgr.Martina Koreničová

K bodu ad 5/

Kontrola uznesení –správu predložila hlavná kontrolórka obce Ing. 

Zdenka Bothová

Písomná správa je súčasťou zápisnice.

Uznesenie číslo74/74/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o pl-

není uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované k 29.10.2015 

sú splnené a dlhodobé uznesenia sa zabezpečujú.

K bodu ad 6/

Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 27.8.2015 do 

29.10.2015 – písomná správa je súčasťou zápisnice

K bodu ad 7/

Informácie o činnosti komisií za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015

Uznesenie číslo 75/75/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie správu starostu 

obce o činnosti za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015 na vedomie.

Berie na vedomie informatívne správy predsedov komisií o činnosti 

za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015.

K bodu ad 8/

Interpelácia poslancov

Žiaden z poslancov OcZ neinterpeloval starostu obce.

K bodu ad 9/

Hospodárenie obce za III. Štvrťrok 2015 ako i za obdobie trištvrte 

roka 2015

Uznesenie číslo 76/76/7/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o hospodárení obce za III. 

Štvrťrok 2015 ako i za obdobie 

trištvrte roka 2015.

K bodu ad 10/

Pripomienky a návrhy poslancov

a) Ing. Benkovičová – zaujíma sa o postup pri  zmenách a doplnkoch 

územného plánu

Starosta – ubezpečuje poslancov, že  pred spracovaním návrhu o 

zmenách a doplnkoch ÚP  bude k tomuto bodu rokovanie poslan-

cov

b) Milan Lapčík  - zaujíma sa o chatku pri Hornom lese, je to legálna 

stavba ?

Starosta  - preverí status stavby

- Informuje o tom, že  pri vjazdoch do obce bude umiestnená infor-

matívna tabuľa, že obec je monitorovaná kamerami

- Zrušia sa poškodené tabule  pri vjazdoch do obce Vysoká pri 

Morave

- Strom na cintoríne sa bude rezať po sviatku Pamiatky zosnulých

K bodu ad 11/

Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii 

obecného zastupiteľstva

a) Mgr.Jana Jurčinová, rod. Morávková, Nová ul. 712/54, Vysoká pri 

Morave – žiadosť o kúpu parcely číslo 2640 v k.ú. Vysoká pri Morave.

Uznesenie číslo 77/77/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom 

parcely číslo 2640 o výmere 384 m2parcela reg. „E“ 

za cenu 26,60 €/1 m 2 žiadateľke Mgr. Jane Jurčinovej.

Kupujúca predloží GP, v ktorom bude vyznačený záber 2 m z parcely 

číslo 2640, ako i z jej vlastnej parcely číslo 2639/1 na miestnu komu-

nikáciu.

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko parcelu 

2640 je možné využiť  len spolu s parcelou 2639/1,  (je vo vlastníc-

tve žiadateľky) na stavebný pozemok, lebo ani jedna z uvedených 

parciel svojou výmerou nespĺňa regulatívy územného plánu na 

stavebný pozemok.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

b) Mária Krúžeková, Krížna ul. 398/15, Vysoká pri Morave - žiadosť o 

kúpu časti pozemku p.č. 775/6 na majetkovoprávne usporiadanie 

jestvujúceho stavu

Otázka pre riaditeľa školy ...
 Prečo nie je sprístupnená posilňovňa a futbalové miniihrisko verejnosti?
V posilňovni a na vonkajšom ihrisku je vždy potrebný  dozor, ktorý finančne nedokážeme zabezpečiť. Tento človek nesie zodpovednosť i  v 

prípade poškodenia  majetku. Treba si uvedomiť, že v posilňovni sú zariadenia v hodnote 18 000 eur a vonkajšie ihrisko bolo postavené v 

hodnote 50 000 eur, len výmena sietí, ktoré boli permanentné roztrhané stála 800 eur. Pri náhodnej kontrole som zistil, že na našich zaria-

deniach (posilňovňa a ihrisko) boli pravidelne aj ľudia, ktorí nie sú z našej obce. Po víkendoch sme pravidelne zbierali po vandaloch fľaše 

od alkoholu, cigaretové ohorky a boli zničené aj plastové časti mantinelov. Na základe týchto skutočností sme sa rozhodli vonkajšie ihrisko 

oplotiť. Je nám ľúto, že nás nespratníci svojim vandalizmom nútia pristúpiť na tieto opatrenia, a tak znemožňujú verejnosti prístup na tieto 

športoviská. 
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Uznesenie číslo 78/78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom 

časti parcely 775/6 žiadateľke Márií Krúžekovej, vlastníčke p.č. 163/2 

v k.ú. Vysoká pri Morave za cenu 26,60 €/1 m 2 .

Geometrickým zameraním skutkového stavu rodinného domu 

číslo súpisné 398 sa zistilo, že  dom číslo 398 je sčasti na parcele 

číslo 775/6 a predajom tejto výmery sa majetkovoprávne usporiada 

jestvujúci stav, ktorý trvá viac ako 50 rokov.

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko nikto iný nemôže 

túto časť parcely číslo 775/6 využívať, je súčasťou pozemku na kto-

rom stojí rodinný dom žiadateľky, je oplotený viac ako 50 rokov.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).

c) BEL-HOUSE, a.s. ,Petrovanská 36, Prešov  – predaj 12/48 podielov 

z parcely číslo 2898/1  o výmere 784 m2 , orná pôda, parcela reg. „E“ 

vedená na LV číslo 2085 v k.ú. Vysoká pri Morave.

Uznesenie číslo 79/79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave uznesením číslo 

66/66/6/2015 dňa 27.8.2015 súhlasilo s predajom 12/48 podielov z 

parcely číslo 2898/1 v k.ú. Vysoká pri Morave akciovej spoločnosti 

BEL-HOUSE, Petrovanská č. 36, Prešov.

Spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti neprejavili záujem o kúpu 

podielov a obecné zastupiteľstvo potvrdzuje  svoj súhlas s predajom 

12/48 podielov z parcely číslo 2898/1 orná pôda o výmere

784 m 2, parcela reg. „E“ kupujúcemu BEL-HOUSE, a.s. Petrovanská 

36, Prešov za cenu 26,60 €/1m2 .

Podiely 12/48 predstavujú výmeru 196 m 2 za čo je predajná cena 

5213,60 €.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

d) ALAS Slovakia, s.r.o. Polianky 23, Bratislava – žiadosť o zmenu 

územného plánu obce

Uznesenie číslo 80/80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracova-

ním projektu „Zmeny a doplnky územného plánu obce Vysoká pri 

Morave „ 

- pre dobývací priestor ALAS-u,  

- rozšírenie zóny „B9“ - pre individuálnu bytovú výstavbu.

Náklady spojené s vypracovaním projektu hradia žiadatelia.

(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

e) Bc.Zdenka Bothová, Tichá ul.63 , Vysoká pri Morave žiadosť o 

Dodatok k nájomnej zmluve na prenájom KD na cvičenie ZUMBA

Uznesenie číslo 81/81/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s Dodatkom 

číslo 1 k Zmluve o prenájme kultúrneho domu medzi Obcou Vysoká 

pri Morave a Bc.Zdenkou Bothovou, Tichá ul.  63, Vysoká pri Morave.

Dodatok č. 1 sa týka doby nájmu: PO   od 18.00 do 20,30 h.

                                                            STR  od 19.00 do 20.00 h.

Pri organizovaní obecný akcií si Obec vyhradzuje právo na uvedené 

priestory.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

K bodu ad 12) Rôzne

a) Vyhlásenie výberového konania na funkciu hlavný kontrolór obce 

Vysoká pri Morave

Hlavnej kontrolórke obce končí 6 ročné funkčné obdobie 

31.12.2015. V súlade so zákonom o obecnom zriadení je potrebné 

vyhlásiť výberové konanie a zvoliť hlavného kontrolóra na nasledu-

júce 6 ročné funkčné obdobie.( Požiadavky a súčasť prihlášky sú v 

prílohe).

Uznesenie číslo  82/82/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje výberové 

konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave“ na 

funkčné obdobie 6 rokov, ktoré začne 1.1.2016.

b)Ing. Bothová – navrhuje, aby sa pri uzneseniach o predaji nehnu-

teľností uviedol termín uzatvorenia zmluvy a úhrady kúpnej ceny.

      c)  Jana Baumannová – informuje sa o termíne pristavenia veľko-

kapacitných kontajnerov

 Doporučuje sa zaoberať úpravou dvora v Materskej škole

 Konštatuje, že údržba v okolí kostola je nedostatočná

 Navrhuje, aby balíčky pre deti na Mikuláškej besiedke boli 

v hodnote 2,00 €.

d) Ing. Benkovičová -  informuje sa o možnosti zájazdu do Viedne na 

vianočné trhy

        e) Starosta obce- informuje, že brána cintorína od Staničnej 

ulice bude mimoriadne otvorená                 

             počas sviatku Pamiatky zosnulých

            Ďalej informuje, že zájazd na Vianočné trhy bude v prípade 

dostatočného záujmu v pondelok    

            14.12.2015

            Zberný dvor na separované odpady bude od 1.11. otvorený v 

dňoch PO,STR,PIA a SO.

f )  Augustín Baček, Staničná ul., Vysoká pri Morave – nie je spokojný 

so stavom železničnej stanice a jej okolia, je tam neustály pohyb 

vandalov, hlavne vo večerných hodinách, taktiež považuje za po-

trebné vyrúbať stromy v susedstve jeho domu, tieto sú choré

Starosta obce – na stav železničnej stanice viackrát upozorňoval 

ŽSR, ktorá je vlastníkom tejto nehnuteľnosti, ako i priľahlých pozem-

kov. Zatiaľ bezvýsledne.

Čo sa týka výrubu stromov dá posúdiť ich stav.

K bodu ad 13/

Po vyčerpaní programu rokovania, starosta obce vyhlásil termín na-

sledujúcej schôdze, ktorá bude 18.12.2015 ( piatok) o 14.00 hodine.

Poďakoval prítomným za účasť a rokovanie obecného zastupiteľstva 

ukončil o 19.00 hod.

Dušan  D v o r a n                                   Ing. Ján R u s n á k 

                starosta obce                                        Ing. Lenka D v o r a n o v á

                                                                           overovatelia zápisnice

Zapísala : JUDr.Anna  Poláková 

Uznesenia

z rokovania obecného zastupiteľstva v o Vysokej pri Morave

zo dňa 29.10.2015

Uznesenie číslo 73/73/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo  Vysokej pri Morave schvaľuje program 

rokovania.

Uznesenie číslo74/74/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo sprá-

vu o plnení uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované k 

29.10.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa zabezpečujú.

Uznesenie číslo 75/75/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie správu starostu 

obce o činnosti za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015 na vedomie.

Berie na vedomie informatívne správy predsedov komisií o činnosti 

za obdobie od 27.8.2015 do 29.10.2015.

Uznesenie číslo 76/76/7/2015

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje správu o hospodárení obce za III. 

Štvrťrok 2015 ako i za obdobie 

trištvrte roka 2015.

Uznesenie číslo 77/77/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom 

parcely číslo 2640 o výmere 310 m2 parcela reg. „E“ 

za cenu 26,60 €/1 m 2 žiadateľke Mgr. Jane Jurčinovej.

Kupujúca predloží GP, v ktorom bude vyznačený záber 2 m z parcely 

číslo 2640, ako i z jej vlastnej parcely číslo 2639/1 na miestnu komu-

nikáciu.

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko parcelu 

2640 je možné využiť  len spolu s parcelou 2639/1,  (je vo vlastníc-
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JUBILANTI od  1.9. 2015 -  31.12. 2015   

50  roční 

Ing. Alena Bobríková, 

Peter Caboň, 

Robert Dinuš, 

Peter Dvoran, 

Ivan Feitl, 

Miroslav Filípek, 

Jaromír Fischer, 

Róbert Kovár, 

Rita Kvašňovská, 

Zdeno Mikliš, 

Bc. Anna Slobodová, 

Igor Šimunič, 

Jana Šimuničová

55 roční 

Vlasta Pailová, 

Milan Slatina, 

Roman Szalay

60 roční 

Vojtech Bukovský, 

Oľga Konečná, 

Rudolf Novoveský, 

Karol Prokeš, 

Dezider Salay, 

Gabriela Valovičová

65 roční 

Ladislav Nedorost, 

Anastázia Nerádová,

Božena Podešvová, 

Božena Slezáková, 

Františka Smetková, 

Dušan Svoboda, 

Jozef Šenkárik, 

Peter Šišulák, 

Božena Ulehlová, 

Ernest Vaškovič, 

Eduard Vlašič, 

Mária Vlašičová, 

František Vlk

70 roční 

Terézia Burdíková, 

Miroslav Horínek, 

Horínková Eva, 

Karol Kopča, 

Lýdia Krčmárová, 

Ján Kršek, 

Anna Kršková, 

Božena Kulašíková, 

Marta Langová, 

Dušan Polák, 

Vladimír Ruček, 

Anna Šimuničová, 

Cyril Turinič

75 roční 

Anton Gabriš, 

Milan Krčmár, 

Magdaléna Poláková 

80 roční 

Božena Poláková

85 roční 

Eva Mikulášková, 

Mária Žužičová

 90 roční 

Františka Papáčová, 

Ľudmila Slezáková, 

Albert Surovič, 

Mária Tomečková 

Zoznam narodených detí 
od 1.9.2015   

Jaroslav Drozd, 

Anetka Vinceková

Občania zomrelí 
od 1.9. 2015  

tve žiadateľky) na stavebný pozemok, lebo ani jedna z uvedených 

parciel svojou výmerou nespĺňa regulatívy územného plánu na 

stavebný pozemok.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 78/78/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom 

časti parcely 775/6 žiadateľke Márií Krúžekovej, vlastníčke p.č. 163/2 

v k.ú. Vysoká pri Morave za cenu 26,60 €/1 m 2 .

Geometrickým zameraním skutkového stavu rodinného domu 

číslo súpisné 398 sa zistilo, že  dom číslo 398 je sčasti na parcele 

číslo 775/6 a predajom tejto výmery sa majetkovoprávne usporiada 

jestvujúci stav, ktorý trvá viac ako 50 rokov.

Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko nikto iný nemôže 

túto časť parcely číslo 775/6 využívať, je súčasťou pozemku na kto-

rom stojí rodinný dom žiadateľky, je oplotený viac ako 50 rokov.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).

Uznesenie číslo 79/79/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave uznesením číslo 

66/66/6/2015 dňa 27.8.2015 súhlasilo s predajom 12/48 podielov z 

parcely číslo 2898/1 v k.ú. Vysoká pri Morave akciovej spoločnosti 

BEL-HOUSE, Petrovanská č. 36, Prešov.

Spoluvlastníci uvedenej nehnuteľnosti neprejavili záujem o kúpu 

podielov a obecné zastupiteľstvo potvrdzuje  svoj súhlas s pre-

dajom 12/48 podielov z parcely číslo 2898/1 orná pôda o výmere

784 m 2, parcela reg. „E“ kupujúcemu BEL-HOUSE, a.s. Petrovanská 

36, Prešov za cenu 26,60 €/1m2 .

Podiely 12/48 predstavujú výmeru 196 m 2 za čo je predajná cena 

5213,60 €.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 80/80/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypraco-

vaním projektu „Zmeny a doplnky územného plánu obce Vysoká 

pri Morave „ pre dobývací priestor ALAS-u,  rozšírenie zóny „B“ pre 

individuálnu bytovú výstavbu.

Náklady spojené s vypracovaním projektu hradia žiadatelia.

(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 81/81/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s Dodatkom 

číslo 1 k Zmluve o prenájme kultúrneho domu medzi Obcou Vysoká 

pri Morave a Bc.Zdenkou Bothovou, Tichá ul.  63, Vysoká pri Morave.

Dodatok č. 1 sa týka doby nájmu: PO   od 18.00 do 20,30 h.

                                                            STR  od 19.00 do 20.00 h.

Pri organizovaní obecný akcií si Obec vyhradzuje právo na uvedené 

priestory.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo  82/82/7/2015

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje výberové 

konanie na funkciu „Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave“ na 

funkčné obdobie 6 rokov, ktoré začne 1.1.2016.

Dušan  D v o r a n

starosta obce

Oznamuje  dôchodcom,  ktorí sa 

stravujú v jedálni MŠ, že rozvoz 

stravy do domácností je ZDARMA.


