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Letný slnovrat bol u Slovanov jednou z naj-
významnejších udalostí roka. Slávenie prí-
chodu leta súviselo s oslavami Slnka, ktoré 
ovplyvňovalo úrodu, a tým aj kvalitu života. 
Zvyky a tradície viažuce sa k letnému sl-
novratu sa spájajú s ohňom, ktorému naši 
predkovia pripisovali magickú očistnú moc. 
Zvykli sa zakladať veľké vatry, okolo ktorých 
sa tancovalo a spievalo. Dnešné oslavy prí-
chodu leta nesú niektoré črty ich pôvodné-
ho významu, no za stáročia, tak ako sa menil 
spôsob života ľudí, tak i zvyky a tradície na-
dobúdali nové podoby, menili sa, pretvárali 
a dodnes sa prispôsobujú potrebám a pred-
stavám spoločnosti. 
Oslavy letného slnovratu sa stali vo Vysokej 
pri Morave jedným z najatraktívnejších kul-
túrnych podujatí obce. Ako každý rok, ani 
tentokrát sa slávnosť nezaobišla bez sprie-
vodu na hrádzu rieky Morava, bohatého 
kultúrneho programu, stánkov s občerstve-
ním, svetlami plávajúcimi po rieke či bez 
ohňostroja alebo vatry. 
Vodník, Slniečko a dychová hudba Malačané 
priviedli na hrádzu rieky Morava všetkých, 
ktorí sa zúčastnili uctenia si 135. výročia 
narodenia Zoltána Hálmaya pri pamätníku 
tohto športovca pred kultúrnym domom. 
Pred začiatkom kultúrneho programu si 
z rúk starostu obce Vysoká pri Morave a 
viceprezidenta klubu Zoltána Hálmaya zo 
Szombathely Lászla Gála prevzal ocenenie 
„Za prínos pre obec“ pán Ivan Klas. Bolo mu 
udelené za dlhoročné pôsobenie vo funkcii 

starostu obce, za rozvoj obce Vysoká pri 
Morave a založenie cezhraničnej spolupráce 
s olympijským spolkom Zoltána Hálmaja. 
Nasledoval bohatý kultúrny program, kto-
rý zahájil dvojhodinový koncert moravskej 
dychovej kapely Mistříňanka. Po nej vystú-
pili víťazi minuloročnej súťaže „Hochštecký 
čvirik“, spevácky zbor z Lozorna Enem tak 
a muzikálová formácia z Novej scény Boy-
band. So zotmením sa na hladine rieky ob-
javili stovky svetiel, ktoré vytvorili magickú 
nočnú scenériu. Po ohňostroji pokračovala 
tanečná zábava pod taktovkou hudobného 
zoskupenia Duo Linz a návštevníci sa mali 
možnosť zohriať a posedieť si pri vatre, na 
ktorú dozerali hasiči miestneho Dobrovoľ-
ného hasičského zboru. 
Leto sme privítali zábavou, hudbou, dobrým 
jedlom, príjemným posedením a stretnu-
tiami s priateľmi a známymi, na ktoré budú 
hádam bohaté aj ostatné horúce letné dni. 

  Mgr. Dominika Dinušová

VITAJ LETOVITAJ LETO

Oslavy letného slnovratu



Srdečne blahoželáme nášmu rodákovi, 
čestnému občanovi obce a nositeľovi 

vyznamenania „Posol obce Vysoká pri 
Morave“ pánovi

Antonovi Balážovi
k jeho významnému životnému jubileu 85 
narodeninám, ktoré oslávil dňa 22. mája 
tohto roku. 

 Starosta obce, obecné zastupiteľstvo i obča-
nia obce „pamätníci“, Vaši spolužiaci, priate-
lia Vám želajú veľa zdravia, veľa spokojnosti 
a lásky v kruhu najbližších, veľa optimizmu a 
životného elánu do ďalších rokov. Veď vek to 
je len číslo a život je DAR.

„Živijó majstre“
k životnému jubileu prišiel pánovi Balážovi 
osobne zablahoželať starosta obce pán Du-
šan Dvoran. Pána Baláža potešilo CD  „Záho-
rienka o Záhorí“ , kde pri prehrávaní piesne 
o našej obci „Keď domov zavolá“ vypadla 
oslávencovi z oka i slzička. Vždy sa hrdo hlá-
sil k svojej rodnej obci „a keď domov zavolá 
a počuje zvony domova“, vždy sa sem rád 
vracia.

 Napriek príkoriu, ktoré rodina prežila, keď 
ich násilne v 50-tych rokoch z obce vysťa-
hovali, má svoju rodnú obec a rodné Záhorí 
hlboko vo svojom srdci. Pán Baláž s veľkou 
láskou spomínal na svojich rodičov. Otca Ka-
rola, ktorý mal heslo „ja sa prebijam, lebo sa 
prebiť chcem“ a mamičku Máriu, ktorá mu 
hovorila: „synku modli sa a pracuj“. Smut-
no je, keď spomína na svojich dvoch súro-
dencov, ktorí už nie sú medzi nami. Karola, 
známeho herca, estrádneho umelca, neza-
budnuteľného „strýca Francka“ a Štefana, 
bohoslovca, ktorý zomrel ako 20 ročný a 
pochovaný je na našom cintoríne. Život 
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Prechádzky Vysokou
Svedkovia vojnových čias
Cyklotrasy v okolí Vysokej pri Morave zaujímajú turistov krásnou prírodou, množstvom zveri a prí-
jemnými pokojnými cestami, ktoré vedú pozdĺž rieky Morava. Okrem bohatej flóry a fauny si v tejto 
oblasti môžeme všimnúť niekoľko železobetónových bunkrov, ktorými sú jednotlivé úseky v oblas-
ti Záhoria hojne posiate. Skryté v húštinách krov, obrastené divokou trávou a zanesené odpadkami 
najrôznejšieho druhu zostávajú svedkami zašlých vojnových čias minulého storočia.
Séria týchto menších železobetónových monolitov patrila k vojenskému opevneniu budovanému 
v Československej republike v tridsiatych rokoch 20. storočia. Dôvodom takejto mohutnej výstav-
by sa stala hrozba rozširujúcej sa nemeckej armády. V prípade vpádu nepriateľských vojsk bolo 
potrebné zadržať ich postup na dobu nevyhnutnú k príprave armády a mobilizácii spojencov. Vý-
stavba opevnených línií v tomto období neprebiehala len v ČSR, ale vo väčšine európskych štátov 
(Belgicko, Holandsko, Švajčiarsko, Nemecko, Poľsko, ZSSR, Juhoslávia, Grécko, Fínsko). Inšpiračným 
zdrojom budovania obranných línií bola Maginotova línia vo Francúzsku, ktorú pred schválením 
výstavby v ČSR navštívili aj československé armádne špičky. Nová strategická obranná koncepcia 
bola v ČSR prijatá v roku 1935. Minister národnej obrany Bohumír Bradáč nariadil zriadenie Rady 
pro opevňování a Ředitelství opevňovacích prací (ŘOP) ako najvyšší orgán, ktorému velil generál 
Karel Husárek. Podľa odhadov generála Husárka malo byť celé opevnenie, tak ako bolo napláno-
vané, dokončené okolo roku 1951. Predbežná kalkulácia prostriedkov vynaložených na výstavbu 
činila 10,9 miliardy vtedajších korún, pričom do roku 1938 sa stihlo preinvestovať niečo vyše štvrti-
ny tejto sumy. Išlo o najväčšiu investíciu vtedajšej ČSR.
  Obranné opevnenie pozostávalo z ťažkých a ľahkých objektov, ktoré boli stavané v líniách. 
V oblasti Záhoria, a teda aj na území obce Vysoká pri Morave, sa nachádzajú varianty ľahkého opev-
nenia nového typu A, ktoré bolo na Slovensku stavané od roku 1937. Takýto objekt umožňoval 
vedenie obojstrannej bočnej paľby. Z celkového počtu vybudovaných objektov obrannej línie ČSR, 
tvoril tento typ približne 85 percent. 
  Po pripojení Rakúska k Nemecku bol ľahkými objektmi súvisle opevnený dolný tok rieky Moravy 
v úseku Devín – Kúty. Na Záhorí dnes nájdeme približne 150 tzv. ropíkov (ľudové označenie objek-
tu ľahkého opevnenia odvodené od skratky ROP – Riaditeľstvo opevňovacích prác). Opevnenie 
v tejto oblasti sa delilo na úseky Devín, Zohor, Jakubov, Gajary a Moravský sv. Ján. Úseky medzi 
sebou väčšinou nie sú prepojené. Prvý zachovaný ropík sa nachádza medzi Devínom a Devínskou 
Novou Vsou. Odtiaľ sa tieto malé objekty tiahnu popri železničnej trati cez Devínske Jazero k Zo-
horu, stadiaľ popri ceste na Láb a Jakubov a od lesa Čongerská ku Gajarom. Od cesty Moravský sv. 
Ján – Hohenau pokračujú okolo rybníkov až k hraniciam s Českou republikou. Okrem tohto hlav-
ného opevneného pásma boli vystavané opevnené body cez rieku v uzáveroch Devínska Nová 
Ves, Marchegg, Vysoká pri Morave, Záhorská Ves, Suchohrad, Gajary, Prievoz a Moravský sv. Ján. 
Stavebná realizácia objektov bola zadávaná civilným stavebným firmám. V oblasti Záhoria zabez-
pečovala práce firma Rudolf Frič. Jej stavebné denníky sú dodnes prístupné v archíve Vojenského 
historického ústavu.

Obranná línia, ktorá sa masívne v druhej polovici tridsiatych rokov budovala, nebola nikdy na svoje 
plánované účely využitá. Po Mníchovskej konferencii a odstúpení niektorých častí územia ČSR sa 
stala vojenská obrana voči Nemecku nepotrebnou. Vojenské objekty tak zostali nemými svedkami 
zbrojenia a neskoršieho konfliktu, ktorý si vyžiadal množstvo nevinných životov. Nezriedka si našli 
napokon humánnejšie uplatnenie: slúžia ako skladovacie priestory pre dopestovanú zeleninu a 
ovocie, sú zdrojom historického výskumu alebo sa z niektorých stali múzeá a pamätníky vojnových 
čias. Maskované prírodou ich často vídame na pohraničných trasách. Či už si našli také alebo onaké 
uplatnenie, alebo či ako väčšina chátrajú zarastené divokým porastom, majú aj v dnešných časoch 
výpovednú hodnotu - zostávajú očitými mementami krehkosti mieru. 
      Mgr. Dominika Dinušová
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pána Baláža bol 52 rokov spätý s divadlom 
Nová Scéna, kde pôsobil ako herec – spevák, 
operetný sólista. Hral nielen v divadle, ale aj 
v rozhlase, televízii a  na javiskách mnohých 
kultúrnych domov a amfiteátrov.
Vek je však neúprosný. Keď 22.mája 2009 
odohral posledné predstavenie a padla opo-
na,  „starý klaun odchádzal“. Opúšťa profesio-
nálnu dráhu, ale nenudí sa. Je zakladajúcim 
členom klubu ŠK Slovan Bratislava, 42 rokov 
je členom spolku Záhorákov, 12 rokov čle-
nom klubu priateľov poézie, člen JDS Brati-
slava a mnohých ďalších. 
45 rokov žije v šťastnom manželstve s man-
želkou Máriou. Má tri deti, 5 vnúčat a jedno 
pravnúča. Hovorí „toto je moje tiché šťastie“. 
A my Vám prajeme majstre, nech Vám ten ži-
votný elán a to tiché šťastie ešte dlho, dlho 
vydrží.

Anna Tomečková

Hodnotenie činnosti ZOJDS Vysoká pri Morave 
za I. polrok 2016.
Činnosť  výboru ZO JDS sa riadi plánom práce, ktorý bol schválený na VČS v r.2016.
Svoju činnosť výbor zameral na organizovanie kultúrno  spoločenských akcií, športových akcií 
ako aj dobrovoľných akcií.
Sú to nasledovné akcie:
l. Dobrovoľná činnosť.
- V mesiaci apríl sme sa zúčastnili jarnej brigády pri  úprave parku pri Sv. Jáne, na  Nám. oslo-
bodenia, kde sa vyčistili od buriny všetky kvetináče a dosadila sa chýbajúca  zeleň a upravil sa 
kompletne priestor  pred kultúrnym domom. Brigády sa zúčastnilo 43 členov. Okrem toho sa 
naši členovia zúčastnili na úprave cintorína.
- Naše členky vykonávajú aj dobrovoľnícku 
činnosť ako je starostlivosť o starých ľudí, 
zdravotne  postihnutých ,nákup potravín, za-
bezpečenie potrebných liekov, ako aj odvoz  
vlastným osobným autom k lekárovi, či už 
do Malaciek, Bratislavy alebo v obci. Všetkým 
patrí  úprimné poďakovanie.
II. Kultúrno spoločenské akcie a športové akcie.
- 22.4.2016 sme sa zúčastnili na Jurajskej zá-
bave v Plaveckom Mikuláši, spolu 12 členov. 
Prispeli sme vecnou cenou do tomboly.
Akcia sa vydarila, počasie prialo.
- 19.5.2016  sa sa 8 členov zúčastnilo branno-
športových hier a turistického stretnutia v Jabloňovom. B oli zapojení v športových disciplí-
nach.

- 25.5.2016 sme zorganizovali zájazd do Modry, 
kde sme navštívili múzem Ľ. Štúra. Pokračovali 
sme na zámok Smolenice.
Absolvovali sme prehliadku zámku so sprie-
vodom. Potom nasledoval spoločný obed a 
poobede návšteva hradu Červený kameň. Na 
spiatočnej ceste sme sa zastavili v Dolanoch na 
ochutnávke vín. Podľa vyjadrenia účastníkov 
zájazdu, hodnotíme tento výlet veľmi pozitívne,
pretože sme boli všetci spokojní s celkovou 
organizáciou aj s celkovým priebehom. Celým 
výletom nás sprevádzal starosta obce. Srdečne 
ďakujeme. Vstupy do múzea a zámkov hradila 
ZO JDS zo svojich prostriedkov. Spolu bolo 46 
členov.
- 2.4.2016 sa 15 členov zúčastnilo na krste no-
vého cédečka hudobnej skupiny Záhorienka v 
KD Jakubov.
- V mesiaci máj pri príležitosti dňa matiek, na-
vštívili členky výboru, ženy nad 85 rokov a odo-
vzdali im malú pozornosť.
- 10.6.2016 bolo 15 našich členov na Juniále vo 

Veľkých Levároch. Taktiež sme prispeli vecným darom do tomboly. Akcia bola vydarená.
- 16.6.2016 sa naša členka p.Bačeková Helena zúčastnila krajskej prehliadky v recitácii 
poézie a prózy. Bola odmenená diplomom. Touto cestou jej ďakujeme za reprezento-
vanie našej organizácie. Dúfame , že bude pokračovať aj v budúcom roku.
- Aj tento rok máme pre našich členov k dispozícii rekreačnoliečebné poukazy  so štát-
nou finančnou dotáciou do Turčianskych Teplíc,  Bardejova a do Trenčianskych Teplíc, 
kde 10 našich členov  využíva 12 procedúr za týždeň na upevnenie svojho zdravotného 
stavu.
- Na základe rozhodnutia výboru ZO JDS boli naše 2 členky navrhnuté na III. stupeň vy-
znamenania za aktívnu činnosť  pri zabezpečovaní akcií organizovaných našou ZO JDS.
- Na základe rozhodnutia výboru sme poskytli:
- 1./ 100 Eur, ako sponzorský príspevok našim malým mažoretkám, ktoré sa zúčastnili 
rôznych  súťaží a obsadili popredné miesta. Prajeme im veľa úspechov v ich ďalšej čin-
nosti.
- 2./100 Eur sme poskytli aj našej materskej škôlke. V tejto hodnote sme zakúpili  kance-
lárske potreby a detské deky ( 30 ks ).

                                                       Výbor ZO JDS.
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Stavali sme máj....

  Tradícia stavania mája sa zachovala až 
dodnes. V našej obci má táto udalosť už dl-
horočnú obľubu. Aj tento rok sme v závere 
mesiaca apríl (29.4.2016) v podvečerných 
hodinách na Námestí oslobodenia posta-
vili máj pre všetky „Hochštetňanky“  ako 
znak lásky. So stavaním pomáhali pracovní-
ci obecného úradu a členovia folklórneho 
súboru Štvrtčan, ktorí sa každoročne stara-
jú o dobrú zábavu. Príjemným spestrením 
programu boli írske tance v podaní detského 
folklórneho súboru Klnka, ktorý je známy i v 
zahraničí. Pripravené bolo bohaté občerstve-
nie. Počasie tohto roku prialo a  ľudia sa bavili 
pri tónoch Dua Linz do neskorých večerných 
hodín. 

Mgr. Martina Koreničová

Listujeme v albume
Oslavy prvého mája majú vo Vysokej pri Morave dlhoročnú tradíciu. 
Pokým dnes sa zdôrazňuje ľudový ráz sviatku - stavanie „mája“, ktorý 
kedysi zvykli stavať chlapci pod oknami svojich milých, príležitosť pre 
spoločné stretnutie, tanečná zábava a folklórny program, v minulosti 
sa zdôrazňovala črta prvého mája ako medzinárodného dňa sviat-
ku práce. Zalistovali sme vo Vašich albumoch, aby sme si spoločne 
pripomenuli túto v našich končinách už takmer zabudnutú podobu 
prvomájových osláv. 

Mgr. Dominika Dinušová

Uverejnené fotografie pochádzajú z archívu p. Jána Kopču.
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Slávnosť  prvého svätého 
prijímania  v našej farnosti
  V nedeľu 29. mája bola v našej farnosti  vyslúžená sviatosť prvého sväté-
ho prijímania, ktorú 13 deťom z toho 6 chlapcom a 7 dievčencom udelil 
náš duchovný otec dôstojný pán farár Jozef Krúpa. Deti sa na túto uda-
losť pripravovali na hodinách náboženstva , ktoré viedla pani katechétka  
MGR. Terézia Borkovičová a každý piatok  počas svätej omše ich usmer-
ňoval  pán farár. Deti  sa zúčastňovali  aj v sprievode svojich rodičov, kto-
rých sa zúčastňovalo veľmi málo. V sobotu 28.mája sa deti vyspovedali, a 
tak prijali aj ďalšiu sviatosť a to sviatosť zmierenia - očistenia svojich duší 
od hriechu. Možnosť mohli využiť aj rodičia a príbuzní prvoprijímajúcich 
detí. Pán farár v sprievode miništrantov priviedol  sprievod detí ako aj ich 
príbuzných do  slávnostne vyzdobeného kostola   za  zvuku opraveného 
organu. Svätá omša bola dôstojne pripravená a deti prijali prvýkrát svia-
tostného Ježiša.
  Záverom svätej omše sa deti poďakovali  svojim rodičom ,že ich prijali a 
splnili svoj sľub, ktorý dali pri ich krste , že budú dbať o kresťanskú výcho-
vu svojich detí. Poďakovali aj pánovi farárovi za jeho úsilie a pochopenie, 
ktoré s nimi mal pri nácviku tejto významnej udalosti v ich živote, ako aj 
všetkým, ktorí sa pričinili, že táto slávnosť mala dôstojný priebeh.
  Bol to opäť radostný deň v našej farnosti, ktorý však  má vždy smutný 
koniec.  Pre mnohé  deti, ktoré dostali prvé sväté prijímanie, je to žiaľ veľ-
mi často aj posledné na mnohé roky ich života. Bolo by veľmi dobré, keby 
sme všetci uverili Božej láske, ktorú nám Ježiš ponúka všetkým rovnako. 
Boli by sme oveľa šťastnejší, radostnejší  a naše rodiny by mali viac pokoja, 
ktorý  tak všetci veľmi potrebujeme ako aj celý svet okolo nás.

 Eva Luptáčiková

Večer barokovej hudby
V posledných desaťročiach si môžeme všimnúť nárast záujmu o starú 
hudbu. Hudobníci sa často obracajú k zabudnutým renesančným a baro-
kovým autorom, alebo sa snažia čo najvernejšie, vzhľadom k dobe vzni-
ku, interpretovať dobre známe barokové skladby – hrajú na pôvodných 
nástrojoch a využívajú autentickú hráčsku techniku.

Toto umenie, ktoré v našich končinách nie je ešte veľmi rozšírené, priniesli 
do Vysokej pri Morave dvaja mladí hudobníci, ktorí sa hre na dobových 
nástrojoch a interpretácii starej hudby venujú v rámci svojich štúdií na 
Konservatoriu Wien Privatuniversität a na kráľovskom konzervatóriu v 
Haagu. 25. júna v podaní Tomáša Kardoša (violončelo) a Martina Gedeo-
na (čembalo, organ) odzneli v miestnom kostole barokové sonáty, prelú-
diá a toccaty pre čembalo a violončelo. Z dávnych čias sa k poslucháčom 
prihovorili G. Muffat, G.B. Platti, B. Marcello, J.S. Bach, G.B. Cervetto, J.C.F. 
Fischer a S. Lanzetti. Ako uviedli interpreti, vznik programu podnietila 
túžba po jednoduchosti a kráse. Podmanivosť hlasu violončela zmiešaná 
s brilantným majestátnym zvukom čembala môže byť jedinečným ko-
morným kultúrnym obohatením. Toto jednoduché obsadenie môžeme 
počuť len zriedka, avšak repertoár dochovaný z čias baroka je veľmi širo-
ký. Preto sa možno domnievať, že práve spojenie violončela s čembalom 
bolo v tejto dobe veľmi obľúbené. 
Diváci si na koncerte mali možnosť vychutnať barokovú komornú atmo-
sféru a nevšedné melódie zašlých čias 17. a 18. storočia. 
  Mgr. Dominika Dinušová



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

BERTO - Poctivé mäsiarske remeslo 
z Vysokej pri Morave oslavuje 25. vý-
ročie vzniku
Tradičné, poctivé, kvalitné a naše. Také sú mäsové výrobky od spoločnos-
ti Berto, ktoré žnú úspechy nielen u nás, ale aj na medzinárodnej pôde. 
„Mäsiarčina je beh na dlhé trate, vyžaduje si trpezlivosť, vôľu a zmysel pre 
detail. Staviam na vysokej kvalite a so svojím tímom robím všetko preto, 
aby sme denne zlepšovali naše výrobky a posúvali sa vpred,“ hovorí Ignác 
Bertovič, majiteľ  a výkonný riaditeľ spoločnosti Berto z Vysokej pri Mo-
rave.

Stojíte na čele spoločnosti Berto, rodinného mäsiarskeho podniku, ktorý 
pôsobí na slovenskom trhu už 25 rokov. Máte za sebou domáce, ale aj 
medzinárodné úspechy, ste popredným zamestnávateľom v regióne – 
aktuálne zamestnávate 120 ľudí. Prezraďte nám recept na úspech...
Snažím sa robiť veci jednoducho a čo najpoctivejšie. Či už vo vzťahu k zá-
kazníkom, zamestnancom alebo obchodným partnerom. Predovšetkým 

však robím prácu, kto-
rá ma nesmierne baví a 
napĺňa. Nič ale nepriš-
lo samo, vyžadovalo si 
to kus odvahy, dôvery, 
možno občas aj rizika. 
Ale vždy zostávam no-
hami na zemi a neustá-
le mám na pamäti, že 
som vyrastal na pocti-
vých mäsiarskych vý-
robkoch a  také chcem 
vyrábať a ponúkať na-
šim zákazníkom aj ja.

Ignác Bertovič, majiteľ a výkonný riaditeľ  
spoločnosti Berto.

Je známe, že pochádzate z mäsiarskej rodiny, čo Vás motivovalo zotrvať 
vo vodách tohto neľahkého remesla? Boli ste k mäsiarčine vedený odma-
lička?
Mohol zo mňa byť futbalový brankár, možno aj  majster v opravovaní mo-
torov. No keď prišlo na lámanie chleba a bolo treba po základnej škole 
pokračovať na strednej, otec povedal: „Budeš mäsiarom.“ Priznávam sa, 
že som vtedy nebol vôbec nadšený. Dnes som úprimne rád, že som ho 
poslúchol.  Vtedy to možno znelo ako príkaz, no dnes cítim, že otec asi 
videl ďalej...

Vediete aj Vy vaše deti k mäsiarskemu remeslu alebo im nechávate voľnú 
ruku pri výbere zamestnania?
Je známe, že Berto je rodinná firma. Aktuálne v spoločnosti pôsobí moja 
najstaršia dcéra Monika a synovec Tomáš  na postoch manažérov pre kľú-
čových zákazníkov. Najmladšia dcéra Sabinka navštevuje ešte len prvý 
stupeň základnej školy. Vždy som svoje deti viedol k poctivo odvedenej 
práci a podporoval som ich v ich koníčkoch a snoch. To, že dnes Monika 
pracuje vo firme, je jej slobodná vôľa a ja sa tomu ako otec prirodzene 
veľmi teším. Keby sa však deti rozhodli pre inú profesiu, budem ich v tom  
podporovať a radiť im, ako najlepšie viem.

Ako vyzerá bežný pracovný deň majiteľa a zároveň výkonného riaditeľa 
spoločnosti Berto?
Som ranné vtáča, každý deň vstávam ešte pred svitaním, aby som všet-
ko stihol. Mám rád ranný pokoj v kancelárii. Vtedy sa môžem sústrediť na 
úlohy, ktoré cez deň rozvíjam so svojím tímom. Ohromne ma baví vymýš-
ľať, inovovať, uvádzať na trh nové chute... Kto pracuje s mäsom, musí ho 
dokonale poznať, vedieť, ako sa správa svalovina, čo urobia prísady. Den-
ne ochutnávame našu produkciu, aby sme vedeli, čo dostane zákazník na 
stôl. Pokiaľ sa vyskytne akákoľvek chyba alebo nedostatok, vieme ich včas 
eliminovať a napraviť.

Ste vyťažený človek, ostáva Vám čas na koníčky alebo je Vašim koníčkom 
Vaša práca?
Svojou prácou žijem, čo si často vyžaduje robiť kompromisy na úkor rodi-
ny. Preto sa snažím každú voľnú chvíľu tráviť s manželkou a malou dcér-

kou. Veľmi radi chodíme lyžovať a v poslednej dobe sme si obľúbili jazdu 
na koni, ktorá je pre nás skvelým relaxom.

Berto je známe predovšetkým výrobou prémiových šuniek. Ako spozná-
me naozaj kvalitnú šunku?
Je dôležité všímať si štruktúru šunky na náreze. Kvalitné šunky s vysokým 
obsahom mäsa sa vyrábajú z celých svalov, čo je na plátku šunky zreteľne 
viditeľné v podobe celistvej štruktúry. Menej kvalitné šunky vyrábané z 
viacerých kusov, či kúskov mäsa, majú často neidentifikovateľnú, členitú 
štruktúru s priehľadnou spojkou. Tiež je dobré kupovať mäsové výrobky 
od overených výrobcov či  mäsiarov. A netreba zabúdať, že za kvalitu si 
zákazník priplatí. Je zrejmé, že pokiaľ sa pri výrobe šunky používajú kvalit-
né suroviny alebo sa šunky vyrábajú ručne, odrazí sa to na cene výrobku 
na pultoch predajní.

Získali ste prestížne ocenenie Danubius Gastro 2016 na medzinárodnom 
gastronomickom veľtrhu. Čo pre Vás toto ocenenie znamená?
Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo získať ocenenie na medzinárod-
nej úrovni, ktoré reflektuje našu neustálu snahu zlepšovať sa a prinášať 
na trh nové produkty. Na druhej strane je to obrovský záväzok voči našim 
zákazníkom a my urobíme všetko preto, aby sme naplnili ich očakávania 
a aby sme boli naďalej spoľahlivým výrobcom prémiových mäsových vý-
robkov.

Výhercovia veľkonočnej súťaže na návšteve v spoločnosti Berto. (Sprava: 
Axína Salayová, František Ščepán, Jana Hajtmanová a Anna Poláková).

 Futbalové družstvá na 3. Berto športovom dni.

Viac informácií nájdete na www.berto.sk 
alebo nás sledujte na Facebooku Berto – Poctivé mäiarske remeslo.
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Deň detí
  1.jún patrí každoročne našim deťom. Je to 
ich sviatok. V tento deň sa samozrejme ne-
učia a trávia čas mimo školy. Vďaka členom 
Dobrovoľného hasičského zboru vo Vysokej 
pri Morave dostávajú naše deti  pekný darček 
v podobe podujatia, ktoré nám požiarnici pri-
pravia. Aj tento rok sme sa zišli na športovom 
štadióne, kde čakal deti bohatý a zaujímavý 
program. Sviatočný deň otvoril krátkym prí-
hovorom riaditeľ školy pán Pavel Benca a de-
ťom sa prihovoril a zaželal im všetko najlep-
šie aj starosta obce pán Dušan Dvoran. 
  A potom sa všetky oči upriamili na trávna-
tú plochu, kde predviedli príslušníci polície 
so svojimi psami zásahy proti narušiteľovi. 
Deťom sa tieto ukážky veľmi páčili, no priam 
ich fascinovali malé psíky – šteniatka, s kto-
rými sa mohli pohrať a pohladkať ich. Po ce-
lom obvode ihriska boli pre deti pripravené 
rôzne súťažné stanovištia, kde si deti mohli 
overiť svoju rýchlosť, šikovnosť a obratnosť. 
Technicky vybavené požiarnické autá boli k 
dispozícii všetkým zvedavcom a záujemcom 
o túto náročnú a potrebnú činnosť. 
  No a prázdne nemohli zostať ani žalúdky. 
Deti dostali sýte občerstvenie – párok v rožku 
a minerálku. Pomaškrtiť si mohli na dobrom 
keksíku. Sviatočné predpoludnie sa pre mno-
hých skončilo v penovom kúpeli, v ktorom sa 
do sýtosti vybláznili.
  Oslava detského sviatku bolo pekné pod-
ujatie, za ktoré treba poďakovať členom ha-
sičského zboru ale aj sponzorom ako pánovi 
Bertovičovi, obecnému úradu a rade rodičov. 
Čo je pre dospelých krajšie ako  vidieť rozžia-
rené detské očká, radosť a potešenie?! A prá-
ve toto našim deťom úprimne želáme!

     Mgr. Gabriela Gabrišová

Zo života DC Farbička ....
DEŇ ZEME – 22. 4. 2016
Deň Zeme sme si v našej Farbičke pripome-
nuli aj my najmenší. Už od rána si deti pre-
zerali knihy o Zemi, zvieratkách, rastlinách, 
zaujal ich glóbus. V rannom kruhu sme si 
porozprávali o význame ochrany prírody. Na 
veľký výkres sme nakreslili zemeguľu a za-
púšťali sme do mokrého podkladu farby na-
šej Zeme, nalepili sme rôzne obrázky zvierat, 
rastliniek, nakreslili a vyfarbili sme tigríkov. 
Predpoludnie sme ukončili vychádzkou k 
blízkemu potôčiku, kde sme pozorovali vtá-
čiky, motýle, chrobáčiky, rôzne lúčne kvietky 
a trávy.

Koncert ku Dňu matiek

Druhá májová nedeľa je každý rok venova-
ná našim mamičkám, starým mamičkám. 
Najdôležitejším človekom na svete je práve 
naša mama.  Mama je jednoducho celý náš 
život. Slovami Abraháma Lincolna: „ Za všet-
ko, čím som, alebo čím sa domnievam, že 
som, vďačím svojej matke“. Aj my vo Farbičke 
sme oslávili tento sviatok koncertom, ktorý 
bol venovaný práve im. Detičky boli skvelé, 
pre svoje mamičky zaspievali, zarecitovali 
básničky a odovzdali darčeky – srdiečka. Ma-
mičky boli dojaté. Po tomto krásnom úvode 
sa mohol začať farbičkový koncert s Miou. 

Deti  spolu s Miou spievali, tancovali, hrali na 
hudobné nástroje, kreslili. Zapojili sa aj ma-
mičky.  Nálada bola výborná. Zo škôlky sme 
všetci odchádzali s úsmevom na tvári.

Medzinárodný deň detí
Prvý jún každý rok patrí všetkým deťom. Aj 
my sme vo Farbičke oslávili tento sviatok detí 
na našom školskom dvore. Deti súťažili, 
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Život v MŠ...
Uplynulo pár mesiacov a opäť sú tu letné 
prázdniny,  na ktoré sa všetci tešíme . Za tých 
pár mesiacov sme ani my škôlkari nelenili a 
veselo sme nielen šantili, ale i pracovali. Ih-
neď zjara sme privítali prvé jarné slniečko 
topením Moreny a poslali sme pani zimu 
preč. Krásnymi  pesničkami a básničkami 
sme sa na nábreží rieky Moravy spolu s de-
tičkami z DC Farbička a detičkami zo základ-
nej školy  zabávali. Za prípravu, organizáciu 
a sladké odmeny ďakujeme pani učiteľkám, 
pánovi starostovi a obecnému úradu. Prišla 
Veľká noc a k nám do škôlky zavítala zajači-
ca, ktorá nám po našom dvore poschovávala 
naše milované Kinder veľkonočné vajíčka. 
My sme ich hľadali. Jasné, že víťazom sme 
boli všetci. Zúčastnili sme sa na okresných 
súťažiach vo výtvarnej výchove – Adamko 
Caboň a Sofinka  Klasová a v básnickej súťaži 
nás reprezentovali Matúško Benca a Pavlín-
ka Jurkovičová. Sú to veľkí  šikuľkovia a patrí 
im veľká gratulácia. Pri príležitosti Dňa Zeme 
sme boli na  vychádzke pri rieke Morave 
a po krásnej okolitej prírode našej dediny 
Vysokej pri Morave  sme pozorovali prírodné 
zmeny . V ten deň sme spozorovali v hniezde 
bociany, ktoré  k nám každoročne prilietajú. 
Posadením stromčeka  „gaštan“ v našom are-
áli  sme ukončili tento krásny deň. Piesňami  
sme oslavovali  sviatok 1.mája a navštívili 
sme i pána starostu s našou vyrobenou máj-
kou. Prišiel ten najkrajší deň MDD a my sme 
sa všetci spolu vybrali na miestne ihrisko, aby 
sme ho oslávili pre nás troška netradične 

s pánmi policajtmi, psovodmi, hasičmi. DHZ 
v našej obci, za pozvanie, občerstvenie a veľa 
nových zaujímavých poznatkov  veľmi pekne 
ďakujeme. Pomaličky sa blížime ku koncu. 

Stihli sme i výlet do neďalekej Bratislavy do 
Mestečka povolaní, aby  sme si vyskúšali, aká 
je ťažká práca lekárov, predavačov, stavbá-
rov, poštárov a vyskúšali sme ďalšie  ponú-

kané druhy povolaní. Na 
záver nás čaká to najdô-
ležitejšie pre našich naj-
starších škôlkarov a tou 
je rozlúčková slávnosť  
so škôlkou. Ale o tom 
až nabudúce. Už teraz im 
prajeme krásne prázdni-
ny, aby nabrali veľa  no-
vých síl a vykročili pra-
vou nohou do ich ďalšej, 
pre nich novej životnej 
etapy. Želáme im  veľa 
šťastia – kolektív MŠ .

Denisa Dinušová 

Školské výlety
  K záveru školského roka patria už tradič-
ne školské výlety, na ktoré sa žiaci vždy te-
šia. Sú bodkou za desaťmesačnou prácou v 
školských laviciach a náučno-poznávacou 
odmenou  za úsilie, snahu a dobré učebné 
výsledky. Koncom mája sa žiaci  5. - 9.roční-
ka zúčastnili školského výletu na Košariská, 
ktoré sú nerozlučne späté s menom gene-
rála Milana Rastislava Štefánika. V útulnom, 
pekne zrekonštruovanom  rodnom dome – 
múzeu sa žiaci z úst sprievodkyne dozvedeli 
veľa užitočných a zaujímavých informácií o 
detstve, študentských rokoch, cestovaní a 
práci nášho významného astronóma, foto-
grafa, vojenského letca, diplomata a politika. 
Naša cesta viedla aj na Bradlo, kde sa nachá-
dza Mohyla M. R. Štefánika, ktorá je miestom 
jeho posledného odpočinku. Po chutnom 
obede v reštaurácii sme si prezreli historické 
centrum a pamiatky mesta Skalica a mohli 
sme vidieť aj výrobu tradičného „skalického 
trdelníka“. A aby neostalo len pri pozeraní, 
každý žiak si odniesol domov túto chutnú 
záhorácku špecialitu. Počasie nám prialo, a 
tak sme mohli vidieť všetko, čo sme si naplá-
novali. Spokojní a plní dojmov sme sa vrátili 
domov.
  Naši malí žiaci, prváci a druháci, navštívili 
naše hlavné mesto, presnejšie zoologickú 
záhradu. Obdivovali mnohé zvieratá, ale 

najviac ich zaujali medvede, leopardy, levy, 
opice, lamy a mrože. Nakoniec navštívili DI-
NO-park, kde si mohli kúpiť rôzne upomien-
kové predmety. Na spiatočnej ceste domov 
si v Stupave zamaškrtili na chutnej zmrzline.
  Žiaci tretieho a štvrtého ročníka boli tento 
rok v škole v prírode, z ktorej majú tiež pekné 
spomienky a zážitky. 
  Školské výlety sú pre deti vždy lákavým a 
zaujímavým spestrením záveru školského 
roka. Už teraz môžeme premýšľať, čo pre 
nich pripravíme o rok.

  Mgr. Gabriela Gabrišová

behali, skákali, hľadali loptičky. Odmenou za 
snahu bola medaila a malý darček. Spolu s 
deťmi sme prežili krásny slnečný deň.

Narodeninové oslavy 
vo Farbičke

Všetky deti s veľkou radosťou oslavujú svoje 
alebo kamarátove narodeniny. A nie je tomu 
inak ani v našom Detskom centre Farbička. 
Každá narodeninová oslava je vždy veľkou 
udalosťou pre deti. Dieťa, ktoré má narode-
niny, sa teší na sfukovanie sviečok na torte, 
na darček a na pesničky od kamarátov, kto-
ré si ako oslávenec môže vybrať. Je darcom 
drobných sladkostí, ktoré prinesie pre ostat-
né deti. Počas celého dňa je malým „vlád-
com“ kolektívu. Želáme ešte raz, všetkým 
malým oslávencom veľa zdravia, šťastia, ra-
dosti a úsmevu na tváričke.                                         

Bc. Viera Kopčová
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Aký bol školský rok 
2015/2016 v základ-
nej škole?
  Brány školy po slávnostnom ukončení uply-
nulého školského roka opustilo 155 žiakov,
z ktorých 14 žiakov odišlo na stredné školy. 
Školský klub navštevovalo 53 žiakov. Ako 
každý iný školský rok sa vedenie školy spolu 
s učiteľským zborom snažilo svojim žiakom 
spestriť a spríjemniť chvíle vyučovania v 
rámci krúžkovej činnosti (výtvarný, taneč-
ný, čitateľský, recitačno-dramatický, florbal, 
futbal, anglický, nemecký a španielsky jazyk, 
informatický a chemický), rôznymi kultúrny-
mi a športovými podujatiami. Navštívili kino, 
divadelné predstavenia, boli na výletoch, ab-
solvovali výchovné koncerty, žiaci 2. stupňa 
lyžiarsky výcvik a 1. stupňa školu v prírode. 
Pred Vianocami sme mali vianočnú akadémiu 
a tesne pred prázdninami sa zabavili na be-
siedke v telocvični. Počas fašiangov predvied-
li svoje masky na karnevale v telocvični a po-
chovali sme basu. Počas zberu papiera, ktorý 
sa uskutočnil v mesiaci september a apríl na-
zbierali takmer 12 ton papiera. Zúčastnili sme 
sa brigády pri príležitosti Dňa zeme.
  Okrem mimoškolskej a záujmovej činnosti 
žiaci dosiahli úspechy i v rôznych súťažiach a 
olympiádach. Úspešnými riešiteľmi školské-
ho kola geografickej olympiády boli Mária 
Budajová, Adam Šodek a Michal Kopča ktorý 

okrem toho získal i 2. miesto v okresnom kole. 
Vanessa Medová, žiačka 2. ročníka obsadila 3. 
miesto v prednese poézie Zúbkove pramene. 
Mladší žiaci – Samuel Šebestián, Sebastián 
Pancurák, Marián Müller, Michal Kopča, Ši-
mon Grgula, Tomáš Gahír, Richard Dvoran 
získali 1. miesto v turnaji priateľstva v Záhor-
skej Vsi. Úspešnými riešiteľmi školského kola 
Pytagoriády boli Emília Hanzelová, Sophia 
Sabová, Stanislav Both a Jerguš Kain. Devia-
taci dosiahli v testovaní nasledovné výsledky: 
MAT – 46,3% priemer SR – 52,8%; SJL – 63,2% , 
SR – 62,6%. Vyplýva z toho, že matematika 
robí žiakom väčšie problémy ako slovenský 
jazyk. Riaditeľ školy udelil pochvalu za výbor-
ný prospech a vzorné správanie 26. žiakom 1. 
stupňa a 11. žiakom druhého stupňa. Okrem 
pochvál však musel udeliť i pokarhania, kto-
rých bolo osem.
  Čo sa týka personálneho obsadenia školy, 
rozlúčili sme sa s katechétkou Mgr. Teréziou 
Borkovičovou, našou dlhoročnou vychová-
vateľkou školského klubu detí Annou Ťukál-
kovou a na materskú dovolenku odchádza 
Mgr. Dominika Dinušová. V septembri sa po 
materskej dovolenke vráti Mgr. Dagmar 
Šaray-Novotná.
  Teraz našich žiakov čakajú vytúžené 
prázdniny. Touto cestou im všetkým želám, 
tiež i našim učiteľom, aby si dobre oddých-
li, načerpali nové sily a 5. septembra vykročili 
s elánom do nového školského roka.

Mgr. Martina Koreničová, ZRŠ

Mobilné planetárium 
v našej škole
  Keďže najbližšie planetárium sa nachádza až 
v Hlohovci a dostali sme ponuku na mobil-
né planetárium, ktoré organizuje edukačné 
programy pre všetky ročníky základných škôl, 
rozhodli sme sa prispieť časťou  financií získa-
ných na súťaži  našich žiakov z RTVS na tento 
zábavno-vzdelávací program.
  V telocvični školy sa zrodila veľká kupola, 
do ktorej sa vložili žinienky a zmestilo sa tam 
až 30 žiakov.  V kupole sa striedali jednotlivé 
triedy v ustanovených časových intervaloch, 
postupne žiaci všetkých ročníkov. Pre žiakov 
1. stupňa bol pripravený zaujímavý program
  Astronómia pre deti a pre druhý stupeň Pô-
vod života. Deti mali možnosť oboznámiť sa 
so svetom astronómie a  spolu s veľmi pô-
sobivým výkladom  lektora dozvedieť  veľa 
zaujímavých informácií o hviezdnej oblohe a 
vesmíre.
  Žiakom sa projekcie veľmi páčili. Po nevšed-
nom dni sme obdržali  pracovné listy, ktoré si 
žiaci vypracujú  v rámci  medzipredmetových  
vzťahov.

Mgr. Martina Koreničová

Žiaci našej školy 
zvíťazili!!!
 
  Slovenská televízia RTVS už pár rokov  orga-
nizuje  zábavno-súťažnú reláciu pre žiakov 
základných škôl, v ktorej nejde len o vedo-
mosti z histórie, ale aj o zručnosť, fantáziu a 
pohotovosť súťažiacich. Redakcia vždy po-
zýva žiakov náhodne vybraných škôl a našu 
školu tiež oslovili na nakrúcanie. Podmien-
kou bol výber štyroch účastníkov – dvoch 
chlapcov a dve dievčatá 6. ročníka a dvadsia-
tich piatich žiakov do publika. Náročnou úlo-
hou pre nás učiteľov bol výber súťažiacich. 
Po zvážení  sa pedagogická rada rozhodla 
pre Viktóriu Kročilovú, Emu Šedivú, Richarda 
Dvorana a Samuela Marčičiaka.  Vo štvrtok, 
14. apríla, sa  stretli v Mlynskej doline „naši“ 
so žiakmi  bratislavskej  základnej  školy na  
Jesenského ulici. Celá relácia bola o  ríši sláv-
neho panovníka Džingischána.
  Prvou disciplínou bolo „oslobodenie väz-
ňa z jarma“ hľadaním správneho kľúča. Naši 
žiaci nemali toľko šťastia ako Bratislavčania 
a túto disciplínu prehrali. Druhou disciplí-
nou bolo strieľanie šípmi z lukov do kuželiek 
(nepriateľov) na určitú vzdialenosť a tiež naši 
žiaci nemali šťastie vyhrať ju. V  tretej súťaži 
pozornosti sme síce  získali viac bodov, ale 
stav pre nás bol nevýhodný – prehrávali sme 
4:7. Štvrtou disciplínou bolo váženie „suše-
ného mäsa – každý žiak mal vrecúško, za ur-
čitý čas mali nabrať granule a váha  všetkých 
vrecúšok sa mala priblížiť  k 2 kilogramom.   

   Naši súperi nabrali niečo vyše 600 gramov 
a my cca 1,860 kg. Tým sme získali ďalšie 
víťazstvo, ale stále sme o bod prehrávali. 
Nasledovala vedomostná súťaž, za ktorú 
sme získali viac bodov a tým porazili žiakov 

z Bratislavy, ktorí prehru niesli veľmi ťažko... 
Výhrou pre našu školu bolo 200 eur, ktorých 
časť sme venovali na vecné ceny pre súťa-
žiacich a ostatným žiakom školy prispeli na 
náučný program mobilné planetárium, ktorý 
sa uskutočnil 3. mája. Celú reláciu ste si mohli 
pozrieť 11.6.  predpoludním.
  Týmto chcem poďakovať hlavne našim šikov-
ným žiakom – súťažiacim, učiteľom i povzbu-
dzovateľom nášho malého „Hochštetna“. 

   Mgr. Martina Koreničová
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Mažoretky MERCI trojnásobný-
mi vicemajsterkami Európy! 
Poslednú májovú sobotu sa mažoretky Merci zo Záhorskej Vsi vydali 
na svoju siedmu súťaž v tohtoročnej sezóne. Memoriál Jiřího Necida 
v českých Hraniciach je postupová súťaž, na ktorej sa stretli súťažiace 
nielen z usporiadateľskej krajiny, ale aj zo Slovenska a Poľska. Pre nás 
to bola výzva, zúčastnili sme sa prvýkrát a pravdupovediac, nema-
li sme žiadne očakávania, účasť sme brali ako skúsenosť. V kategórii 
kadet a junior nám súťažilo spolu 12 choreografií. Napriek tomu, že 
únava a stres robia svoje, dievčatá podali pekné výkony a netrpezli-
vo čakali na vyhodnotenie. Keď moderátor vyhlásil: „Pohár hejtmana 
Olomouckého kraja za najväčší počet bodov získava Mažoretkový sú-
bor Merci zo Záhorskej Vsi“, nebolo spontánnejšej radosti! V tej chvíli 
sme ešte netušili, že to nebude naše jediné ocenenie. Ďalšie dve cho-
reografie získali striebro a bronz a vtedy sa medzi fanúšikmi začalo 
šepkať, že by Merci mohlo získať aj cennú nomináciu na ME. Pribúda-
júcim časom by sa dal vzduch v hale krájať – stúpal počet súťažiacich, 
divákov i napätie. Rozuzlenie priniesla až výsledková listina v tlačenej 
verzii, kde boli uvedení priami postupujúci na majstrovstvá. Slzy šťas-

tia i dojatia sa miešali s neutíchajúcim výskotom a smiechom. S rados-
ťou vám oznamujeme, že Mažoretkový súbor Merci postúpil priamo 
na Majstrovstvá sveta do Prahy, ktoré sa budú konať koncom augus-
ta. Ešte predtým však svoje postupujúce choreografie predviedli na 
Majstrovstvách Európy v Chorvátsku. Slnkom zaliata prímorská Cri-
kvenica dievčatá úplne očarila, vychutnali si nielen more, ale aj sladké 
leňošenie či prechádzky po promenáde plnej rôznych obchodíkov a 
suvenírov. Prišli však predovšetkým zatancovať.  A o tom, že sa im to 

naozaj podarilo, svedčia aj tri krásne umiestnenia – 2x striebro a titul 
I.vicemajster Európy a bronz s titulom II.vicemajster Európy!
Mercinky nezáhaľali ani prvý júnový víkend. Krátko po polnoci vy-
cestovali do stovežatej, aby v paláci Lucerna ukázali to, čo niekoľko 
mesiacov tvrdo trénovali. Do pražského medzinárodného finále sú-
ťaže MIA festival sa kvalifikovali z bratislavského semifinále. Postúpilo 
deväť choreografií z vekových kategórií deti, kadet aj junior. Na sú-
ťaži sa stretli výhercovia semifinálových kôl z rôznych kútov Sloven-
ska a Čiech, ale zastúpenie mali aj iné susedné štáty. Aj keď dievčatá 
zatancovali pekne, v obrovskej konkurencii bolo odvážne túžiť po 
medailách. Opäť sme čakali až na samotné vyhlásenie výsledkov. A 
radosť bola obrovská! Lucernu pohltili slovenské vlajky, symbolické 
„We are the champions“ spievali nielen hrdé víťazky a trénerky, ale 
celý fanklub. Merci získalo v Prahe 6x zlato, 2x striebro a 1x bronz! 
Po ukončení si večernou prechádzkou po starom meste celý súbor 
veselo skandoval: „My sme tu doma!“ a „Dobyli sme Prahu!“. Zvedavé 
pohľady turistov i domácich zaznamenávali každý náš krok a často 
sme boli odmenení potleskom. Ktovie, či ešte niekedy bude príleži-
tosť povedať si, že nám Praha ležala pri nohách...
Mažoretkový súbor Merci reprezentujú z našej obce tieto dievčatá: 
Lenka Caboňová, Lucka Caboňová, Sofinka Dušeková, Pavlínka Jur-
kovičová, Laura Klasová, Sofinka Klasová, Zarka Komíneková, Karinka 
Koreničová, Sofinka Koreničová, Johanka Tereza Lučeničová, Ninka 
Malcherová, Anetka Miškolciová, Lucka Miškolciová, Adrianka Izabela 
Nízka a Grétka Ščepánová.   

Denisa Komíneková

Každú sobotu sa deti v hasičskej zbrojnici pripravujú na súťaže, učia 
sa podať prvú pomoc a oboznamujú sa so zručnosťami hasičov pri 
záchranných akciách. V zime sa príprava mladých hasičov realizuje 
zväčša v telocvični miestnej základnej školy, no ak počasie dovolí, tré-
ningy sa konajú v exteriéroch hasičskej zbrojnice alebo v zasadacej 
miestnosti hasičskej zbrojnice.

Dňa 29.5. 2016 sa detský oddiel Plameň zúčastnil okresného kola sú-
ťaže v Plaveckom Podhradí. Deti získali krásne piate miesto v štafete 
a CTIF. Boli naozaj super!
Už vo februári sa začala príprava na oslavy MDD, ktoré na miestnom 
futbalovom ihrisku každoročne organizuje DHZ v spolupráci s obec-
ným úradom, ZŠ a MŠ. Akcie sa zúčastnilo 220 detí. Ukážky nám pred-
viedli HaZZ Malacky, Odbor kynológie a hipológie Prezídia policajné-
ho zboru, DHZ Záhorská Ves a naši dobrovoľní hasiči. Detský oddiel 

Zo života Dobrovoľného hasičského zboru



 

Plameň predviedol ukážku v útoku s vodou. Hasiči pripravili súťažné 
dráhy a na záver podujatia čakalo deti prekvapenie v podobe peny.
Ako každý rok i tentokrát sa hasiči podieľali na príprave programu 
osláv letného slnovratu. Dozerali na bezpečnosť pri vatre, ohňostroji, 
zapaľovaní sviečok, ktoré plávali na hladine Moravy, zároveň sa starali 
o poriadok a likvidáciu odpadu po svetelných atrakciách. Pre deti bola 
pripravená zábava v podobe striekania na terče.
V súčasnosti sa DHZ sústredí na prípravu súťaže detských oddielov. 
Očakávame 50 detí z Rakúska a 50 detí zo Slovenska. Podujatie sa 
uskutoční na miestnom futbalovom ihrisku dňa 28. augusta 2016. 
Srdečne Vás všetkých pozývame!

Hana Maxiánová, st.
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Parkúrové preteky 
V sobotu 4. Júna 2016 sa konali Parkúrové preteky

 „Cena starostu obce 2016“. 

OZ Dobrovoľný Hasičský zbor
Freiwillige Feuerwehr

a Obec Vysoká pri Morave
und Gemeinde  Vysoká pri Morave
Vás srdečne pozývajú na súťaž detí

laden euch hezlich zum Kinderwettbewerb ein,

HASIČI  BEZ HRANÍC
Feuerwehr ohne Gränze

ktoré sa budú konať dňa 28.8.2016
der sich  am  28.8.2016

na miestnom ihrisku
auf dem örtlichen Fussballstadion stattfinden wird. 

PROGRAM
10:00              Nástup účastníkov na miestnom ihrisku  
                      – Antritt der Teilnehmer auf dem     Fussballstadion
10:15              Rozdelenie súťažiacich do skupín/Slovensko –Rakúske/ 
                       - Einteilen der Teilnehmer in Gruppen.
10:30-15:00  Súťaž CTIF – Wettbewerb CTIF
                         Hasičský útok   - Feuerwehrangriff
                         Stanoviská–zručnosti – Standorf  Geschicklichkeitwettbewerb
                         Stanovisko -Prvej pomoci – Standort Erste Hilfe
15:30              Občerstvenie v KD – Erfrischung im Kulturhaus
16:00              Vyhlásenie výsledkov - Ergebnisse
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JUBILANTI od  1.4. 2016 -  30.6. 2016 

50  roční 
Lýdia Blahová, 
Daniel Černek, 
Ivan Dvoran, 

Stanislav Goliáš, 
Ing. Ferdinand Kováč, 

Peter Macko, 
Jozef  Mackovič, 

Jozef  Polák, 
Helena Salayová, 

Kvetoslava Smejová, 
František Zsigmond

55 roční 
Milan Bobák, 

František Hájek, 
Svetlana Chmelová,
 Jana Meteličková, 

Silvia Plachová, 
Milan Pšenica, 

Anna Salayová, 
Gabriela Vyhnáliková

60 roční 
Zdenka Dvoranová, 

Ivan Fošnár, 
Ľudmila Horňáčková, 

Dušan Houdek, 
Mária Kavická, 
Igor Kokavec, 

Mgr. Jaroslava Labašková, 
Marta Šišuláková, 

65 roční 
Olívia Cvengrošová, 

František Dvoran, 
Pavol Frndzík, 
Pavel Kopča, 

Ľubomír Maco, 
Zdenka Slimáková, 

Pavol Šimunič

70 roční 
Miroslav Burdík, 
Konrád Cabadaj, 
Anna Fischerová, 
Jana Fischerová, 

Petronela Holešínska, 
Vojtech Krčmár, 
Jaromír Polák, 
Mária Rovná

75 roční 
Ján Dinuš, 

Oľga Kopčová

Zoznam narodených detí 
od 1.3.2016   

Michaela Slatinová, 
Adela Svetlíková, 

Matúš Bičár,

Občania zomrelí 
od 1.3. 2016  

Anna Štuková, 
Ignác Žužič, 

Františka Ščepánová

Uznesenie
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 16.6.2016
Uznesenie č. 119/24/3/2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokova-
nia obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov.

( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 120/25/3/2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo a schvaľuje
- Správu o plnení uznesení, - Plán kontrolnej činnosti pre II. polrok 2016

(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 121/26/3/2016

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie bez pripomienok
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 14.4.2016 do 16.6.2016
- Správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 14.4.2016 

do 16.6.2016
( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9)

Rôzne
a) Kúpa umývacieho stroja Kärcher do kultúrneho domu – schválenie 

výdavku
Uznesenie číslo 122/27/3/2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 
čistiaceho stroja Kärcher do kultúrneho domu a telocvične ZŠ a MŠ v 

hodnote 2388 EUR.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 123/28/3/2016

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na návrh  komisie pre 
výstavbu a ŽP schvaľuje práce -naviac, ktoré neboli súčasťou rozpočtu 

„Obnova obalových konštrukcií obecného úradu pre doplatok:
- Garážová brána s integrovanými vchodovými dverami s elektrickým 

ovládaním 2.082,50 € bez DPH
-Úprava nadpražia prekladom Helus 115,00 € bez DPH

-Úprava betónov z čelnej strany obecného úradu 186,15 € bez DPH   
-Úprava priľahlého chodníka s vchodom a schodmi do sobášnej miest-

nosti v rozsahu:
vyspravovanie a hydroizolácia    526,20 € bez DPH

kamienkový koberec   879,30 € bez DPH
- Kované zábradlie na terase a balkóne zo zliatiny hliníka s povrchovou 

úpravou nerez   1.550,30 € bez DPH.
Spolu práce naviac 5.339,45 € bez DPH,   6.407.34 € s DPH.

( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie  číslo 124/29/3/2016

       Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby sa dal 
vypracovať projekt na výstavbu chodníkov v obci 

- Časť ulice Hlavnej ( od ulice Riečnej po dom Povodia Moravy)
- Športová ulica,   - Krátka ulica
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 125/30/3/2016

        Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby sa 
začal proces verejného  obstarávania traktora Zetor Major 80 v cene 

maximálne 34.000,00 €.
        (Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 126/31/3/2016
        Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave udeľuje ocenenie „Za 
prínos pre obec „ Ivanovi K l a s o v i, za dlhoročné pôsobenie vo funkcii 

starostu obce a za založenie cezhraničnej  spolupráce so spolkom Zoltá-
na Halmaya zo Szombathely.

        ( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 127/32/3/2016

        Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením 
odmeny vo výške 30% hlavnej

        kontrolórke obce Ing. Zdenke Bothovej za I. polrok 2016.
        Berie na vedomie informatívnu správu o vyplatení odmien poslan-
com za I. polrok 2016 v zmysle platného odmeňovacieho poriadku vo 

výplatnom termíne za mesiac jún 2016.
        ( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Dušan  D v o r a n
starosta obce


