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(Nielen)vianočné zamyslenie
  Každoročne k nám prichádzajú Vianoce. Sú príležitosťou prehlbo-
vania rodinných vzťahov, šťastia z prekypujúcej radosti detí, ale aj 
šancou zamyslieť sa nad sebou, nad svojou cestou životom, odkiaľ a 
kam kráčame, aby to dobré, čo sme zdedili po našich rodičoch, žilo v 
nás ako posolstvo počas celého roka.
  V tento sviatočný čas má to posolstvo aj mravný rozmer. Chráňme sa 
pred krutosťou a inklinujme viac k pokore. Kto to dokáže, vie rozdá-
vať lásku, krásu a dobro. Dokáže oddeliť kúkoľ od zrna, dá si pozor na 
svoje zmýšľanie, ktoré formuje jeho charakter. Vyžaruje prirodzenú 
lásku, ktorá slúži ostatným ako slnko, ktorá ohrieva a prináša svetlo. 
Je bojovníkom proti zlobe, ktorá ako jed otravuje ľudskú dušu a vedie 
nás do záhuby. Vianoce sú výnimočnou príležitosťou zbaviť sa týchto 
neduhov, odpútať sa od obdivu k peniazom, od zhonu za materiálny-
mi statkami a prehĺbiť vieru v moc svojho dobrého charakteru.
  Zachráni nás šťastie. Netreba ho hľadať v bohatstve, v sláve, ale stačí 
sa len zohnúť a zdvihnúť ho zo zeme. Nájdete tam kyticu šťastia uvitú 
z porozumenia a tolerancie na pracovisku, súladu a harmónie v rodi-
ne, kvietky šťastia dobrého zdravia a pocitu dobre vykonanej práce. 

Zaželajme si, aby sme tohoročné sviatky prežili v tomto duchu.

                                                                                                  Mgr. Gabriela Gabrišová

Príbeh o vianočnom bláznovi
 V jednej krajine na Východe žil pred dvetisíc rokmi mladý blázon. Ako 
každý blázon sníval aj on o tom, že sa raz stane múdrym. Miloval hviezdy. 
Nikdy ho neunavilo pozorovať ich. A tak sa stalo, že jednej noci neobjavili 
novú hviezdu len králi Gašpar, Melichar a Baltazár, ale aj tento blázon. „ 
Tá nová hviezda je jasnejšia ako ostatné“, myslel si. „ To bude tá Kráľovská 
hviezda- narodil sa nový kráľ! Chcem mu ponúknuť svoje služby. Však ak 
je to kráľ, bude potrebovať určite nejakého blázna. Vydám sa na cestu a 
budem ho hľadať. Hviezda ma povedie.“ Dlho premýšľal, čo by mohol no-
vému kráľovi priniesť ako dar. Avšak okrem svojej bláznovskej  kapucne, 
zvonkohry a jednej kvetiny nemal nič, čo by mohol darovať. A tak sa z 
domova vydal na cestu. Prvú noc ho hviezda priviedla do chudobnej cha-
lúpky. Tam našiel dieťa, ktoré bolo chromé. Plakalo, pretože sa nemohlo 
hrať s ďalšími deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju 
bláznovskú kapucňu. Potrebuje ju viac ako kráľ.“ Dieťa si bláznovskú ka-
pucňu nasadilo na hlavu a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi namiesto 
poďakovania úplne stačilo. Druhú noc ho hviezda zaviedla do krásneho 
paláca. Tam našiel dieťa, ktoré bolo úplne slepé. Plakalo, pretože sa ne-
mohlo hrať s ostatnými deťmi. „ Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu die-
ťaťu svoju zvonkohru. Potrebuje ju viac ako kráľ“. Dieťa zvonkohru radost-
ne rozohralo a šťastne sa rozosmialo. To bláznovi namiesto poďakovania 
úplne stačilo. Tretiu noc ho hviezda zaviedla do zámku. Tam našiel dieťa, 
ktoré bolo úplne hluché. Plakalo, pretože sa nemohlo hrať s ostatnými 
deťmi. „Ach“, pomyslel si blázon, „dám tomu dieťaťu svoju kvetinku. Po-
trebuje ju viac ako kráľ“. Dieťa si kvetinku zobralo a šťastne sa rozosmialo. 
To bláznovi namiesto poďakovania úplne stačilo. Teraz mu už nič nezosta-
lo, čo by mohol kráľovi darovať. „Bude lepšie, keď sa vrátim“, pomyslel si 
blázon. Avšak keď sa pozrel na oblohu, hviezda stála na jednom mieste a 
žiarila veľmi jasne, jasnejšie ako kedykoľvek predtým. A vtom uvidel cestu 
k nejakej stajni v strede poľa. 
Pred stajňou stretol troch kráľov a zástup pastierov, aj oni hľadali nové-
ho kráľa. Ten ležal v jasliach- malé bezbranné dieťa. Mária, ktorá chcela 
práve na slamu prestrieť čisté plienky, sa bezradne pozerala a hľadala 
pomoc. Nevedela, kam by dieťa položila. Jozef práve kŕmil osla a všetci 

Na Vianoce je všetko krásne,
v srdciach ľudí zastal čas,

vianočná sviečka nevyhasne,
kým bude láska v každom z nás.
Mrazivé ticho, všade ustal beh, 

konečne pokoj, nebo plné hviezd.
Je tu čas vianočný, keď stromček sa ligoce,

 srdečné pozdravy a prekrásne Vianoce.

V tento nádherný sviatočný čas 
želáme všetkým našim čitateľom pokoj, 

lásku a mier v duši!

ostatní mali plné ruky darov. Traja králi doniesli zlato, kadidlo a myrhu, 
pastieri vlnu, mlieko a chlieb. Len blázon tu stál s prázdnymi rukami. 
Mária, plná dôvery, položila teda dieťa do jeho náručia. Tak našiel Kráľa, 
ktorému chcel v budúcnosti slúžiť. A taktiež vedel, že svoju bláznov-
skú kapucňu, zvonkohru a kvetinu rozdal deťom, aby mal miesto pre 
Dieťa, ktoré mu teraz so svojím úsmevom darovalo múdrosť, po ktorej 
tak túžil.
                                                                        Z prevzatého upravila Mgr. Gabriela Gabrišová
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Privítali sme jeseň
Každé ročné obdobie má svoje neopakovateľné čaro s rôznymi 
prívlastkami. Jeseni sa zvykne hovoriť, že je „zlatá“ podľa do zlatis-
ta sfarbeného lístia stromov. Jeseň, to je aj krátky čas babieho leta, 
kedy poletujúce pavučinky na plotoch a kríkoch skrášlené kvapkami 
rannej rosy a presvietené lúčmi slnka pôsobia ako trblietavé „jesenné 
diamanty“.  Ale jeseň prináša aj upršané , veterné a chladné počasie, 
kratšie dni a dlhšie večery.
A takúto jeseň sme privítali aj tento rok. Hoci nám počasie neprialo, 
akcia bola vydarená, lebo ľudí počasie neodradilo. Obec sa pripravi-
la aj na „mokrú alternatívu“ a na štadióne pracovníci OcÚ postavili 
stany pre cca 500 prítomných, kde sa dalo pred dažďom skryť a aj si 
príjemne posedieť pri gulášoch, langošoch, cigánskych pečienkach, 
burčiaku i dobrom víne. 
Mimoriadne sa vydaril toho roku „bosorácky zlet“. Na štadión dorazilo 
takmer 100 bosoriek a bosorákov, čo je doteraz ich najvyššia účasť . 
A odkiaľ prileteli ? Z rôznych kútov našej obce, ale i zo zahraničia, z 
Česka, Rakúska , Maďarska. Najviac ich však priletelo z našej hasičskej 
zbrojnice a ukázali, že vedia nielen „oheň strážiť“, ale aj úžasne tanco-
vať. Bosorácky tanec, ktorý predviedli pred tribúnou na štadióne, mal 
takú choreografiu, že lepšiu by nevymyslel ani sám Janko Ďurovčík. 

Tento rok pribudlo bosoriek, ale ubudlo tekvicových strašiakov. Na-
priek tomu tie, ktoré deti a ich rodičia vyrobili, boli krásne, zábavné, 
robené s veľkou dávkou fantázie. A tak ako všetky bosorky i majite-
lia „bučových strašákú“ boli za svoju účasť odmenení. Vyvrcholením 
jesennej slávnosti bola súťaž vo varení gulášu. V 16-tich kotloch ( 
lebo 16 družstiev varilo guláš) to vrelo, voňalo a chutilo. Čo kotlík, to 
gurmánsky skvost. Preto aj porota, ktorej členom bol tento rok náš 
rodák MUDr. Milan Šimunič, to pri rozhodovaní nemala ľahké.  Víťazi 
sa radovali, ostatní zosmutneli, ale brali to športovo. Domácu súťaž 
vyhral guláš pána Slobodu a spol. Medzinárodnú súťaž vyhrali Ma-
ďari – členovia olympijského spolku Zoltána Halmaja. Výhre sa tešili 
tak, ako by práve získali zlatú medailu na olympiáde. Bosorky pole-
tovali, „bučáci“ svietili a kotlíky sa vyprázdňovali, popritom sa deťom 
venovali animátori, ktorí aj v upršanom počasí pre ne pripravili veľa 
zaujímavých súťaží. Čo sa malo zjesť sa zjedlo, čo sa malo vypiť sa 
vypilo, všetko pri dobrej hudbe a speve. Tancovalo sa aj v daždi pri 
pesničkách Jozefa Benedika a discohudbe, ktorú namixoval pán Ka-
rol Dvoran.  O 20:00 hod. ohňostroj oficiálne akciu ukončil. 
Túto akciu pripravovali pracovníci OcÚ spolu so starostom obce, 
členovia a členky kultúrnej komisie. Vám a všetkým, ktorí sa do tejto 
akcie aktívne zapojili, patrí naše poďakovanie. Tak teda „vitaj jeseň“. 

Anna Tomečková

Privítali sme zahraničných hostí
 Sprievodnou akciou pri slávnosti „Vítania jesene“ je stretnutie starostu a predstaviteľov našej 
obce s našimi zahraničnými partnermi.
 Pozvanie prijali členovia olympijského spolku Z. Halmaya z Maďarska, delegácie z partner-
ských obcí Vedrovice z ČR a Marcheggu z Rakúska . Spoločne položili veniec k pamätníku 
Zoltána Halmaja pred kultúrnym domom. V maďarskej delegácii bolo 6 účastníkov minulých 
olympijských hier. I keď sa neumiestnili na medailových miestach, dosiahli obdivuhodné vý-
sledky. Pokloniť sa pamiatke Zoltána Halmaja prišli i známi manželia Zoltán Halmósi – ma-
ďarský futbalový internacionál a Rozália Halmósi – 14 násobná majsterka Maďarska v ľahkej 
atletike ( beh na 400 a 800 metrov).
 Potom sa aktívne medzinárodné družstvá zapojili do varenia gulášov. Predchádzajúce dva 
roky sa z víťazstva tešili Vedrovičania, tento rok zvíťazili Maďari z olympijského spolku Zoltána 
Halmaja zo Szombathely. Dalo by sa povedať, že ich radosť „bola nekonečná“. Niektorí z členov 
delegácií sa aktívne zapojili  do bosoráckeho zletu a v bosoráckych maskách „ poletovali“ po 
štadióne. Na záver, keď starosta obce prítomným poďakoval za účasť na tejto akcii, povedal 
– parafrázujem – „vidíte kto sme sa tu dnes zišli ? Slováci, Maďari, Česi, Rakúšania – najväčšie 
celky bývalej Rakúsko – Uhorskej monarchie – a nech bola naša spoločná história akákoľvek, 
dnes sme sa zišli ako priatelia a v tomto trende budeme aj v budúcnosti pokračovať. 

Anna  Tomečková 
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Pamiatka zosnulých
  Prvý novembrový deň tradične prislúcha spomienkam na ľudí, ktorí 
navzdory svojej neprítomnosti medzi nami, trvale zostávajú súčasťou 
našich životov. Pestré farby posledných kvetov jesene, horiace svetlá 

a vlhkosť skorých ve-
čerov neodmysliteľne 
dopĺňa nostalgickú at-
mosféru tichých spo-
mienok na zosnulých.
  K tomuto sviatku patrí 
tiež spoločné stretnu-
tie v dome smútku na 
miestnom cintoríne. 
Zúčastneným sa priho-
voril p. Robert Dinuš a 
miestny katolícky kňaz 
p. Jozef Krúpa. Okrem 
melancholických me-
lódií odzneli slová 
básnikov či modlitieb. 
Tichú spomienku za-
vŕšilo položenie ven-
cov k pomníku obetí 
II. svetovej vojny pred 
domom smútku a k 
hrobu Štefana Gašpa-

roviča. Slávenie tohto sviatku dotvorila aj vlastnoručná práca p. Petra 
Dvorana, ktorý zhotovil železný stojan na sviečky v centrálnej časti 
cintorína. 

  Prechádzky cintorínom, vzájomné navštevovanie alebo tiché rozjí-
manie, premýšľanie a prežívanie všednosti sú súčasťou tohto obdo-
bia, ktoré aj vďaka takýmto stretnutiam je možné  spoločne zdieľať.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Jesenné brigády
 „Máme radi čistú obec“ – to je heslo členov MO Jednoty dôchodcov, členov fašiangového 
spoločenstva a členov Dobrovoľného hasičského zboru z našej obce. Dňa 11. októbra 2017 
-   36 členov  MO JDS vyupratovalo park pri sv. Jáne, Námestie oslobodenia, priestranstvo 
pred kultúrnym domom a okolie Pomníka padlým v I. sv. vojne pri kostole.  Poriadok na 
cintoríne urobilo 39 členov fašiangovej spoločnosti v sobotu 14.októbra.  Priestor pri soche 
sv. Floriána vyčistili najmladší členovia DHZ. Vám všetkým patrí poďakovanie za vykonanú 
prácu. Poďakovanie patrí aj všetkým našim občanom, ktorí sa počas celého roka starajú o 
svoje priedomia a nečakajú, aby im pracovníci OcÚ prišli upratať pred ich domami.  Páčia sa 
nám pekne upravené obce v Rakúsku, Česku i Maďarsku. Je dobré, že aj naši občania majú 
snahu, aby sme sa im postupne vyrovnali. 

Ďakujeme                                                                                                                              Anna Tomečková 
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Koncert mužského speváckeho 
zboru Chorus Augustini
 
  Dňa 29.10.  sa v miestnom kostole sv. Ondreja uskutočnil koncert 
mužského speváckeho zboru Chorus Augustini z Marianky. Opäť 
sa potvrdila dokonalá akustika nášho chrámu.  Celé veľmi pestré 
pásmo slova, piesne a hudby  sprevádzal svojím nádherným hlasom 
slovenský herec a recitátor  Jozef  Šimonovič, ktorý  recitoval Litánie 
Loretánske , Bohatstvo slovenského národa M. Madačova,  Rozpráv-
ku spisovateľa Milana Rúfusa a Eucharistiu (úryvok z rovnomennej 
knihy J. CH. Korca).  Spestrením programu bolo  vystúpenie saxafo-
nistky  Dagmar Vavříkovej, ktorá zahrala melódiu Ave Mária. Na or-
gane hral Michal Budaj.  Celý program koncertu skrášlil  i náš rodák,  
klarinetista  Jozef  Luptáčik ml.  s manželkou Kristínkou, ktorá hrala na 
violončele.  Zahrali si dve duetá - od  P. Hlindemitha a L. van Beetho-
vena. V programe zazneli tóny 
Missa de Angelis, J.S. Bacha a 
iné.  Koncert zakončil spevácky 
zbor piesňou Laudáte Omnes 
Gentes. Za nádherný kultúrny 
zážitok ďakujeme dirigentovi a 
vedúcemu speváckeho zboru 
Chorus  Augustíni  Robertovi 
Dinušovi.

Mgr. Martina Koreničová

Na pamiatku obetiam vojnových konfliktov
Dňa 11.11. 2017 o 11:00 hodine a 11 minúte si čle-
novia MO JDS uctili pamiatku padlých nielen v I. sve-
tovej vojne, ale vo všetkých vojnových konfliktoch v 
novodobých dejinách. Presne o tomto čase sa pred 99 
rokmi skončila I. svetová vojna podpísaním prímeria 
medzi Nemeckom a Francúzskom. 11. november v 
roku 1920 sa stal dňom vojnových veteránov, ktorý si 
pripomíname aj na Slovensku.  V rokoch 1914 – 918 
narukovalo okolo 400 000 tisíc Slovákov, z ktorých sa 
vyše 70 000 k svojim rodinám nikdy nevrátilo. Svo-
jou krvou pokropilo zem v nezmyselnom vojnovom 
konflikte aj niekoľko desiatok našich občanov. Na ich 
počesť položili členovia MO JDS kyticu červených 
makov a zapálili sviečky pri pomníku padlých, ktoré 
venovali obetiam I. sv. vojny občania hochšteckí. Pani 
Valika Dvoranová, predsedníčka MO JDS, sa prihovo-
rila prítomným a poďakovala za účasť na tejto pietnej 
spomienke.

Anna Tomečková 

Nový školský rok 
2017/18 vo Farbičke
Prvé mesiace školského roka 2017/18 sú už 
za nami. Detičky zvládli adaptačné obdobie 
na výbornú. Je dôležité, aby v rámci adaptač-
ného procesu skúsený pedagóg bol dieťatku 
v prvých dňoch nápomocný, zoznámil ho 
s prostredím, s deťmi a pravidlami. V našej 
Farbičke sme to zvládli a deti každé ráno 
prichádzajú s úsmevom na tvári a tešia sa na 
kamarátov, nové hry a zážitky.  Máme z nich 
veľkú radosť.

Bc. Viera Kopčová
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Jeseň pani bohatá ... vo Farbičke
Jeseň je nádherným farebným ročným obdobím. Aj my vo Farbičke sme túto krásu využili pri 
práci s deťmi. Prvým ukazovateľom jesene je opadávanie listov zo stromov. A keďže pohyb 
na čerstvom vzduchu deťom prospieva, aj keď je vonku chladnejšie, s deťmi sme každý deň 
vonku. Podporujeme tak ich imunitu a sú lepšie pripravené odolávať jesenným chorobám. 
Počas našich každodenných prechádzok sa deti tešili pri zbieraní opadaných listov zo stromu, 
z ktorých si vytvárali pekné listové kytičky.  Veľkou zábavou pre deti bolo aj kreslenie kriedami 
na chodník pred našou škôlkou.
 Objektom nášho pozorovania sú aj vtáčiky, ktoré neodlietajú do teplých krajín a majú tak 
problém nájsť si potravu. Preto sme im na našom školskom dvore pripravili kŕmidlo, do ktoré-
ho im budeme dávať jedlo, aby nezahynuli.
Ani tento rok sme nezabudli na výrobu nášho tekvicového kamaráta Buba. Podaril sa nám a 
mali sme z neho veľkú radosť. 
V prípade nepriaznivého jesenného počasia máme nazbierané gaštany, ktoré využívame pri 
stolových hrách, vyrobili sme si pekný jesenný strom a papierové šarkany, ktorými si vyzdo-
bíme našu škôlku. 

Bc. Viera Kopčová

Zo života MŠ ...
Prázdniny sa  skončili a v materskej škole  opäť začal školský rok. Rozlúčili sme sa s predškolák-
mi, ktorí nastúpili do školských lavíc a privítali sme nové detičky. Niektoré s úsmevom na tvá-
ričkách,  iné so slzičkami  v očkách. Ako každý rok,  i tento sme to zvládli a nás čaká veľa práce, 
na ktorú sa tešíme. Stihli sme už veľa akcií. Poniektorí sme sa zúčastnili obecnej akcie- Zletu 
hošteckých bosoriek spojenú s výstavou tekvicových strašidiel, divadielka „O dvoch Huncú-
toch“, výstavy ovocia a zeleniny spojenú s ochutnávkou. S detičkami štvrtej triedy sme prijali 
pozvanie na náučné predstavenie ako správne separovať odpad. Najviac sme sa tešili náv-
števe pána sokoliara, ktorý nám priviezol 12 druhov vtáctva a predviedol, aké druhy dravého 
vtáctva žijú nielen u nás na Slovensku, ale i v ďalekých krajinách. Detičky sa s údivom pozerali, 
čo všetko ujo naučil dravých vtákov a prekvapilo ich, ako ho poslúchali. Tie odvážnejšie si ich 
mohli pohladkať, chytiť a hlavne odfotografovať .Táto akcia bola mimoriadne úspešná. V me-
siaci október sa naši predškoláci poďakovali starým rodičom pri príležitosti osláv mesiaca úcty 
k starším básničkou. Za úspešný štart do nového školského roka 2017/2018  by sme chceli 
poďakovať aj pánovi starostovi, pánovi riaditeľovi a poslancom OZ, ktorí nám pomáhajú v za-
bezpečení  našej materskej školy. Prebehlo i niekoľko veľkých úprav,  ako  je napríklad výmena 
kobercov v troch triedach na poschodí, zakúpili nám  interaktívnu tabuľu do štvrtej triedy, 
ktorú potrebujeme  na výchovu a vzdelávanie pomocou digitálnej technológie. Zakúpili nám 
nové krásne návliečky na naše postieľky, vymaľovali niektoré priestory v našej škôlke, vyme-
nili nám  starý piesok za nový aj s zaplachtovaním pieskoviska, čomu sa my najviac tešíme. 
Zakúpené boli i  nové didaktické hry a veľa iných dôležitých potrieb. 
Blížia sa tie najkrajšie sviatky v roku, a preto i my škôlkari sa na ich radostný a pohodový prí-
chod  tešíme a pripravujeme. Čaká nás príchod Mikuláša a Vianočná besiedka. Dovoľte mi, 
aby som vám všetkým popriala šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov, veľa radosti a 
hlavne rodinnej pohody, ktorá je tak nesmierne dôležitá v dnešnom uponáhľanom čase. Aj 
v tomto roku sa chcem  poďakovať hlavne  pani učiteľkám za ich obetavú a namáhavú prácu 
pri vykonávaní tej najkrajšej činnosti, ako je výchova a vzdelávanie  detí. Ďakujem hlavne tým, 
ktorým na nás záleží i počas roka a pomáhajú nám. Kolektív materskej školy vám praje  krásne 
Vianoce a Šťastný Nový rok 2018 !

Dinušová Denisa 



Vystúpenie sokoliarskej skupiny Falconarii

 Život ľudí je úzko spätý s prírodou. Hoci žijeme na vidieku, nemá-
me možnosť často vidieť  niektoré zvieratá alebo dravce. Preto sme 
27.10. v rámci environmentálnej výchovy využili ponuku vystúpenia 
sokoliarskej skupiny Falconarii. Žiaci absolvovali prezentáciu v dvoch 
skupinách. Najprv sa žiaci 1. stupňa zhromaždili na školskom dvore, 
odkiaľ ich ale odohnal dážď do telocvične, kde si najprv oni a potom 
aj žiaci 2. stupňa pozreli pútavé vystúpenie. Počas prezentácie sme sa 
oboznámili so životom nočných  aj denných dravcov. Deti v úžase sle-
dovali šesť druhov dravcov, hlavne majestátneho orla, rýchleho sokola 
či okatého výra. Aj keď v stiesnených podmienkach telocvične videli 
sme letové schopnosti dravcov,  všetky deti si ich mohli pohladkať.
 Komentár prezentácie bol prispôsobený vekovému priemeru detí. Po 
prezentácii sa mohli deti s dravcami vyfotografovať. To bol pre nich 
veľmi silný zážitok. Spokojní odchádzali domov a pripomenuli, že by 
sa v budúcnosti ešte raz radi  s podobnými dravcami stretli.

                                                                                   Mgr. Gabriela Gabrišová
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Škola znovu otvorila 
svoju bránu...
 Ušlo leto zo sadov, blúdi kade-tade... . Frag-
menty z tejto pre starších známej básničky 
sme vždy spájali s príchodom jesene a príchod 
jesene znamenal  a znamená začiatok nového 
školského roka. 4. septembra začal školský rok 
aj v našej škole. Na slávnostné otvorenie na-
stúpilo v telocvični ZŠ 160 žiakov. Naša škola 
sa radí k menším plneorganizovaným školám. 
Žiaci sa učia v štyroch triedach na 1. stupni a v 
piatich triedach na 2. stupni.
 Rady pedagogických pracovníkov rozšírila 
mladá krv- vyučujúca anglického jazyka Mgr. 
Alena Kľučarová a vyučujúci biológie a ché-
mie Mgr. Ľubomír Lesňák. Oboch ich v našej 
škole a obci srdečne vítame a prajeme im veľa 

úspechov v pedagogickej práci a pohodu v 
osobnom živote.
 Popri povinnom vyučovaní sa žiaci našej ško-
ly môžu zapájať do 13 záujmových krúžkov. 
Svoje záujmy a talent môžu rozvíjať v nasle-
dovných krúžkoch:
Ručné práce
Loptové hry
Vybíjaná
Doučovanie z matematiky
Čitateľský krúžok
Tanečno- dramatický krúžok
Angličtina hrou
Ruský jazyk
Flórbal
Gymnastika
Kresba
Kapela
Zábavné tvorenie

 Škola žiakov nielen vzdeláva, ale im poskytuje 
aj rozvoj v oblasti kultúrneho vyžitia. Preto aj v 
tomto roku zorganizujeme mnohé výchovné 
koncerty, exkurzie, výstavy, pripravíme Via-
nočnú akadémiu a podľa schopností a vôle 
žiakov sa zúčastníme súťaží a olympiád. V 
rámci environmentálnej výchovy budeme or-
ganizovať dvakrát do roka zber papiera a dbať 
o čisté a pekné okolie školy a obce.
 Školský rok sa rýchlo rozbehol a žiaci už pra-
cujú na plné obrátky. Prajeme im veľa chuti, 
pevnej vôle a tiež potrebné šťastie. Vyučujú-
cim zase veľa pevných nervov, spokojných 
žiakov a chápajúcich rodičov. Dúfame, že o 
desať mesiacov budeme môcť skonštatovať, 
že sa nám tieto atribúty podarilo splniť. 
Ďalšie informácie o našej škole môžete získať 
na www. zsvysmor.edupage.org.

Mgr. Gabriela Gabrišová

Zo života našej základnej školy
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Mobilné planetárium 
v našej škole
 Škola sa snaží obohatiť výučbu o zábavný 
a zmysluplný program zážitkovou formou. 
Preto sme 3.11.2017 pozvali do našej školy 
mobilné planetárium. Pomocou digitálne-
ho prístroja sme mohli našim deťom počas 
krátkeho času demonštrovať podmorský 
svet, lety do vesmíru, krajinu na Marse alebo 
tajomné zákutia ľudského tela. Touto formou 
sme žiakom obohatili výučbu prírodovedy, 
biológie, geografie či fyziky. Deťom sa pre-
zentácie páčili a odniesli si z nich pekné zá-
žitky. Mgr. Gabriela Gabrišová

Zber papiera
V prvom týždni septembra sme zorganizo-
vali jesenný zber papiera. Túto akciu usku-
točňujeme každý rok dvakrát,  aby sme mali  
na „ hochštetské hody“ a pred Veľkou nocou 
našu dedinku vyčistenú a naši obyvatelia si z 
domov vypratali starý papier.
Žiaci 2. stupňa zbierali papier od rána, niek-
torí sa so svojimi káričkami otočili aj niekoľ-
kokrát. Tí, ktorí nemali doma žiadny papier, 
pomáhali pri vykladaní papiera alebo jeho 
ukladaní do kontajnerov. Poďakovanie patrí 
aj rodičom a starým rodičom žiakov 1. stup-
ňa, ktorí za nich doviezli  veľa papiera. Spo-
lu sme nazbierali päť ton.  Ďalší zber bude 
v jarných mesiacoch,  takže poprosíme už 
teraz starý papier doma odkladať. Teší nás, 
že mnohí naši žiaci pracovali veľmi aktívne 
a ukázali, že sa neboja fyzickej práce a vedia 
priložiť ruku k dielu.

Mgr. Gabriela Gabrišová

Dňa 25. 10.   2017 sa 40 žiakov II. stup-
ňa  základnej školy zúčastnili odbor-
nej exkurzie Ľudské telo v Bratislave.

 Žiaci sa podrobne a názorne  oboznámili s 
anatómiou ľudského tela. 
 Výklad medikov, ktorí nás sprevádzali, bol 
odborný a obohatený o také informácie, 
ktoré sa  v učebnici nenachádzajú. Žiaci si 
upevnili vedomosti zo všetkých orgánových 
sústav a to: kostrovej, svalovej, tráviacej, dý-
chacej, močovej, kožnej, pohlavnej, endo-
krinnej, nervovej a mliečnej žľazy.
 Na preparovaných orgánoch mohli vidieť 
nádorové ochorenia niektorých orgánov, 
pľúca fajčiara, výsledky vyšetrenia CT, em-
bryonálny vývoj zárodku a plodu, jednot-
livé žľazy s vnútornou sekréciou- týmus, 
hypofýzu, štítnu žľazu a pod.  Aktívne sa 
zapojili do výkladu medikov a preukáza-
li  vedomosti z anatómie,  v rozsahu učiva 
biológie 7. ročníka.
 Výstava bola výbornou „ otvorenou učebni-
cou“ pre všetkých  návštevníkov, splnila všet-
ky očakávania.

Mgr. Dagmar Šaray Novotná

Futbalový turnaj mladšej prípravky
v sobotu 7. októbra 2017 sa na miestnom futbalovom štadióne konal futbalový turnaj našich 
najmladších futbalistov – prípravkárov. Týmto turnajom si uctili pamiatku bývalého učiteľa 
pána Karola Prokeša staršieho. Ten sa viac ako 50 rokov venoval niekoľkým generáciám futba-
listov z našej obce. Turnaja sa zúčastnili  družstvá z Lábu, Sološnice, Stupavy a naši najmladší 
futbalisti. Skončili síce až na štvrtom mieste, ale pravda je, že ich súperi boli o 2-3 roky starší 
i urastlejší  oproti našim 6-7 ročným hráčom.  Vôbec však nešlo o víťazstvo. Hlavné je, že deti 
majú dostatok pohybu, učia sa pravidlá hry, tešiť sa z víťazstva, prijímať porážku, upevňujú sa 
ich priateľstvá, učia sa disciplíne. Tréneri týchto detí sa i touto cestou obracajú na rodičov detí 

PRÍDITE SO SVOJIMI DEŤMI
A zoznámte ich so športovým prostredím, s trénermi. Možno práve vaše dieťa sa ukáže ako 
„futbalový talent“ a vyrastie z neho budúci reprezentant SR. Doprajme svojim deťom pohyb, 
radosť z hry. Miestny futbalový štadión je pre vás a vaše deti otvorený. 

Anna Tomečková 
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Posedenie 
pre dôchodcov
Človek je tvárou prírody a príroda zas vtlá-
ča svoju pečať do človeka. O seniorskom 
veku sa hovorí aj ako o „jeseni života“. Toto 
prirovnanie v sebe ukrýva viacero rozmerov. 
Tak ako je jeseň obdobím prekrásne hýria-
cich farieb, obdobím voňavej zeme a zberu 
plodov, tak i človek si vo svojej jeseni života 
vychutnáva krásy cností, ktoré kedysi zasial 
– raduje sa zo svojho potomstva, spomína 
a odovzdáva skúsenosťou nadobudnutú 
múdrosť. 
Október je v našej spoločnosti považovaný 
za mesiac úcty k starším. V tomto čase je pre-
to tiež na mieste zastaviť sa, stretnúť sa, po-
rozprávať, zabaviť sa či zdieľať každodenné 
radosti, možno i strasti so svojimi priateľmi 
a známymi. Príležitosťou pre spoločenské 
stretnutie je i každoročné posedenie ve-
nované dôchodcom. Pod záštitou starostu 
obce a miestnej kultúrnej komisie sa i tohto 
roku dôchodcovia stretli v kultúrnom dome, 
kde bol pre nich pripravený bohatý kultúrny 
program. V úvode vyčarili úsmevy na tvá-
rach zúčastnených deti predškolskej veko-
vej skupiny miestnej Materskej školy, ktoré 
sa piesňou a rečňovankou prihovorili našim 
starším. Hneď po nich sa predstavili taneč-
níci a tanečníčky folklórneho súboru Štvrt-
čan a Štvrtčánek z Plaveckého Štvrtka, ktorí 
predviedli pásmo zložené z miestnych ľudo-
vých tancov. Slávnostnú atmosféru umoc-
nilo vystúpenie speváckeho zboru Loza z 
Lozorna. Nechýbalo bohaté občerstvenie a 
tanečná hudba dychovej kapely Záhorienka, 
ktorá hrala do tanca aj na počúvanie až do 
večerných hodín. Okrem dôchodcov z Vyso-
kej pri Morave boli na túto slávnosť prizvaní 
aj starší obyvatelia a obyvateľky partnerskej 
obce Vedrovice.
Posedenie pre dôchodcov je akiste príleži-
tosťou pre príjemné spoločenské stretnutie 
našich seniorov, no v neposlednom rade 
pre mladšie generácie je toto podujatie tiež 
možnosťou vyjadrenia úcty a vďaky. Sú to 
nezriedka práve naši starí rodičia, ktorým 
vďačíme za láskyplné chvíle, pochopenie 
podporu a lásku. Na poďakovanie preto ne-
stačí jeden deň, ba ani mesiac v roku. Táto 
vďaka sa tak ukrýva i v každodennej zdvori-
losti, v úsmevoch, v objatiach blízkych, pria-
teľov, detí či vnúčat. 

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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Rozlúčka so sezónou 2017
 Podľa dlhoročnej tradície sme sa v prvú októbrovú sobotu rozlúčili 
so súťažením v parkúrovom skákaní pod holým nebom, a to veľmi 
peknými športovými výkonmi jazdcov a koníkov aj peknými úspech-
mi našich detí a nášho najskúsenejšieho jazdca, výborným jedlom a 
pitím a predovšetkým dobrou a priateľskou atmosférou počas celých 
pretekov.
 Dopoludnia svoje súťaže absolvovali deti na poníkoch aj na väč-
ších koníkoch a hobby jazdci, neskôr patrilo kolbisko skúsenejším 
jazdcom aj koňom. Všetci účastníci pretekov, či už začínajúci alebo 
tí skúsenejší, si mohli kvalitne zašportovať a viacero výkonov naozaj 
spĺňalo aj náročnejšie športové kritériá. Predovšetkým parkúr s výš-
kou prekážok 110cm, v ktorom až druhé rozoskakovanie určilo ko-
nečné poradie a najvyššia súťaž 120cm parkúr so žolíkom preverila 
nielen kvality zúčastnených, ale rovnako aj ich kondíciu.
 Garanti jednotlivých súťaží venovali víťazom aj umiestneným pekné 
vecné aj finančné ceny a pamätné kokardy, čo určite všetkých úspeš-
ných veľmi potešilo. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a hladkom priebe-
hu podujatia a naše poďakovanie patrí rovnako všetkým, ktorí naše 
rozlúčkové preteky, napriek blížiacemu sa koncu sezóny 2017, pod-
porili svojou účasťou. 
Víťazi súťaží:
1A/„Cena COOP Jednoty Senica, s.d.“ – parkúr s výškou prekážok 
50cm, deti:
       pony:  Madlenka Chmelová – Tivor, Parkúr club Vysoká pri Morave

       kone:  Sara Gregerová – Penelope,  Parkúr club Vysoká pri Morave
1B/„Cena Senických a skalických pekární, a.s.“ – parkúr s výškou pre-
kážok 60cm, deti:
       pony:  Madlenka Chmelová – Tivor, Parkúr club Vysoká pri Morave
       kone:  Sara Gregerová – Penelope,  Parkúr club Vysoká pri Morave
1C/ „Cena spol.KOFOLA, a.s.“,  parkúr s výškou prekážok 70cm
        pony:  Marco Bouma – Linda, JK Betty Bukovec
        kone: Nina Mešterová – Silko, JK Betty Bukovec     
2/ „Cena spol.Equistyle, s.r.o.“, parkúr s výškou prekážok 80cm
      deti:  Ema Chocholačková – Don Sergeant, JK Betty Bukovec
      hobby jazdci:  Rikarda Kestlerová –Fair Play, Ranč Ouzkých
3/“Cena spol.Berto, s.r.o.“, parkúr s výškou prekážok 90cm
       Lenka Kristeková – Caesar, Envirokone Bratislava
4/ „Cena  Obce Vysoká pri Morave“, parkúr s výškou prekážok 100cm
      Miroslava Hačundová - Gera, KŠJ Leopoldov
      Július Kováč nml. – Carlo, Parkúr club Vysoká pri Morave – 3.miesto
5/ „Cena spol. Arios – human resources, s.r.o.“, parkúr s výškou preká-
žok 110cm
     Natália Muthová – Fokker Flight, RIO - team Nové Mesto nad 
Váhom
6/ „Cena spol.Two Worlds Snack House, s.r.o.“, parkúr s výškou preká-
žok do 120cm
      Adela Chalková – Sarah, JK Betty Bukovec
     Július Kováč nml. – Porta Negra, Parkúr club Vysoká pri Morave 
– 2.miesto
 Tešíme sa spolu s Vami na športové podujatia v roku 2018, členovia 
Parkúr clubu vo Vysokej pri Morave

Nezabúdame na slávnych rodákov
  Už 140 rokov uplynulo od narodenia  pána Jána Šimoniča, ktorý sa v našej obci narodil 
15. novembra 1877. Vo svojom období bol veľmi známy a populárny človek, športovec telom 
a dušou. Pochovaný je na našom cintoríne s udržiavaným pomníkom s nápisom „Majster 
sveta v ťažkej atletike“,  v športovom drese s medailami a zlatým opaskom.
  Vo Vlastivednej monografii o našej obci z roku 1996 sa nachádza na čestnom mieste význam-
ných rodákov hneď za naším prvým plaveckým medailistom z olympijských hier z roku 1904 
Zoltánom Halmajom. Náš Ján Šimonič získal titul majstra vo vzpieraní v roku 1908 v Magde-
burgu v ťažkej váhe, vybojoval zlatý opasok, ktorý sa dochoval v Múzeu telesnej výchovy v 
Bratislave.
  Dnes už nejde o to, či bol Ján Šimonič majstrom sveta v ťažkej atletike, ale o potvrdenie 
skutočnosti, že bol významný športovec, ktorý sa zúčastnil majstrovstiev sveta, majstrovstiev 
Európy vo vzpieraní a víťazil nad súpermi.
  Sme hrdí a nezabúdame, tešíme sa, že jeho odkaz žije i vo vzpieračskom klube Dukla Trenčín, 
kde každý rok venujú jedno ligové kolo vo vzpieraní ako „ Memoriál Jána  Šimoniča“ a bojujú 
o pohár starostu našej rodnej obce.

Česť jeho pamiatke!
                                                                                                 Mária Hurbaničová
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Výlet MO JDS do Banskej Bystrice a okolia
  Výbor JDS v našej obci zorganizoval výlet pre svojich členov dňa 20.9.2017 
do metropoly stredného Slovenska Banskej Bystrice a okolia. Banská Bystrica 
je hlavné mesto Banskobystrického kraja a okresné mesto banskobystrického 
okresu. Počtom obyvateľstva sa radí na 5. miesto. Výletu sa  spolu zúčastnilo 54 
členov.
  Cez informačné stredisko v Banskej Bystrici sme zabezpečili sprievodkyňu, 
ktorá nás previedla námestím po zaujímavých kultúrnych pamiatkach. Po pre-
hliadke námestia sme navštívili Pamätník SNP a múzeum. Po ukončení sme mali 
zabezpečený  spoločný  obed v reštaurácii na námestí. Na spiatočnej ceste sme 
navštívili Benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku. Tento tvorí súbor
opevnených sakrálnych stavieb v obci Hronský  Beňadik. Kláštor bol 15. 
mája1965 vyhlásený za kultúrnu pamiatku, v roku 1970 za národnú kultúrnu 
pamiatku a v roku 2011 za jeden zo siedmich divov Banskobystrického samo-
správneho kraja. Po prehliadke nás p. František Pšenica šťastne priviezol domov.

Výbor JDS

Voľby do VÚC
4. novembra 2017 sa konali na Slovensku voľby do VÚC. 
Naši voliči volili predsedu Bratislavského samosprávneho 
kraja a poslancov BSK takto : 
Počet zapísaných voličov : 1901
Počet odovzdaných hlasov : 581

Priemerná účasť : 30,56 %
Za predsedu BSK bol zvolený : Juraj Droba
Za poslanca BSK bol zvolený 
vo volebnom obvode č. 14 : Dušan Dvoran, starosta našej 
obce s počtom hlasov 840.

Srdečne blahoželáme ! redakcia 
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Dôchodcovia v družobnej obci Vedrovice
Stalo sa už  desaťročnou tradíciou, že dôchodcovia z partnerskej obce Vedrovice chodia k nám na 
posedenie pre dôchodcov, ktoré organizuje obec v rámci Mesiaca úcty k starším.
Recipročne na takúto akciu chodia naši dôchodcovia do Vedrovíc.
Tak tomu bolo aj tento rok 24. novembra.
33 členov MO Jednoty dôchodcov Slovenska navštívilo Vedrovice, kde boli srdečne privítaní, po-
hostení a dobre za zabávali.
Ešte pred príchodom do Vedrovíc sa zastavili vo vinárskych závodoch vo Valticiach, kde  v ich
„Vinnej stodole „ ochutnali svätomartinské vína.
Poďakovanie patrí obidvom dôchodcovským organizáciam a starostom obidvoch obcí – pánom 
Dvoranovi a Janderkovi, za tieto spoločensko-kultúrne akcie.
Ďakujeme a tešíme sa na ďalšie stretnutia.

Zo života miestneho 
Dobrovoľného hasičského zboru
  Leto a obdobie oddychu sa tradične skončilo organizáciou najväčšie-
ho podujatia v roku, ktoré DHZ pripravuje. Mosty priateľstva pre hasi-
čov bez hraníc privítali 19. augusta 2017 spolu 77 detí, ktoré prislúchali 
hasičským zborom z Vysokej pri Morave, z Lozorna, zo Zohoru, zo Se-
kúl, z Rohožníka. Ako obvykle mladých slovenských hasičov a hasičky 
doplnili deti z partnerskej obce Vedrovice a deti z rakúskych hasičských 
zborov z Muhlleiten, Oberhausen, Fuchsenbigl, Fuchsenbial, Straudol, 
Loimersdorf a Marchegg. Naše pozvanie tiež prijali predstavitelia jed-
notlivých obcí a inštitúcií zastrešujúcich záchranársku činnosť na Slo-
vensku, medzi nimi člen Prezídia DPO SR p. Anton Urdovič, prednosta 
OÚ Malacky p. Jozef Mračna, predsedkyňa Odboru mládeže v Malac-
kách Mgr. Mária Fabianová, starosta obce Vysoká pri Morave p. Dušan 
Dvoran, poslanci miestneho obecného zastupiteľstva, Andrej Bajtek 
poslanec Obce Záhorská Ves, starosta obce Vedrovice p. Richard Jan-
derka, starosta obce Marchegg Gernot Haupt, okresný veliteľ z Rakúska 
p. Georg Šiker a poslankyňa Dolného Rakúska p. Amnita Enzinger. Deti 
boli rozdelené do zmiešaných skupín a spoločnými silami plnili úlohy 
na desiatich stanovištiach. Aj keď počasie nám tohto roku neprialo, 
deti sa s vervou pustili do stanovených úloh a s nadšením zvládli všetky 
disciplíny. Odmenou im bolo uznanie, ale i spoločný obed v miestnom 
kultúrnom dome. Po dobrom jedle sme sa všetci svorne vrátili na ihris-

ko, kde sme spoločne debatovali až do večerných hodín. 
V rámci tohto dňa si dlhoročný člen DHZ Vysoká pri Morave p. Štefan 
Kopča prevzal vyznamenanie za zásluhy ako poďakovanie za dlhodobú 
a obetavú prácu v prospech rozvoja DHZ. Historickú hasičskú prilbu 
Štefanovi Kopčovi venovali členovia a členky zboru, ktoré si ho vážia 
ako človeka s veľkým srdcom a ochotou vzdelávať aj tých najmenších. 
Veľká vďaka za pomoc pri organizácii celého podujatia patrí hasičom 
a hasičkám z okolitých dedín – zo Záhorskej Vsi, z Lábu, z Devínskej 
Novej Vsi a z Rohožníka. Ich pomoc si veľmi vážime. Odmenou za ná-
mahu našich hasičov, rodičov a priateľov boli úsmevy na tvárach zú-
častnených detí. Ďakujeme všetkým, ktorí sa tohto krásneho podujatia 
zúčastnili.
  V dňoch 24. - 27. augusta sa na rieke Morava pri obci Angern v Ra-
kúsku uskutočnil 61. ročník Majstrovstiev Dolného Rakúska v povod-
ňovej službe. Súťaž pozostávala z dvoch disciplín: prvou bolo viazanie 
uzlov, druhou disciplínou bolo absolvovanie predpísanej trate v dĺžke 
približne 600 metrov na tradičnom plavidle zvanom Zille používanom 
rakúskymi hasičmi. Historicky prvýkrát sa dňa 25. augusta zúčastnili 
súťaže zástupca DHZ Vysoká pri Morave Ing. Ferdinand Kováč a kolega 
z Krajského riaditeľstva BA Peter Arway. Určenú trať prešli za 9 minút 
a 31 sekúnd, pričom ju absolvovali bez trestných bodov. Za ich výkon 
im bola udelená bronzová plaketa, ktorá je základnou výkonnostnou 
triedou pre používanie plavidiel Zille. Účastníkom patrí veľká vďaka za 
vzornú reprezentáciu.
Prvé septembrové dni nás čakalo opäť množstvo súťažných výziev. 
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Lampiónový sprievod
 Dňa 14.11.2017 sa konal v našej obci druhý ročník lampiónového sprie-
vodu, ktorý organizovali mamičky z miestneho klubu. Počasie bolo 
naklonené tomuto nápadu, a tak sme sa mohli po západe slniečka už 
zahalení do rúška tmy vydať na prechádzku okolo našej dedinky. Tento 
rok na bezpečnosť sprievodu dohliadali aj členovia dobrovoľného ha-
sičského zboru a neváhali zastaviť aj na pár minút premávku, aby sme 
mohli pokojne prejsť cez križovatky. Trasa bola od kultúrneho domu, po-
pri kostole, Kozliskách, cez celu  Robotnícku až okolo školy a naspäť do 

kultúrneho domu, kde nás čakalo malé občerstvenie, varený čaj a vínko. 
Touto cestou by som chcela poďakovať rodine Prokešovej, Vykydalovej 
a Kopčovej, ktoré mi pomáhali s občerstvením. Tak isto moja vďaka patrí 
pánovi starostovi, ktorý nám dal k dispozícií kultúrny dom a osobne do-
hliadal na varenie vínka a čaju. Deti sa trošku vyšantili pri diskotéke a my 
rodičia sme sa mohli na chvíľku porozprávať o každodenných starostiach 
aj radostiach. Našim zámerom bolo spojiť mladé rodiny, trošku sa prejsť 
s deťmi pred spaním počas dlhých jesenných večerov a zoznámiť sa s 
novými mamičkami. Mne osobne sa to podarilo a aj tento rok som opäť 
spoznala novú milú tvár.                                                           Ing. Elena Vinceková

Hneď prvou bola súťaž jednotlivcov v Lábe, ktorá nesie názov Železný 
hasič – Lábsky Pajšel. Toto podujatie sa konalo 9. septembra 2017. Jed-
ná sa o náročnú súťaž jednotlivcov, ktorá si vyžaduje vytrvalý tréning. 
Súťažiaci musí mať zásahový oblek, obuv, prilbu, dýchací prístroj, zása-
hové rukavice. Musí rozhodiť a napojiť hadicu, preniesť barely s vodou, 
prejsť tunelom, zmotať hadicu, vyliezť po rebríku na plošinu a vytiahnuť 
barel s vodou, následne prepíliť ručnou pílkou hranol, preliezť prekážku 
a dobehnúť do cieľa. Náš DHZ reprezentovali: Jozef Maxián (2. miesto), 
Andrea Valterová (1. miesto), Hana Maxiánová st. (2. miesto), Peter Val-
ter, Mgr. Marián Matúšek, Tomáš Kováč a Bohunka Weismanová. Všetkým 
reprezentantom a reprezentantkám patrí obrovské uznanie a vďaka za 
podané výkony. 
  O týždeň neskôr si mali možnosť zasúťažiť i naše deti. Dňa 16. septembra 
2017 sa zúčastnili jesenného kola súťaže Plameň. Nadobudli nové skúse-
nosti a užili si veľa zábavy. Chlapci sa umiestnili na peknom 5. a 6. mieste, 
dievčatá obsadili 7. miesto. 
Dňa 16. septembra.2017 úspešne reprezentovala náš DHZ aj Hana Maxi-
ánová st., ktorá sa zúčastnila VII. ročníka súťaže jednotlivcov v Říčanoch 
u Brna. Medzi zúčastnenými ženami získala prvenstvo a odniesla si oce-
nenie pre víťazku. 

  V dňoch 14. a 15. októbra 2017 a 21. a 22. októbra 2017 sa v priestoroch 
miestneho OÚ a hasičskej zbrojnice konala základná príprava členov ha-
sičských jednotiek. Po absolvovaní prípravy sa posledný deň sústredenia 
konali skúšky a bolo vydaných 19 potvrdení o absolvovaní kurzu. Z našej 
DHZ absolvovali kurz Mgr. Marián Matúšek, Peter Valter, Andrea Valtero-
vá, Miroslav Hanzel a Michal Weisman. K ich úspešnému absolvovaniu 
srdečne blahoželáme. Za odbornú prípravu patrí naša vďaka Ing. Pavlovi 
Mikuláškovi a veliteľovi Odbornej školy v Martine p. Stanislavovi Valkovi. 
  Celá hasičská organizácia sa aktívne zúčastnila Vítania jesene v našej 
obci. Hasiči a hasičky si pre túto príležitosť pripravili tanec bosoriek, ve-
novali sa deťom a stihli tiež pre zúčastnených pripraviť vyše 500 kusov 
langošov. Rovnako dospelí miestneho DHZ dozerali na bezpečnosť prie-
chodu lampiónového sprievodu obcou 14. novembra 2017.
  Čaká nás vianočné obdobie, koncoročné bilancovanie, chvíle oddychu 
a spoločných stretnutí pri punči, no v neposlednom rade tiež obdobie 
výziev, ktoré prináša nadchádzajúci nový rok. So starým rokom sa roz-
lúčime na tradičnom „silvestrovskom špekáčiku“ v priestoroch hasičskej 
zbrojnice. Za usilovnosť a aktívnu činnosť v tomto roku patrí ešte raz veľ-
ká vďaka všetkým miestnym hasičom a hasičkám ako i ľuďom, ktorí našu 
činnosť sledujú a podporujú.
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Listujeme v albume...
Po uplynulé vydania Vysočana v tomto roku sme sa venovali činnosti JRD. 
Priniesli sme vám niektoré fotografie z prác na poli, z jarného siatia, zo ža-
tvy, z dožiniek. Okrem práce a poľnohospodárskych plodov však činnosť 
JRD súvisela so spoločenským životom v obci. Družstevníci a družstev-
níčky  organizovali zájazdy, tanečné zábavy, zúčastňovali sa priateľských 
futbalových zápasov, vyrábali alegorické vozy do prvomájových sprievo-
dov alebo svojimi kultúrnymi aktivitami dotvárali slávnostnú atmosféru 
hodov. Preto náš fotografický exkurz do minulosti JRD zavŕšime niekoľ-
kými obrázkami zo spoločenského života jeho členov a členiek.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Fotografie pochádzajú zo zbierok p. Mgr. G. Gabrišovej, p. A. Víznerovej
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Pozvánka
V zasadačke obecného úradu 

vystavuje pán Mgr. Vendelín Nerád svoje obrazy. 
Výstava ponúka možnosti si jednotlivé obrazy zakúpiť. 

Výstavu si môžete pozrieť každý pracovný deň, 
počas úradných hodín OcÚ úradu. 

Otázky pre starostu obce...
1. Občania Vám dali pri voľbách do VÚC dôveru, boli ste zvolený za 
poslanca Bratislavského samosprávneho kraja. V čom by ste sa chceli 
najviac angažovať v prospech občanov našej obce ako i občanov okre-
su Malacky ?

- Na začiatku by som chcel poďakovať občanom našej obce, že prišli k 
voľbám a v drvivej väčšine mi odovzdali svoj hlas, čo bol základ môjho 
úspechu vo voľbách. V zastupiteľstve BSK by som sa chcel angažovať 
v dopravnej komisii a sociálnej komisii. Zároveň plniť všetky záväzky, 
ktoré som mal vo volebnom programe. 

2.  O pár dní privítame Nový rok 2018, ktorý je aj rokom volieb do miest-
nej samosprávy.  Mnoho občanov sa pýta, či budete i ďalej kandidovať 
a aké sú priority obce pre volebný rok 2018.

-  Čo sa týka mojej kandidatúry, všetko sa odvinie od zdravotného sta-
vu, nakoľko v poslednom čase sa u mňa  vyskytli určité zdravotné prob-
lémy, ktoré mi síce nezabránili chodiť do práce, avšak pre budúcnosť 
je treba, aby na čele obce stál zdravý starosta. Do konca marca 2018 
by som mal absolvovať všetky zdravotné úkony. Pokiaľ sa budem cítiť 
na 100% zdravý budem kandidovať i v ďalšom období.  Pre rok 2018 
ako volebný sa opakuje situácia ako v roku 2017, kde sme limitovaní 
pripravovanou výmenou plynových potrubí a prípojok, likvidáciou 
vzdušných VN  a NN. Za rok 2017 ušetríme do obecnej pokladne min. 
100 000 € a s rezervou, ktorú už v tejto chvíli máme na úrovni 200 000 
€ budeme pripravení v ďalšom období realizovať svoje zámery. Ak sa 
nám to podarí už v roku 2018, začali by sme s prácami na Námestí oslo-
bodenia, kde by sme chceli dať námestiu nový vzhľad. Zároveň sme 
pripravení začať práce na ulici Športová a dobudovanie chodníkov na 
ulici Hlavná. Verím, že  v roku 2018 získame cca 140 000 € na materskú 
školu, kde chceme vykonať zateplenie obvodových plášťov ako i stre-
chy, výmenu bleskozvodov a poslednú výmenu starých okien. V tejto 
chvíli sa pripravuje projekt dostavby kuchyne a skladu riadu v kultúr-
nom dome. Projekt zateplenia a výmeny strechy v učiteľskej bytovke 

máme urobený, budeme sa snažiť získať peniaze pre realizáciu. Pravde-
podobne v roku 2019. V roku 2018 potrebujeme prepracovať projekt 
podľa nových technických podmienok zateplenia základnej školy, telo-
cvične, obvodových múrov, strechy a výmenu strechy nad telocvičňou. 
K tomuto je  treba cca 200 000 €, čo znamená, že v roku 2018 sa musí-
me sústrediť na získavanie zdrojov pre hore uvedené akcie, aby náklad 
obce bola len spoluúčasť, ktorá vyplýva z podmienok zadávateľa. 

3. Pán starosta a aká je situácia s dobudovaním kanalizácie v obci ? 

- Pre dobudovanie kanalizácie sú dve možnosti. Jedna odovzdať sú-
časný majetok BVS, a.s., ktorá by dokončila kanalizáciu. Avšak táto 
možnosť už raz bola zamietnutá, nakoľko náklady na vyčistenie 1m3 

odpadovej vody sú u nás omnoho vyššie ako v BVS, a.s.. Obyvatelia 
našej obce platia zo skutočných nákladov len 75%  - zvyšok dopláca 
obec. Pokiaľ by kanalizáciu prevzalo BVS, a.s., platby každej domácnos-
ti by sa zvýšili.  Obec má vypracovaný projekt dokončenia kanalizácie, 
ktorý je veľmi členitý, kde vznikajú problémy pri nevysporiadaní po-
zemkov, umiestnení čerpacích staníc v ochrannom pásme Moravy, ako 
i v ochrannom pásme železnice. Pre dokončenie je treba vybudovať 
4 čerpanie stanice, ktoré budú napojené na súčasné čerpacie stanice, 
ktoré budú slúžiť i ako prečerpávacie. Tak zložitú kanalizáciu, ako má 
naša obec, nemá žiadna na okolí. Vo väčšine obcí je vedenie kanalizácie 
gravitačné, to znamená ide dole kopcom. U nás je ČOV na najvyššom 
mieste  a všetky  splaškové vody sa musia i niekoľkokrát prečerpávať, 
kým ich dostaneme do ČOV a vyčistenú vodu následne do Moravy. 
V tejto chvíli prebieha príprava územného rozhodnutia. Územné roz-
hodnutie bude komplikované, nakoľko ho posudzuje veľa organizácií, 
po ktorých pozemkoch bude kanalizácia prechádzať, poprípade tam 
budú vybudované čerpacie stanice.  Ak úspešne dokážeme ukončiť 
územné konanie, stavebné konanie by nemalo dlho trvať.  Žiadosť o 
nenávratný finančný prostriedok k dobudovaniu kanalizácie je smero-
vaný pre rok 2019, čo je oproti nášmu pôvodnému plánu mínus 2 roky, 
avšak výzvy z eurofondov sú až do roku 2020 a následne realizácia ďal-
šie 3 roky, čo je termín, kde by sme sa mali pohybovať. 

Prišiel Mikuláš so štedrou nádielkou
  Tak ako patrí slnko k letu, patrí k adventnému obdobiu 6. december. 
Tento deň poznajú všetky deti. Prečo? Veď ich predsa každoročne prí-
de pozdraviť známy Mikuláš. A hoci prichádza pravidelne, nikdy nie 
je pre deti nudný a „opozeraný“. Vo svojom typickom červenom oble-
čení s bielou bradou vyzerá veľmi láskavo a milo. Počastuje všetkých 
nezameniteľným ľúbezným úsmevom, prihovorí sa vľúdnym slovom 
a naplní srdcia detí ale aj dospelých príjemnou atmosférou. Vo svo-
jom hlbokom batohu ukrýva množstvo darčekov, ktoré s láskou roz-
delí všetkým deťom. A tie pre Mikuláša urobia všetko – zaspievajú, 
zarecitujú, porozprávajú sa s ním. Tak tomu bolo aj tento rok. Dobrá 
nálada a veľká radosť vládla medzi nami.
A tak zaželajme deduškovi Mikulášovi, nech ho zo studených po-
lárnych končín rýchle sane vozia do všetkých kútov sveta ešte veľ-
mi dlho, aby nám svojím príchodom pripomenul, že  Vianoce sú za 
dverami.       Mgr. Gabriela Gabrišová
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UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa  24.8.2017
Uznesenie číslo  206/36/4/2017

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 
rokovania bez dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8)

Uznesenie číslo 207/37/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uzne-
senia termínované ku dňu 24.8.2017 sú splnené a dlhodobé sa 
priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 208/38/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez 
pripomienok
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2017 do 
24.8.2017
- Správu o činnosti komisií za obdobie od 16.6.2017 do 24.8.2017
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 209/39/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o 
hospodárení obce za obdobie I. polroku 2017.

Schvaľuje úpravu rozpočtu číslo 1/2017 : 
 

 
/Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8)
K bodu ad 11/
Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii OcZ
a) Viktor Kopča, Hraničiarska ul. č. 5 – žiadosť o doplnenie prechodu 
pre chodcov( žiadosť v prílohe )

Uznesenie číslo 210/40/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave, na základe žiadosti 
Viktora Kopču, Hraničiarska ul. 414/5, Vysoká pri Morave osadí na 
miestnej komunikácii na Hraničiarskej ulici spomaľovač rýchlosti 
vozidiel a o vyznačení priechodu pre chodcov a ďalších úpravách 
bude rokovať s Dopravnou komisiou okresu Malacky.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
b) Pavol Blaha, Družstevná ul. Vysoká pri Morave – žiadosť o odpre-
daj budovy starej ZŠ

Uznesenie číslo 211/41/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje verejné 
ponukové konanie na predaj budovy bývalej starej školy na Hlavnej 
ulici, ktorá je prebytočným obecným majetkom.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie 212/42/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením 
zmluvy so Západoslovenskou distribučnou, a.s. Bratislava o zriadení 
vecného bremena za účelom uloženia VN a NN káblového rozvodu a 
zariadení k pozemkom vo vlastníctve obce parcely  - 3099/1,3095/1,
3098,3095/7,3092/2,3092/9,3092/10,3092/48
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu9 a z prítomných 8)

Uznesenie číslo  213/43/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje verejné 
ponukové konanie na predaj prebytočného obecného majetku a to 
nehnuteľnosti parcely číslo 3092/2 a 3092/9.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8)

Uznesenie číslo 214/44/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave podporuje  ideový 
zámer „Romantická a zelená Morava“.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 215/45/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpu 2 ks 
interaktívnej tabule v cene 1885,80€/l kus.
Obecné zastupiteľstvo súhlasí so zakúpením kobercov do 3 herní v 
budove MŠ.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8)

Uznesenie číslo 216/46/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spolufi-
nancovaním z vlastných zdrojov vo výške 4276,80 EUR čo je 5% z 
celkovej ceny.
Názov projektu „Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných 
komunálnych odpadov prostredníctvom obstarania kompostérov.“
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 217/47/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s použitím 
finančných prostriedkov vo výške 8796,46 EUR na výmenu kotlov a 
úpravu kotolne v MŠ. Nenávratný finančný príspevok na tieto práce 
je 7000,00 EUR  z Ministerstva financií SR. Z vlastných prostriedkov 
bude použitých 1796,46 EUR.Dodávateľom prác bude Inštalmont 
Malacky, ktorý bol vybraný vo verejnej súťaži.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 218/48/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s nákupom 
materiálu pre Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká pri Morave vo výške 
3000,00 EUR. Ide o nenávratný finančný príspevok z Ministerstva 
vnútra SR.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 219/49/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave udeľuje ocenenie Ing. 
Martinovi Kopčovi za prínos pre obec  pri výchove mládeže k športu.
Ocenenie bude odovzdané na akcii „Vítanie jesene „ 23.9.2017
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

Uznesenie číslo 220/50/4/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením 
odmeny hlavnej kontrolórke obce Ing. Zdenke Bothovej za I. polrok 
2017 vo výške 30 %.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
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 UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 26.októbra 2017

Uznesenie číslo 221/51/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 
rokovania bez dodatkov, pripomienok a zmien.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 ).

Uznesenie číslo 222/52/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uzne-
senia termínované ku dňu 26.10.2017 sú splnené, dlhodobé sa 
zabezpečujú .

Úpravy v príjmovej časti: pôvodné 1. úprava rozdiel
podielové dane 600 000,00 632 500,00 32 500,00
dotácia na CO 200,00 210,00 10,00
dotácia na matriku 3 000,00 3 068,31 68,31
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 741,51 -8,49
dotácia na miestne komunikácie 100,00 97,07 -2,93
dotácia na stavebný úrad 2 100,00 2 089,71 -10,29
dotácia na register adries 0,00 270,80 270,80
dotácia na životné prostredie 200,00 210,85 10,85
dotáca z MF na výmenu kotla v MŠ 0,00 7 000,00 7 000,00
grant z Nadácia SPP na smerové značenie 0,00 3 000,00 3 000,00
grant z "Dobr.požiarna ochrana - na výbavu 0,00 3 000,00 3 000,00
vlastné príjmy školy 0,00 18 500,00 18 500,00
SPOLU-bežné príjmy 1 207 750,00 1 272 088,25 64 338,25
SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00

                           Úprava rozpočtu č. 1

 

 

Úpravy vo výdavkovej časti:
dotácia na register adries 0,00 270,80 270,80
dotácia na CO 200,00 210,00 10,00
dotácia na matriku 3 000,00 3 068,31 68,31
dotácia na sledovanie pohybu obyvateľstva 750,00 741,51 -8,49
dotácia na miestne komunikácie 100,00 97,07 -2,93
dotácia na stavebný úrad 2 100,00 2 089,71 -10,29
dotácia na životné prostredie 200,00 210,85 10,85
ČOV- údržba a opravy /traktor/ 3 000,00 7 000,00 4 000,00
Správa obce-údržba a opravy /autá/ 2 000,00 4 000,00 2 000,00
Verejná zeleň-údržba a opravy /kosačky/ 2 500,00 5 000,00 2 500,00
Šport - údržba a opravy 6 000,00 11 000,00 5 000,00
Šport - služby /zemné a výkopové práce/ 1 500,00 4 500,00 3 000,00
Predškolská výchova-materiál /inter.tabuľa, koberec/ 2 000,00 6 000,00 4 000,00
Výmena kotla v MŠ 0,00 7 000,00 7 000,00
Smerové značenie 0,00 3 000,00 3 000,00
grant z "Dobr.požiarna ochrana - na výbavu 0,00 3 000,00 3 000,00
SPOLU-bežné výdavky 691 170,00 725 008,25 33 838,25
SPOLU-originálna kompetencia 189 000,00 201 000,00 12 000,00
vlastné príjmy školy 0,00 18 500,00 18 500,00
SPOLU-prenesená kompetencia 324 500,00 343 000,00 18 500,00
SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 0,00 0,00
SPOLU-finančné operácie 0,00 0,00 0,00  
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Jubilanti – od 1.9.2017 – 31.12. 2017

50  roční 
Milan Kováč, 

Ján Vajo, 
Ľubica Kocianová, 

Beáta Lachkovičová, 
Roman Rekszi, 

Dušan Kurňava, 
Jana Kolarčíková, 

František Klčo
55 roční 

Jarmila Beneková, 
Ľuboš Klas, 

Jana Šimuničová, 
Arpád Szalay, 

Andrea Húšeková, 
Rudolf Caboň, 

Milan Hájek
60 roční 

Eva Žužičová, 
Ladislav Ulehla, 

Ing. Štefan Budaj,
 Ivan Čermák,
 Pavel Kovár, 

Milan Mikulášek, 
Ing. Jaroslav Kocian, 

Ing. Juraj Bobrík, 
Miloslav Kapitán, 
Anna Smrtičová

65 roční 
Dušan Hyner,

 Katarína Horňáková, 
Eva Luptáčiková, 

Anna Vavrinčíková, 
Mária Poláková, 

Peter Horňák, 
Miroslav Psota, 
Marcel Kadnár, 

Elena Ščepánová, 
Vladimír Vrábel

70 roční 
Marián Rybár, 
Anton Ulehla, 

Antónia Križanová, 
Eva Morávková, 

Mgr. Daniela Klocháňová, 
Ľubomíra Feketová, 

Ján Hóz, 
Anna Dinušová

75 roční 
Marcel Sloboda, 

Ján  Diačik, 
Vladimír Kavický,

 Jiří Odvárko, 
Štefan Macko 

80 roční 
Milan Klas
 85 roční 

František Prašivka, 
Teodor Ryšavý, 

Štefan Novoveský
90 roční 

Marta Kavická
95 roční 

Štefan Šárnik 

Zoznam narodených detí 
od 15.7. 2017   

Alex Ďurica, 
Klaudia Oroszi, 

Henrich Mikulášek, 
Lucia Trnková,

Zuzana Gjabelová, 
Valéria Galbová, 
Peter Provazník, 
Nina Lengyelová

Občania zomrelí 
od 1.07. 2017   

Ján Galba, 
Marie Dvoranová, 

Ján Ševčík, 
Anna Ťukálková, 

Miroslav Klas, 
Michal Veselý, 

František Kročil, 
Ján Klas, 

Ladislav Szabó, 
Jozefa Cettlová, 
Albert Surovič, 
Janka Uhrová 

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z počtu 9, proti sú 3 poslanci: 
  Doc Ing. Miroslav Kopča PhD, Milan Lapčík a Ing. Ján Rusnák).
Uznesenie číslo 211/41/4/2017 o vyhlásení verejného ponukového 
konania na predaj budovy bývalej starej školy sa ruší .
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 ).

Uznesenie číslo 223/53/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez 
pripomienok
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 24.8.2017 do 26.10.2017
- Správy o činnosti komisií za obdobie od 24.8.2017 do 26.10.2017
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 ).

Uznesenie číslo 224/54/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o 
hospodárení obce za III. štvrťrok 2017.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 225/55/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím 
príspevku pre ZŠ a MŠ na zakúpenie inventáru do ZŠ :
Kancelárske kreslo 19 kusov cena spolu    1 254,00 €
Kancelárske kreslo 1 kus                               66,00 €
Školská lavica + stoličky 13 súprav           2 184,00 €
Spolu príspevok                                        3 504,00 €
Príspevok bude poukázaný až po zakúpení interaktívnych tabúľ a vy-
účtovaní  predchádzajúceho príspevku, poskytnutého na ich nákup.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 226/56/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom   ne-
hnuteľnosti vo vlastníctve obce  a to parcelu číslo 4685/12 o výmere 
216 m 2 , záhrady, parcela reg.“E“ za cenu 26,60 /m2 , t.j. spolu cena 
5745,60 EUR.
Kupujúci sú Peter Holba a manž. Slavomíra, bytom Vysoká pri Mora-
ve, Riečna ulica číslo 899/3A.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko uvedená parcela je 
dlhodobo súčasťou dvora a záhrady, ktoré sú vo vlastníctve žiada-
teľov a boli aj v užívaní predchádzajúcich vlastníkov. K parcele nikto 
iný nemá prístup.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 227/57/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením 
vecného bremena v prospech spoločnosti Západoslovenská distri-
bučná, a.s. Bratislava na parcely číslo 2542,776,2568/1.
Vecné bremeno bude zriadené za odplatu 15,00 ERUR/m2
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 228/58/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok 
číslo 1 k VZN číslo 4/2016 o názvoch ulíc v obci a to v časti Článok 2 
kde sa názvy ulíc rozširujú o ulicu „BAZOVÁ „.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 229/59/5/201
Obecné zastupiteľstvo vo vysokej opri Morave berie podanú infor-
máciu na vedomie, nájomná zmluva na nebytové priestory „Kozme-
tika“ v Dome služieb, bude ukončená 31.10.2017 v zmysle dohodnu-
tých podmienok.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 230/60/5/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje
- Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Obstaranie 
záhradných kompostérov v obci Vysoká pri Morave „ realizovaného 
v rámci výzvy Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľ-
ných komunálnych odpadov, kód výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-23
- Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo 
strany žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov
- Spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5% predstavuje 
5335,20 EUR z hodnoty predloženého projektu
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