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Prišiel čas vianočný ...
     Prišiel čas vianočný a rok s rokom sa stretá,
     z našich sŕdc  láska a pokoj navôkol preniká.
     Vianočný sen pokrýva celú krajinu 
 – prajem Vám zdravie pre celú rodinu.
    Trblietavá jedlička žiari na každom kroku
 – prajem Vám zdravie, šťastie a pokoj 
    v ďalšom Novom roku.

Vianočné zamyslenie
   Stretávame sa s nimi na každom kroku. Reklamy nás otravujú počas sle-
dovania televíznych vysielaní, hľadia na nás zo stránok našich novín 
a časopisov a znepríjemňujú nám život svojimi ponukami. A tak nás už od októbra upozorňujú 
na vianočné darčeky, ktoré nesmieme zabudnúť kúpiť. S blížiacimi sa vianočnými sviatkami 
sa ich frekvencia znásobuje a mnohí máme toho už v novembri dosť. Žijeme v čase, kedy sa 
všetko a všade môže, doprajeme si to, po čom  nám srdce túži. S týmto blahobytom nám však 
uniká niečo, čo voľakedy patrilo len tej danej dobe. Často sa vraciame o pár rokov dozadu a 
v spomienkach si vychutnávame ten pravý vianočný čas. Začiatok predstavoval Advent – čas 
niečoho výnimočného. Doma sa vlastnoručne vyrábali adventné vence a postupným zažíva-
ním ich sviečok sa nezadržateľne blížil čarovný čas Vianoc. Mandarinky, figy, datle, arašídy boli 
praví poslovia vianočných sviatkov. Mali sme ich len na Vianoce a ich typickú vôňu poznali 
malí i veľkí. Predvianočné večery patrili šikovným rukám našich babičiek a mamičiek, ktoré 
napiekli chutné vianočné pečivo, medovníčky a rôzne zákusky. Omamná vôňa vanilky, medu, 
orieškov sa šírila celými príbytkami, často ju bolo cítiť i na ulici. A potom to dlhé čakanie 
na Štedrý večer, nezabudnuteľný stromček a darčeky  pod ním. Bolo to krásne a vďačné 
prežívanie. Áno, je to aj dnes, ale všetko prežívame akosi povrchne, nevieme sa nadchnúť tou 
duševnou radosťou, ako to bolo kedysi. Ľudia nakupujú, zháňajú, len aby nič nechýbalo. Mys-
lím si, že menej je niekedy viac. Teší ma, že sa nám lepšie žije ako voľakedy. Napriek tomu by 
som niektoré veci predvianočného a vianočného času vrátila späť. Za peniaze dnes kúpime 
takmer všetko. Ale nikdy nekúpime pokoj v duši, milé slovo, pocit lásky a vďaky – čiže to, 
o čom vlastne Vianoce sú. 
    Milí spoluobčania, prajem Vám práve takto prežité vianočné sviatky. Obklopení svojou 
rodinou, pocitom ľudského tepla a porozumenia. Ten pocit stojí za to.
                                                                                                                                                 Mgr. Gabriela Gabrišová

Šťastné a pokojné prežitie vianočných sviatkov a úspešný rok 2015 želá svojim čitateľom
 
                                                                                                                                               redakcia Vysočan

VÍTANIE JESENE
Posledná septembrová sobota patrila v našej obci k tradičnému 
vítaniu jesene, ktoré bolo spojené so zletom bosoriek, výstavou 
„bučí“, športovými disciplínami pre deti či súťažou vo varení guláša 
pre dospelých. 
Deväť súťažných tímov 
bojovalo o titul „Najlepší 
hochštecký guláš 2014“ 
a mali štyri hodiny na to, 
aby prichystali degustač-
nú porciu svojho gulá-
ša pre odbornú porotu. 
Medzi tým prinášali deti 
na miestny štadión svoje 
kreatívne výtvory z tekvíc, 
za ktoré dostalo každé 
z nich sladkú odmenu. 
Celé podujatie otvoril 
tradičný sprievod boso-
riek a bosorákov na čele 
s predsedom Hochštec-
kého bosoráckeho cechu 
Dušanom Dvoranom a 
so svojimi zástupkyňami 

Esmeraldou, Marti a Jane. Všetky bosorky i bosoráci sa prítomným 
predstavili a získali na pamiatku čestný diplom spolu s tričkom. Za 
najkrajšiu bosorečku bola vyhlásená, vo veľmi ťažkej konkurencii, 
Sofinka Koreničová a najkrajšou „bučou“ sa stala kolektívna práca 
7. triedy základnej školy. Počas tohto rodinného popoludnia urobi-
la väčšina detí niečo pre zdravie a zapojili sa do športových súťaží, 
v ktorých si zmerali sily so svojimi rovesníkmi. Všetci vytrvalci boli 
taktiež odmenení sladkou odmenou, ale na konkrétne vymenovanie 
zúčastnených detí by nestačila ani táto strana, kde je článok umiest-
nený. Gulášová záhada sa rozlúskla v podvečerných hodinách, kedy 

ZO ŽIVOTA OBCE ....ZO ŽIVOTA OBCE ....
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JESENNÉ BRIGÁDY
Aj túto jeseň v zmysle hesla ,,Aby bola naša obec 
pekná a čistá ˝, priložili ruku k dielu 
- Fašiangové masky, ktoré upratali miestny cin-
torín a jeho okolie
- Členovia MO JDS, ktorí vyčistili park a detské 
ihrisko pri svätom Jáne a  Námestie Oslobodenia
- Členovia dobrovoľného hasičského zboru, ktorí 
upratali priestor pred svätým Floriánom a v ha-
sičskej zbrojnici
- Miestni rybári, ktorí robili poriadok na malom 
i veľkom Aksi
V neposlednom rade si aj naši občania urobili 
jesenný poriadok pred svojimi príbytkami. Všet-
kým, komu záleží na tom, aby bola naša obec 
pekná a čistá, za ich pomoc a prácu ďakujeme.

slávnostne prišla ochutnávať súťažné porcie gulá-
šov trojčlenná porota v zložení p. Lýdia Ševčíková, 
p. Ľudovít Herceg a p. Jerguš Burčík, ktorý venoval 
jednu z cien – gril. Po neľahkom rozhodovaní po-
rota pred zrakmi divákov rozhodla, že pohár, kôš  
s mäsovými výrobkami od firmy Berto a gril poputuje 
tímu PAT a MAT (p. František a p. Helena Bobákoví, 
p. Milan Grňa s partnerkou), ktorému gratulujeme. 
Zvyšné tímy získali ako cenu útechy fľašu šampanské-
ho a zhodli sa na tom, že šlo v prvom rade o zábavu 
a o čas strávený s priateľmi. Po ukončení sprievod-

ných akcií hrala na počúvanie a do tanca skupina TRIO LINZ z Malaciek a Vítanie jesene 
2014 vyvrcholilo večer nádherným ohňostrojom.
Na záver sa patrí poďakovať všetkým tým, ktorí sa akokoľvek pričinili na príprave alebo 
priebehu tohto milého podujatia. Organizátori sa na vás tešia opäť o rok.

Tomáš Kimlička
člen kultúrnej komisie



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

HOCHŠTETSKÝ ČVIRIK 2014
   Dňa 23.11. sa v kultúrnom dome v našej obci konal už štvrtý ročník 
Hochštetského čvirika.  Súťaže sa zúčastnili títo  amatérski speváci:  Mi-
roslav a Eva Horínkoví, Augustín Baček, Nikol Balážová, Ján Grujbar, 
Božena Tomášková, Martina Koreničová, Marek Krúžek, Tomáš Kimlička, 
sestry  Martina a Michaela Klčové s mamou Vierkou,  Anna Poláková. 
   Tak ako každý rok, je to s odvážlivcami, ktorí sa  rozhodnú  „naživo“  spie-
vať pred publikom s kapelou,  biedne. Amatérski speváci však vydajú ma-
ximum úsilia, aby  svojím prejavom spríjemnili  všetkým prítomným jed-
no jesenné nedeľné popoludnie. Diváci si mohli vypočuť piesne rôzneho 
žánru – ľudové, moderné, country, evergreeny... 
   O vynikajúci hodobný doprovod sa tradične postarala kapela súroden-
cov Zajačkovcov. Zaplnený kultúrny dom nasvedčoval tomu, že si naši ob-
čania túto amatérsku spevácku súťaž veľmi obľúbili. Hlasovalo až okolo 
200 divákov. 
Poradie víťazov bolo nasledovné:
1. miesto: Viera, Martina a Michaela Klčové - Aleluja
2. miesto:  Martina Koreničová – Červená řeka
3. miesto:  Tomáš Kimlička – Ja mám ťa rád 
Touto cestou ďakujem všetkým „Čvirikom“, ktorí našli odvahu  zaspievať našim občanom. Ďalej ďakujem predsedovi kultúrnej komisie, pánovi 
Robertovi Dinušovi,  jej členkám  Jane Baumannovej, Beáte Miškolciovej, Denise Dinušovej  za výbornú organizáciu, starostovi obce - pánovi 
Dušanovi Dvoranovi, všetkým pracovníkom  obecného úradu, Karolovi Dvoranovi za peknú výzdobu a tiež všetkým prítomným za povzbu-
dzovanie a výbornú atmosféru. 
            Tešíme sa na jubilejný 5. ročník!
                                                                                                  

 Mgr. Martina Koreničová

Privítali sme Mikuláša!
     
  Hoci počasie pripomínalo skôr sychravú jeseň, ani jeho nepriazeň neodradila deti, ktoré sa zišli na námestí, aby zimnými pesničkami 
a básničkami potešili staručkého deduška – Mikuláša. Námestie bolo preplnené už od skorého popoludnia, kedy si všetci prítomní mohli 

vychutnať tradičné vianočné trhy. Chrumkavé perníčky, torty, koláče, veselé vankúše a rukavice doslova 
kričali „Kúp si ma!“ Zo stánkov oproti rozvoniavali cigánske pečienky a ryby, sladký punč a varené vínko 
príjemne zahriali. Na počúvanie i do tanca hrala skupina Malačané. Keď na kostole odbila 16. hodina, deti 
sa netrpezlivo začali zbiehať pod pódiom. S príchodom Mikuláša, čerta a anjelikov sa ich očká rozžiarili. 
Ako prvé sa im predstavili deti z materskej školy, neskôr žiaci základnej školy. Nielen ich, ale aj všetky 
ostatné deti Mikuláš odmenil sladkým balíčkom. Niečo pre maškrtné detské jazýčky poslala aj pani 
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E. Fošnárová. Po tom, čo Mikuláš spoločnými silami rozsvietil vianočný stromček, ostáva nám už len dúfať, že Vianoce budú biele...
                                                                                     Denisa Komíneková

Dňa 15. novembra 2014 sa v celej republike 
konali voľby do miestnej samosprávy. Volili 
sme starostu obce a členov obecného zastu-
piteľstva.

 V našej obci bolo v zoznamoch voličov zapí-
saných 1822 voličov. 
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky 512
Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľby do obecného zastupiteľstva 499
Počet platných hlasovacích lístkov odovzda-
ných pre voľbu starostu obce 475

Za starostu obce bol zvolený 
pán Dušan Dvoran s počtom hlasov 475.
Za poslancov OcZ boli zvolení
1.) Ing. Ján Rusnák  počet hlasov 374
2.) Mgr. Gabriela Gabrišová počet hlasov 354
3.) Ing. Eva Benkovičová počet hlasov 336
4.) Róbert Dinuš počet hlasov 321
5.) Mgr. M. Koreničová počet hlasov 318
6.) Jana  Baumannová počet hlasov 325
7.) Milan Lapčík počet hlasov 258
8.) Ing. Lenka Dvoranová  počet hlasov 251
9.) Miroslav Kopča Doc. Ing. PhD.  počet hlasov 225

Náhradník Tomáš Kimlička počet hlasov 194
Starostovi obce a novozvoleným poslancom 
srdečne blahoželáme.

Voľby do miestnej samosprávy – Ako sme volili

Ustanovujúce zastupiteľstvo
  Dňa 29. novembra 2014 sa o 16:00 hod. v 
kultúrnom dome konalo ustanovujúce zasad-
nutie obecného zastupiteľstva. V úvode staro-
nový starosta obce pán Dušan Dvoran zložil 
sľub do rúk funkčne najstaršieho, dnes už bý-
valého poslanca pána Karola Prokeša. Násled-
ne poslanecký sľub zložili všetci novozvolení 
poslanci. Poslanci následne odhlasovali počet 
komisií a ich personálne zloženie : 
Finančná komisia :   
Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Ing. Eva Benkovičová
Ing. Lenka Dvoranová

Z radu obyvateľov : 
Ing. Zuzana Poláková   

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a ŽP :
Milan Lapčík – predseda 
Ing. Ján Rusnák
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.

Z radu obyvateľov :        
František Bobák    
Milan Jurík       
Jana Lešková       

Kultúrno – športová komisia : 
Robert Dinuš – predseda
Jana Baumannová
Mgr. Martina Koreničová

Z radu obyvateľov :    
Denisa Dinušová     
Tomáš Kimlička     

Beáta Miškolciová  
Marek Krúžek
Dominika Dinušová

Škodová komisia :
Ing. Ján Rusnák – predseda
Milan Lapčík
Mgr. Gabriela Gabrišová

Z radu obyvateľov :    
Ing. Zdenka Bothová 
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Začiatok nového 
školského roku v ZŠ
  2.septembra 2014 sa opäť otvorili brány 
školy pre 149 našich školopovinných detí. 
Na slávnostnom otvorení školského roku 
všetkých žiakov, pedagógov, hostí a rodičov 
privítal riaditeľ školy pán Pavel Benca. V sláv-
nostnom príhovore vyjadril potešenie nad 
stúpajúcim počtom žiakov školy a poďakoval 
zriaďovateľovi za veľkú pomoc, ktorú posky-
tuje škole. V škole sú vymenené už všetky 

okná a vchodové dvere, v šatniach telocvične 
sú nové ohrievače vody, sprchy a hygienické 
zariadenia. Zástupkyňa školy Mgr. Martina 
Koreničová privítala nových prváčikov, ktorí 
boli odmenení knihami a sladkosťami.

Zadelenie triednictva:
1.trieda – Mgr. Zdenka Šípová
2.trieda – Mgr. Terézia Šrámeková
3.trieda – Mgr. Martina Klasová
4.trieda – Mgr. Terézia Kazimírová
5.trieda – Mgr. Peter Mydliar
6.trieda – Mgr. Jana Ševčíková
7.trieda – Bc. Viera Trajlínková

8.trieda – Anna Bencová
9.trieda – Mgr. Gabriela Gabrišová

Beztriedni vyučujúci: 
Mgr. Kornélia Rohrerová a Ing. Anna Vykyda-
lová. Pedagogický zbor posilnili dvaja noví 
učitelia Ing. Anna Vykydalová a Mgr. Peter 
Mydliar.
Žiaci 1.stupňa môžu navštevovať školský 
klub, ktorí vedú pani Anna Ťukálková a Jarmi-
la Rusnáková.
Všetkým žiakom a pedagógom prajeme 
úspešný školský rok 2014/2015!

        Mgr. Gabriela Gabrišová

Komisia pre verejný poriadok a riešenie za-
nedbávania povinnej školskej dochádzky : 
Mgr. Martina Koreničová - predsedkyňa
Doc. Ing. Miroslav Kopča Phd. 
Milan Lapčík
Jana Baumannová

Z radu obyvateľov :  
JUDr. Anna Poláková 

Výberová komisia pre obstarávanie prác, 
tovarov a služieb z verejných prostriedkov : 
Jana Baumannová
Ing. Eva Benkovičová
Róbert Dinuš

Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Martina Koreničová
Milan Lapčík
Ing. Lenka Dvoranová
Ing. Doc. Miroslav Kopča, Doc
Ing. Ján Rusnák 

Občastník Vysočan : 
Mgr. Gabriela Gabrišová
Dominika Dinušová
Mgr. Martina Koreničová
RSDr. Anna Tomečková
Hana Malcherová
Denisa Komíneková

Zástupcom starostu obce bude pán poslanec 
Ing. Ján Rusnák, pani poslankyňa Mgr. Gabriela 
Gabrišová bola poverená zvolať a viesť obecné 
zastupiteľstvo v neprítomnosti starostu obce, 
alebo ak by odmietol viesť zastupiteľstvo a neprí-
tomný by bol zástupca starostu obce. OcZ schvá-
lilo dvoch poslancov, ktorí budú mať právo sobá-
šiť, a to pána Róberta Dinuša a Milana Lapčíka. 
   Do budúceho 4. ročného funkčného obdobia 
želáme starostovi obce a poslankyniam a po-
slancom OcZ veľa zdravia, elánu, úspechov 
a dobrej práce v prospech občanov a Obce 
Vysoká pri Morave.

My už dávno neplačeme za ockom a mamičkou,
celý deň sa v škôlke hráme s mackom, bábou, autíčkom.

Vieme pekne poďakovať, poprosiť aj pozdraviť,
pri rozprávke tíško sedieť,  kresliť, spievať, súťažiť.

Aj zaviazať topánočky sa nám občas podarí,
veď už nie sme malé detí, ale veľkí škôlkari.

Táto básnička presne vystihuje našu mater-
skú školu, čo všetko sa v našej škôlke učíme 
a čo robíme. V súčasnej dobe našu materskú 
školu navštevuje 81 detí, sú rozdelené podľa 
veku do štyroch skupín. Tento školský rok sa 
konali v škôlke veľké zmeny, za ktoré vďačíme 
hlavne pánovi starostovi, pánovi riaditeľovi 
a pedagogickému zboru materskej školy.  
O okolie MŠ sa starajú pracovníci obecného 
úradu , ktorým patrí tiež veľká vďaka. V me-
siaci október prebehla výmena okien, teraz 
už má celá budova MŠ plastové okná. Rekon-
štruovalo sa i schodisko v budove výmenou 
novej PVC krytiny. Veľkým prekvapením pre 
naše detičky bolo nové detské ihrisko, za ktoré 
ĎAKUJEME Bratislavskému samosprávnemu 
kraju, pánovi starostovi i obecnému zastupi-
teľstvu. V našej MŠ pracuje 7 pedagogických 
zamestnancov a dve pani upratovačky. Práve 
v tomto období prebieha príprava programu 
detičiek na najkrajšie sviatky v roku Vianoce. 
Máme pre nich pripravených veľa básničiek, 
pesničiek, darčekov a prekvapení. Taktiež nás 
čaká krásne muzikálové predstavenie v po-
daní slovenských hercov s názvom Vianoce 
a príchod Mikuláša. Najkrajším poďakovaním 
nám učiteľkám sú úsmevy a objatia detí za 
svedomitú prácu a starostlivosť počas celého 
školského roka. Ďakujeme aj za spoluprácu 
vám rodičom. Všetkým vám prajeme krásne 
Vianoce a ešte krajší Nový rok.
Vaši škôlkari

Denisa Dinušová

Mamičky pozor!
Máme materské centrum 
  V našej obci nastalo v posledných rokoch to, 
čomu ľudovo hovoríme ,,baby boom ˝. Čiže 
zvýšila sa pôrodnosť a pribúdajú nám noví ob-
čiankovia.
Napriek tomu, že máme 4. triedu MŠ, ktorá 
uspokojila všetkých rodičov a prijala všetky pri-
hlásené deti k 01. 09. 2014, že máme súkrom-
nú MŠ ,,Farbička ˝ mnohé mamičky, ktoré majú 
deti do 3 rokov veku sa obrátili na starostu 
obce, či by sa pre ne a ich deti nenašiel v obci 
priestor, kde by sa mohli stretávať, ich deti hrať 
a spolu sa spoznávať. Priestor sa našiel. 
  Horná miestnosť v kultúrnom dome je pekne 
vybavená a od stredy 12. novembra je v pre-
vádzke ,,Klub mamičiek ˝.
  Zatiaľ je v ňom prevádzka každú stredu od 
10:00 – do 18:00 hod. 
Rodičia, využite možnosť pobudnúť s deťmi  
v peknom prostredí nového materského centra.

Anna Tomečková
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Lekáreň je v prevádzke
Tak sme sa konečne dočkali. 

I keď to vyzeralo ,,ako nekonečný príbeh ˝, lekáreň je realitou. 
Otvorené je od 13. novembra a to denne od 8:00 hod. do 16:00 hod.
 

   SNP je jedným z najvýznamnejších medzníkov histórie Slovenska. 
Od ostatných dôležitých udalostí dejín ho líši fakt, že sa nejednalo 
o politický akt vedený predstaviteľmi krajiny, ale o spontánne vyjad-
renie odporu a nesúhlasu občanov. Tí sa v neľahkých rokoch vojny 
rozhodli organizovať ozbrojený odpor voči klérofašistickému štátu. 
Ich aktivity sa však nezúžili len na militantné akcie, ale súbežne s bojom 
zakladali miestne organizácie, revolučné výbory a na svojom vrchole 
dosiahli oslobodenie niekoľkých miest a dedín. SNP tak utvorilo naj-
významnejšiu revolučnú tradíciu slovenských dejín. 
  Vzhľadom na svoju geografickú polohu bolo Hochštetno mimo do-
sahu bojov, no jeho občania ešte v rokoch 1943-44 účinne pomáhali 
pri útekoch sovietskych zajatcov pracujúcich v Rakúsku. Za pomoci 
slovenskej pohraničnej stráže ich rybári prevážali cez rieku, odkiaľ zá-
sobení potravinami, šatstvom, prípadne dokladmi či krátkou zbraňou 
odchádzali do priestoru obcí Malých Karpát a následne sa pridávali 
k partizánom. Ruským zajatcom sa poskytovala pomoc najmä na ma-
jeri Nandin- Dvor, no niektorí obyvatelia ukrývali Rusov i vo svojich 
domoch či na svojich hospodárstvach.

  Do bojov za oslobodenie sa  zapojilo približne 60 tisíc vojakov a 20 
tisíc partizánov na celom území Slovenska s cieľom  zamedziť pokusu 
nacistov vojensky okupovať Slovensko, zvrhnúť klérofašistický režim 
na našom území a po boku spojeneckých mocností, najmä Soviet-
skeho zväzu, vybojovať pre slovenský národ dôstojné postavenie v 
novej Československej republike. Priamo ozbrojeného povstania sa 
zúčastnili i niektorí občania Hochštetna, ďalší bojovali v zahraničnom 
odboji, iní padli v radoch slovenskej armády na východnom fronte. 
Pamiatku tých, ktorí sa do bojov v SNP zapojili, ako i všetkých obetí 
II. svetovej vojny sme si uctili dňa 29.augusta 2014 pri pamätníku 
k SNP a II. svetovej vojny na miestnom cintoríne. 70. výročie pohnu-
tých udalostí našich dejín je nielen príležitosťou spomienky na osudy 
predošlých generácií, ale najmä a zároveň priestorom pre reflexiu 
súčasnosti. V máji budúceho roku uplynie 70 rokov od ukončenia 
II. svetovej vojny, preto pri tejto príležitosti bude pamätná tabula na 
miestnom cintoríne doplnená o menný zoznam všetkých obetí, ktoré 
si konflikt vyžiadal.    

Mgr. Dominika Dinušová

70. VÝROČIE SLOVENSKÉHO NÁRODNÉHO POVSTANIA  
vo Vysokej pri Morave

Doplnenie detského ihriska v materskej
škole je spolufinancované Bratislavským 
samosprávnym krajom vo výške 4500 €.

ĎAKUJEME !!!



  Prvého novembra sme sa mnohí pristavili na cintoríne v časti, kde 
sú uložené urny našich zosnulých občanov pri malom pamätníčku, 
venovanom nášmu rodákovi a bývalému občanovi, všestrannému 
ľudovému umelcovi Ignácovi Vinckovi Hochštetskému. Generácia, 
ktorá si na tohto pána spomína, už pomaly vymiera, a tak stojí za to, 
si ho trocha pripomenúť.
Pán Ignác Vincek Hochštetský bol maliar, scénograf, herec a dramatik.
Narodil sa 10. 06. 1901 v Hochštetne, dnes Vysoká pri Morave.
V rokoch 1922 – 1928 pôsobil ako herec v Hollywoode v USA. Hral 
v niekoľkých filmoch s vtedajšími slávnymi filmovými hviezdami Polou 
Negri a Rudolfom Valentínom.
V rokoch 1928 – 1931 pracoval ako návrhár a aranžér OD Bullock´s 
v Los Angeles .
Po návrate do vlasti do roku 1935 bol hercom v Slovenskom národ-
nom divadle. Hral v hrách Najdúch, Revízor a ďalších. 
Ako maliar sa venoval aj knižnej ilustrácii.
Pôsobil ako ochotník v našej obci. Bol herec, režisér, scénograf. 
Napísal niekoľko divadelných hier, ktoré hrali najmä ochotnícke 
divadlá na vidieku. Najznámejšia bola hra ,,Slovenka vo vyhnanstve“,-
kde opísal ťažký život žien, ktoré odchádzali za prácou do USA. 
V Amerike, ale i neskôr na pôde SND vždy zdôrazňoval, že je Slovák 
a Hochštetňan.
Zomrel 15. novembra 1974 v Bratislave, pochovaný je na našom cin-
toríne. Keďže bol slobodný a bezdetný,  jeho hrob postupne dostala 
k dispozícii iná rodina. 
V roku 2000 mu obec na návrh bývalých ,,hochštetských˝ divadelníkov, 
najmä pánov Tonka a Karola Balážovcov odhalila pamätnú tabuľu.

Anna Tomečková
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Spomienka na rodáka
Ignác Vincek Hochštetský

Spomienka na rodáka
Ignác Vincek Hochštetský

    Karol Polák, jeden z najznámejších športových redaktorov, sa 7.sep-
tembra tohto roku dožil krásneho životného jubilea osemdesiat ro-
kov. V detstve bol hudobno aj športovo nadaný. Vyštudoval hru na 
husle na VŠMU, prešiel od spevu na divadelnú fakultu, ale zároveň 
hrával aj basketbal a venoval sa športu. Náhodou sa dostal do tele-
vízneho vysielania a po dobu 34 rokov v ňom zostal ako športový 
komentátor. 
Je držiteľom rôznych ocenení. Dnes je už na zaslúženom odpočinku, 
venuje sa charitatívnej činnosti a podporuje športovo založenú mládež. 
  Redakcia Vysočana v mene svojom ale aj v mene všetkých našich 
čitateľov želá pánovi Karolovi Polákovi do ďalších rokov veľa pevného 
zdravia, spokojnosti a životného optimizmu.

Srdečne blahoželáme 
k životnému jubileu!

Srdečne blahoželáme 
k životnému jubileu!

   Pán Karol Prokeš 
bol poslancom obec-
ného zastupiteľstva 
rovných 24 rokov, 
čo svedčí o tom, že 
občania obce, voliči 
si vážili jeho prácu a 
dôverovali jeho ma-
nažérskym schop-
nostiam.  V tomto 
volebnom období sa 
sám rozhodol ďalej 
za poslanca nekan-
didovať s odôvod-
nením, aby tam mali 
väčší priestor pre 
vstup do komunál-
nej politiky mladí 
ľudia. Sám zvážil, že 
je čas odísť a odísť so 
cťou. Za jeho dlho-
ročnú obetavú prácu 
v prospech obce a jej 
občanov mu starosta 
obce odovzdal vyznamenanie „Za prínos pre obec“.

  Pánovi Karolovi Prokešovi srdečne blahoželáme, želáme veľa zdra-
via, šťastia a spokojnosti v pracovnom i v osobnom živote. 

Ocenenie pre pána 
Karola Prokeša

Ocenenie pre pána 
Karola Prokeša

ZO JDS: Pietna spomienka
   Na podnet ústredia Jednoty dôchodcov Slovenska zorganizoval 
výbor ZO JDS na 11. novembra pietnu spomienku pri príležitosti 
„Medzinárodného dňa vojnových veteránov“.
   Položenie kytice červených poľných makov – sú symbolom tohto 
dňa – sme si pri pamätníku padlých v 1. svetovej vojne pred naším 
kostolom uctili pamiatku všetkých vojakov, ktorí padli nielen v 1. a 2. 
Svetovej vojne, ale vo všetkých ozbrojených konfliktoch. 
   11.11. o 11. hodine a 11 minúte v r. 1918 bola vystrelená posledná 
delostrelecká salva po podpísaní prímeria vo francúzskom CAMTIEGNE, 
ktoré ukončilo 1. svetovú vojnu. Ako pripomienku na túto udalosť sa 
11.11. o 11. hod. a 11. minúte rozozvučí „ZVON MIERU“ z návršia mesta 
POVERATO a k tomuto zvoneniu sa pripájajú zvony na celom svete. 
Tento rok sa k nim pridal aj zvon z nášho kostola sv. Ondreja. 
   Na záver tejto pietnej spomienky, ktorej sa zúčastnil aj starosta obce 
p. Dušan Dvoran sme rozsvietili sviečky, aby svietili nielen na pamiatku 
zomrelých, ale aj nám živým na cestu mieru a porozumenia medzi 
ľuďmi celého sveta. 

   Blížia sa najkrajšie sviatky roka – VIANOCE – prajem všetkým členom 
JDS ale i ostatným občanom spokojné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu svojich blízkych a v Novom roku veľa, veľa zdravia. 

Anna Papežová, Predsedníčka ZO JDS



Zájazd dôchodcov na Kysuce 
Dňa 8. 10. 2014 sa uskutočnil zájazd pre členov Jednoty dôchodcov 
na Kysuce. Zájazd sa konal pod patronátom starostu obce p. Dušana 
Dvorana. Cieľom zájazdu bola návšteva lesnej úvraťovej železnice vo 
Vychylovke, prehliadka Skanzenu Kysuckej dediny a orloja v Starej 
Bystrici.
Ako prvú sme navštívili lesnú úvraťovú železnicu vo Vychylovke. Je 
zachovanou a funkčne  obnovenou časťou bývalej Kysucko-oravskej 
lesnej železnice, ktorá vznikla v roku 1926 spojením lesných železníc 
vybudovaných v roku 1915 – 1918, kysuckej – z Oščadnice do Chmú-
ry (Nová Bystrica, časť Vychylovka) a oravskej – z Lokce do Erdútky 
(terajšej Oravskej Lesnej). Úvraťový systém je jeden z dvoch, ktoré sa 
do súčasnosti zachovali v Európe. Spôsob prepravy na tejto železnici 
sme si mohli vyskúšať všetci účastníci zájazdu.
Po jazde na lesnej železnici nasledovala návšteva Skanzenu Kysuc-
kej dediny. Skanzen vznikol ako záchrana najcennejších pamiatok 
ľudovej architektúry z obcí Riečnica a Harvelka, ktoré mali zaniknúť z 
dôvodu výstavby vodnej nádrže Nová Bystrica. Súčasťou expozície sú 
i pôvodné stavby – cholvarky – objekty sezónnych pastierskych obydlí.
Ďalšou našou zastávkou bola prehliadka orloja na námestí v Starej 
Bystrici. Srdcom orloja je tzv. astroláb, teda ciferník s astronomickými 
údajmi. Práve astroláb robí zo slovenského orloja v Starej Bystrici 
jediný a prvý orloj na Slovensku.

Po návšteve orloja a prehliadke námestia v Starej Bystrici smerovala 
naša cesta do Belej, kde sme mali zabezpečený spoločný obed. 
Po občerstvení sme sa vybrali na spiatočnú cestu domov so zástavkou 
v Žiline zameranej na návštevu pivného festivalu. Cesta domov prebie-
hala v príjemnej nálade.
Dňa 25. 10. 2014 sa konala brigáda členov Jednoty dôchodcov. Brigá-
da bola zameraná na jesenné upratovanie obce, konkrétne parku pri 
Kaplnke sv. Jána. Na brigáde sa zúčastnilo 30 členov, ktorým za účasť 
patrí poďakovanie. Marcel Sloboda

podpredseda výboru ZO JDS
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Posedenie pre dôchodcov.
   Kultúrna komisia pri obecnom zastupiteľstve v spolupráci so staros-
tom  Dušanom Dvoranom a pracovníkmi obecného úradu  v rámci 
mesiaca úcty k starším každoročne poriada  posedenie pre dôchod-
cov, ktoré sa  konalo 23.10. v kultúrnom dome. Tento rok na všetkých 
prítomných čakala milá udalosť  - uvedenie do života piesne „Keď 
domov zavolá“ , ktorej autorom textu je JUDr. Marián Polakovič, náš 
rodák. Hudbu zložili páni Ján Fischer a Jozef Rapáč, ktorí pôsobia v 
dychovej skupine Záhorienka, našim občanom už dobre známej. Krs-
tným otcom bol samozrejme pán starosta. 

Ďalším bodom oficiálnej časti posedenia pre dôchodcov bolo 
udelenie vyznamenania   „Posol obce“ Vysoká pri Morave pani 
Anne Papežovej. Pani Anna Papežová je dlhoročnou predsedkyňou 
miestnej organizácie  Jednoty dôchodcov Slovenska v našej obci. 
Zaslúžila sa o rozvoj miestnej organizácie a spolu so svojimi členmi 
obnovila fašiangové tradície. Najskôr s partnermi z mestskej časti 
Bratislava -  Dúbravka a neskôr s okresnou organizáciou JDS v Ma-
lackách. Usporiadaním fašiangových podujatí a ženského chmatu  

fašiangy vo Vysokej pri Mora-
ve prekročili hranice obce a 
stali sa posolstvom zacho-
vávania tradícií. Dlhé roky 
organizuje zájazdy pre našich 
členov JDS. Za túto prácu jej 
obecné zastupiteľstvo udelilo 
spomínané vyznamenanie.
Okrem našich dôchodcov sme 
v kultúrnom dome priví-
tali  i pána starostu našej part-
nerskej obce Vedrovice Richar-

da Janderku, ktorý úspešne prevzal štafetu po Anne Gigimonovej a 
pokračuje vo vzájomnej spolupráci. Starosta Dušan Dvoran mu pri 
tejto príležitosti udelil ocenenie „za prehlbovanie spolupráce medzi 
obcami Vysokou pri Morave a Vedrovicami. Do ďalšej štvrorročnej 
súčinnosti sa obaja sta-
rostovia poberajú op-
timisticky, nakoľko boli 
jedinými kandidátmi v 
komunálnych voľbách.
Po oficiálnej časti čakalo 
na prítomných bohaté 
a chutné občerstvenie, 
pokračovala voľná zá-
bava v podaní dychovej 
skupiny Záhorienka, ne-
skôr  cimbálovej muziky 
manželov Osičkovcov z 
Lanžhotu. Pevne dúfame, že i v ďalších rokoch si naši dôchodcovia 
radi nájdu čas na takéto spríjemnenie jedného jesenného podvečera 
a tohto kultúrneho podujatia sa radi zúčastnia.

Mgr. Martina Koreničová
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Futbalová nádej z Vysokej pri Morave
        

  Futbal patrí u nás k najmasovejším 
a najuznávanejším druhom športu. 
Nie je nič neobvyklé, že sa za koženou 
naháňajú chlapci od útleho veku. Keď 
však s futbalom trávi väčšinu voľného 
času dievča, je to prinajmenšom pozo-
ruhodné. Nie je už reč o hráčke, ktorá 
vo futbale podniká prvé kroky, reč je 
o futbalistke, ktorá ochutnala už prvé 
úspechy, reprezentuje slovenský diev-
čenský futbal v zahraničí a vďaka fut-
balu spoznala už niekoľko štátov, napr. 
Čínu, Slovinsko, Česko atď. Potešujúce 

je, že žije v našej  dedine a volá sa Lenka Kopčová. Je žiačkou 9.triedy 
a v kolektíve patrí medzi najlepších žiakov. Spolužiaci ju uznávajú a 
vážia si ju. Je cieľavedomá a pracovitá. Redakcia Vysočana položila 
Lenke niekoľko otázok.
Redakcia: Kto ťa priviedol k futbalu a prečo práve tento šport?
Lenka: K futbalu ma priviedol môj tatko, ešte keď som bola škôlkárka. 

Vedela som vtedy, že chcem robiť nejaký šport a jediný, ktorý sa dal 
vo Vysokej robiť, bol práve futbal.
Redakcia: Na akom poste hráš? Chcela by si tento post zmeniť?
Lenka: Hrám v strede zálohy a v útoku. Som s týmito postami spokoj-
ná, takže nemám dôvod ich meniť.
Redakcia: Za aký futbalový klub hráš? Ako často sa stretávate na 
sústredeniach a v rámci reprezentačného družstva?
Lenka: Momentálne hrávam za ŠK Slovan Bratislava a ešte aj za Vysokú. 
S reprezentačným družstvom sa stretávame minimálne štyrikrát za 
sezónu.
Redakcia: Máš v Slovane a v reprezentácii dobrú priateľku?
Lenka: V reprezentácii aj v Slovane mám veľa dobrých kamarátiek, 
takže nemám obľúbenú len jednu.
Redakcia: Ako si predstavuješ svoju budúcnosť? (vzdelanie, osobný 
život, futbal)
Lenka: V budúcnosti by som  sa chcela naďalej venovať futbalu a pri-
tom študovať. Buď  by som ostala tu na Slovensku a hrávala by som 
v Slovane, alebo by som odišla do zahraničia a tam by som študovala.
  Tešia nás Lenkine úspechy. Želáme jej pevné zdravie, dobré študijné 
výsledky a samozrejme veľa úspechov s futbalom.

                                                                                   Mgr. Gabriela Gabrišová

,,Vysoké ˝ hrali u nás futbal
  Už niekoľko rokov sa koná futbalový turnaj starých pánov z obcí, 
ktoré majú názov ,,Vysoká ´´.
  Tento rok sa turnaj konal v našej obci v dňoch 8.-9. augusta.
Privítali sme 6 futbalových družstiev starých pánov zo Slovenska, 
Čiech a Poľska. Slovensko zastupovali futbalisti z Vysokej pri Morave, 
Vysokej nad Kysucou a z Vysokej nad Uhom. Českú republiku zastupo-
vali Vysoká od  Krnova a Vysoká od Hustopečí . Poľsko reprezentovali 
futbalisti z Wysokej.
  Tento turnaj, v ktorom zvíťazili futbalisti z Vysokej nad 
Kysucou, keď porazili Poliakov 8:2 a na treťom mieste 
skončili naši starí páni, ktorí porazili Vysokú nad Uhom 
4:2, bol v našej obci takým malým futbalovým sviat-
kom. Každé futbalové družstvo prišli do našej obce 
podporiť ich starostovia i fanúšikovia.
  Turnaj mal nielen športový ale i spoločenský rozmer. 
Účastníci turnaja sa nielen navzájom spoznávajú, ale spo-
znávajú i obce a život v nich, ktoré majú v názve ,,Vysokú ˝. 

Všetci prijali pozvanie 
starostu obce Vysoká 
nad Kysucou, kde sa 
uskutoční tento turnaj 
na budúci rok.  
Tak teda ,,Športu zdar 
a futbalu zvlášť ˝, nech 
táto pekná tradíciapo-
kračuje i naďalej !  
               
                  Anna Tomečková 

Dňa 27.9.2014 mali svadbu naši dobrovoľní hasiči 
Mirka Jurkovičová a Peter Krajčír
/súťažia v mužskom a ženskom družstve/

Srdečne blahoželáme

Srdečne Vás pozývame ...

Dňa 1. januára 2015 – Vítanie Nového roka 2015 o 16:00 hod.
          v kultúrnom dome.

Dňa 31.1. 2015 – Reprezentačný ples

Dňa 07.02. 2015 – Obecná zabíjačka

Dňa 14.2. 2015 – Sprievod masiek a fašiangová zábava

Dňa 17.2. 2015 – Ženský chmat spojený s pochovávaním basy
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Druhý ročník 
„Záhoráckeho pohára“  

Októbrovými  pretekmi „Rozlúčka so sezónou 2014“ zároveň vyvrcholila 
celosezónna súťaž „Záhorácky pohár 2014“. Do skokovej ligy boli zarade-
né spolu štyri súťaže , ktoré orga-
nizovali tri spolupracujúce kluby 
–  Žrebčín Kopčany,  Agropartner 
Plavecké Podhradie a Parkúr Club 
Vysoká pri Morave. Do ligového 
rebríčka si dvojice jazdec – kôň 
postupne pripisovali za svoje 
výkony a umiestnenia body, 
a tak sme už v októbri, tesne po 
poslednej súťažnej jazde rozlúč-
kových pretekov vo Vysokej pri 
Morave spoznali  víťaznú dvojicu 
aj celý skompletizovaný rebríček 
aktuálneho ročníka. Celkovo sa 
do súťaže bodovo zapísalo až 
153 štartujúcich dvojíc a mnoho 
dvojíc mohlo až do poslednej 
chvíle zabojovať o prvých päť 
oceňovaných pozícií. Napokon 
až aktuálna forma a pripravenosť 
jazdcov a ich koní  na poslednom 
podujatí  rozhodla o konečnej 
víťaznej dvojici  a umiestených na druhom až piatom mieste. 
1.miesto:  Ambrová Lucia – Keysy, Femini Team Trnava
2.miesto: Ambrová Lucia – Nagoja, Femini Team Trnava
3.miesto: Tardíková Timea – Babuľka, Femini Team Trnava
4.miesto:  Vrabčeková Sarah – Penny, Záhoran Jakubov
5.miesto:  Grúzová Radoslava – Sister of Mersy, Femini Team Trnava 

Okrem pamätných trofejí 
pre prvé tri dvojice majú 
všetky jazdkyne možnosť  
zúčastniť sa vybraného sú-
stredenia s renomovanou 
drezúrnou trénerkou. Nákla-
dy spojené so sústredením 
im uhradia usporiadatelia(od 
20% až do 100% nákladov). 
Kompletný rebríček nájde-
te na www.sportcentrum-
-vpm.sk
Blahoželáme a so všetkými 
sa tešíme v roku 2015, pri 
treťom ročníku skokovej ligy.  

Vysoká pri Morave opäť ožila 
parkúrovým športom...

V sobotu 11.októbra hostil domáci Parkúr Club a obec Vysoká 
pri Morave jazdcov a ich kone, členov realizačných tímov, mno-

hých priaznivcov skokového športu a milovníkov koní 
a tiež rozlúčok...V areále domáceho Sportcentra sa 
totiž konali jedny z posledných skokových podujatí pod 
šírym nebom  v sezóne 2014 - „Rozlúčka so sezónou 
2014“. A keďže tieto preteky boli zároveň vrcholom ce-
losezónnej skokovej ligy  „Záhorácky pohár 2014“, spo-
znali sme aj celkovú víťaznú dvojicu jazdkyňa – koník, 
a tiež ďalšie poradie v konečnom rebríčku.
Organizátori  urobili opäť maximum pre hladký prie-
beh pretekov, výkon  staviteľa  parkúrov  pri príprave 
jednotlivých súťaží a výkony rozhodcovského zboru 
počas pretekov boli profesionálne, a tak mali jazdci 
pre svoje súťaženie vytvorené výborné podmienky. 
Priebeh samotných pretekov si prišlo vychutnať  aj po-
merne dosť divákov. Či už boli pre nich lákadlom koní-
ky a výkony jazdcov, pekné počasie, alebo rozlúčkový 
guľáš, divácka kulisa aj tentoraz krásne dopĺňala prete-
kovú atmosféru...   
Samotné preteky začali presne o 10,00 hod. súťažou 
ZZM s výškou prekážok 80cm, ktoré mali tri podkategó-
rie. Garanti jednotlivých súťaží – venovali vždy prvým 
piatim umiestneným stužky a vecné ceny.

V úplne prvej súťaži „Cena spol. Equistyle, s.r.o.“ si  pomerali sily 
deti do 14 rokov. Bezchybným výkonom si prvenstvo zabezpečila 
mladá jazdkyňa z klubu  Stajňa Plameň Miloslavov Nina Černá na 
Riecke. 
Spomedzi jazdcov na mladých koňoch  si prvenstvo a vecné ceny 
od spoločnosti  Kávomaty, s.r.o .do Kvetoslavova odniesla  jazdkyňa 
Martina Kapustíková na Stefany.
Treťou podsúťažou v skoku ZZM s výškou prekážok 80cm bola 
„Cena spol. Pion, s.r.o.“ pre hobby jazdcov. Víťazka Ivana Sochoro-
vá na Barbarovi z JŠ Cavallo Bratislava ako aj ďalší štyria umiest-
není si na dekorácii prevzali stužky a priamo z chrbta svojich koní 
si mali možnosť vybrať (z deviatich venovaných) obraz s konskou 
tematikou podľa vlastného vkusu...
Druhou súťažou bola „Cena spol.Berto, s.r.o.“, s výškou prekážok 
90cm s náväzným rozoskakovaním. ( ako v prvej súťaži). O víťazné 
stužky a spolu päť darčekových košov od garanta tejto súťaže za-
bojovalo pomerne početné pole štartujúcich, aby si nakoniec už 
druhé víťazstvo v pretekoch vybojovala Nina Černá na koni Riecke 
zo Stajne Plameň Miloslavov. 
Nasledujúcu súťaž – parkúr Z s výškou prekážok 100cm podporil 
domáci Parkúr club Vysoká pri Morave. Parkúr dobre preveril pri-
pravenosť koní a jazdcov a iba sedem koní zo 40 členného štarto-
vého pola sa dostalo do rozoskakovania. To rozhodlo o víťazovi, 
ktorým sa stal jazdec Peter Hayden na koni Sanchez 2 z klubu 
Karpatia Bratislava.
Po prestavení parkúru začala nasledujúca súťaž – skok ZL s výš-
kou prekážok 110cm, a napriek inému zostaveniu parkúru mala  
veľmi podobný priebeh ako predchádzajúce Z-ko. Do rozoska-
kovania sa z tridsiatich odštartovaných koníkov prebojovalo 
nakoniec sedem, aby si nakoniec víťazstvo a cenu od domáceho 
garanta Sportcentra Vysoká pri Morave odniesla jazdkyňa Timea 
Tardíková na Pandore z Femini Teamu Trnava.
Víťazkou najcennejšej súťaže dňa – skoku L , s postupnou nároč-
nosťou do 120cm a trofej a cenu od obce Vysoká pri Morave si do 
Zálesia odniesla Rebeka Hančinská na kobylke Roxanna. 
Víťazom a umiestneným na popredných miestach blahoželáme 
a prajeme do halovej sezóny a do roku 2015 veľa športových 
úspechov.                                                    

                                                                                                     Členovia Parkúr 
Clubu Vysoká pri Morave

 



UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 28.augusta 2014
Uznesenie číslo 275/48/5/2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 
rokovania bez  bodu 6, t.j. kontrola uznesení pre neprítomnosť 

hlavnej kontrolórky.

Uznesenie číslo 276/49/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľu-

je mesačný poplatok v Materskej škole 15 EUR od 1.9.2014.                                                      
( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 277/50/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané infor-
matívne správy starostu obce a predsedov komisií  za obdobie od 

12.6.2014 do 28.8.2014 na vedomie .     ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 278/51/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o 

hospodárení obce za I. polrok 2014.     ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 279/52/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové 

opatrenie číslo 3/2014:

Úprava rozpočtu č. 3

Uznesenie číslo280/53/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí 

- so znížením rozsahu prenajatých nebytových priestorov pre Praktik, 

s.r.o. MUDr. Ľubica Jenisová, Krátka 548, Vysoká pri Morave .
- s uzatvorením nájomnej zmluvy na nebytové priestory pre ADOS Cen-

trum pomoci, s.r.o., MUDr. Ľubica Jenisová, Schillerova 17, Bratislava
Podmienky prenájmu :

Praktik s.r.o. – nájomné  6,25 €, mesačné zálohy na energie  43,75 €  spolu 50,00 €  
ADOS Centrum pomoci, s.r.o. – nájomné 6,25 €, mesačné zálohy na 

energie 43,75 € spolu 50,00 €     ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 281/54/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom 

časti verejného priestranstva z parcely číslo 775/6 do  novovytvorenej 
parcely číslo 775/71 o výmere 29 m2  žiadateľovi PaloMico s.r.o.,Krížna 
19/a,Stupava za cenu 26,60 €/m2 t.j. za predávaných 29 m2   771,40 €.

Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko je to ma-
jetkovoprávne usporiadanie už dlhodobo jestvujúceho stavu. Skut-
kový stav bol zistený až vyhotovením geometrického plánu. Právny 

predchodca žiadateľa užíval uvedenú výmeru viac ako 30 rokov
 a mal tam aj oplotenie.   ( súhlasí 9 poslancov )

Uznesenie číslo 282/55/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí 

s 5%-nou spoluúčasťou na projekte  „Rekonštrukcia III.linky ČOV „ .
Spoluúčasť predstavuje sumu 2238,00 EUR.   ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 283/56/5/2014
      Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spolu-
účasťou obce na projekt financovaný  BSK „ Detské ihrisko v MŠ“. 

Projekt má hodnotu 6628,30 EUR, príspevok BSK je 4500,00 € 
      a spoluúčasť obce bude 2128,30 EUR.   ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 284/57/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vstup Obce 

Vysoká pri Morave do občianskeho združenia „DOLNÉ  ZÁHORIE“ 
pre aktivity integrovanej stratégie regionálneho rozvoja v okrese 

Malacky za účelom zaradenia do Miestnych akčných skupín ( MAS) 
Ministerstvom pôdohospodárstva SR s možnosťou čerpania zdrojov 
z operačného programu pre rozvoj vidieka.   ( súhlasí 9 poslancov)

Uznesenie číslo 285/58/5/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s realizáciou 

tabule s menným zoznamom občanov, 
ktorí zomreli ako obete II. sv. vojny. súhlasí 9 poslancov)

Dušan D v o r a n
starosta obce

Uznesenie číslo 1/1/12014
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva vo Vyso-

kej pri Morave
zo dňa 29.11.2014

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na svojom ustano-
vujúcom zasadaní prerokovalo:

1/ Informácie o výsledku volieb do orgánov samosprávy obce
2/ Poverenie poslanca podľa § 13 odst.1, zák. SNR č. 369/1990 
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
zvolávaním a vedením rokovaní obecného zastupiteľstva
3/ Menovanie poslanca zástupcom starostu
4/ Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, 
zaradenie poslancov do komisií a voľbu predsedov komisií
5/ Návrh na určenie mesačného platu starostovi obce
6/ Určenie sobášiacich, sobášnych dní a hodín
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
A. Berie na vedomie:
1/  výsledky volieb do orgánov samosprávy
2/  vystúpenie novozvoleného starostu obce

B.  Konštatuje, že
1/ novozvolený starosta obce Dušan Dvoran zložil zákonom 
      predpísaný sľub starostu obce bez výhrad
2/  zvolení poslanci obecného zastupiteľstva
     Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Róbert Dinuš,
      Ing. Lenka Dvoranová,  Mgr.Gabriela Gabrišová,
      Doc. Ing. Miroslav Kopča,PhD., Mgr. Martina Koreničová,
      Milan Lapčík, Ing. Ján Rusnák
      zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného 
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Úpravy v príjmovej časti: 2. úprava 3. úprava rozdiel

dotácia na matriku 2 807,33 2 869,09 61,76

dotácia-výmena okien 0,00 12 000,00 12 000,00

dotácia-Nadácia SPP
-informačný systém

0,00 8 000,00 8 000,00

SPOLU-bežné príjmy 963 181,38 983 243,14 20 061,76

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

použitie zostatku 
hospodárenia z r. 2013

113 660,00 151 918,00 38 258,00

predaj budovy /PS-útvaru/ 0,00 88 000,00 88 000,00

SPOLU-finančné operácie 113 660,00 239 918,00 126 258,00
stočné    

Podnikateľská činnosť 49 250,00 49 250,00 0,00

Úpravy vo výdavkovej časti:    

dotácia-Nadácia SPP-
informačný systém

0,00 8 736,72 8 736,72

kúpa školských lavíc 
- ZŠ Vysoká pri Morave

0,00 3 379,97 3 379,97

projekty - poplatky 0,00 7 200,00 7 200,00

dotácia na matriku 2 807,33 2 869,09 61,76

údržba a opravy 
miestnych komunikácií

5 000,00 55 000,00 50 000,00

SPOLU-bežné výdavky 550 430,38 619 808,83 69 378,45

dotácia na originálnu 
kompetenciu školy

154 069,00 154 069,00 0,00

dotácia na prenesenú 
kompetenciu školy

257 642,00 257 642,00 0,00

kúpa chladničky - KD 0,00 1 400,00 1 400,00

kúpa pozemku 
/park na Krížnej ulici/

0,00 4 841,20 4 841,20

SPOLU-kapitálové výdavky 166 157,88 172 399,08 6 241,20

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

Podnikateľská činnosť 49 250,00 49 250,00 0,00
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JUBILANTI od  1.9.2014 – 31.12.2014  

50  roční  
Marián Filípek, 

Magdaléna Lapčíková, 
Anna Búzeková,
 Ľuboš Belošič, 

Ing. Ján Rusnák, 
Pavol Prokop, 
Jozef Ulehla 

Jaroslav Rusnák

55 roční 
Mária Salajová, 

Valéria Tokošová, 
Mária Kalejová

60 roční 
Ladislav Kaleja, 

Vladimír Mardiak, 
Peter Satty, 

Tibor Chmela, 
Božena Ulehlová, 

Ľudmila Dvoranová,
 Emil Fošnár, 

Zdena Novoveská, 
Darina Šporánková, 
Božena Matulová, 

Vladimír Šulc

65 roční 
Eva Matúšková, 

Jozefa Botlíková, 
Karol Mundok, 

František Varga, 
Karol Dvoran, 

Jana Šišuláková, 
Eva Michelerová, 
Amália Salayová, 
Mária Honzová

70 roční 
Eva Černeková, 

Jozef Salay, 
Helena Orgoňová, 

Anton Bročka, 
Anna Odvárková

75 roční 
Berta Klasová, 

Ing. Jozef Pisoň, 
Alojz Rybár, 

Cecília Dvoranová, 
Ľudovít Ulehla 

80 roční 
Jozefa Venduhová, 

Kamila Smejová, 
Aurélia Plachová 

85 roční 
Jaroslava Mikulášková, 

Imrich Ryšavý, 
Helena Plachová

90 roční 
Anna Davidová

Zoznam narodených detí 
od 15.07. 2014  

Liptáková Clara, 
Hulínová Timea, 
Salayová Liliana, 

Jurík Emily, 
Jánoš Sebastián,
 Ďurica Dominik, 
Pozsgay David, 
Bukovská Lara, 

Svetlíková Alica, 
Trúsik Richard, 

Micheler Martin, 
Oroszi Natália, 
Višvader Peter, 

Klas Alexej, 
Smiknya Mathias, 

Občania zomrelí 
od 15.06. 2014  

Krišica Štefan , 
Ondrejková Jozefína , 

Mardiaková Mária, 
Mošovská Edita, 
Oldřich Visner, 

Kovarovič Peter, 
Kandlbauer Michal, 
Božíková Margita, 

Žužič Otto, 
Ulehlová Jozefína, 

Frišlovič Peter 

      zastupiteľstva bez výhrad

C.  Schvaľuje
1/  Rozhodnutie starostu obce poveriť Mgr. Gabrielu Gabrišovú 
      zvolávaním a vedením zasadanutí OcZ podľa § 13, odst.1, zák.  
      SNR  číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších   
      predpisov
2/  Menovanie Ing. Jána Rusnáka do funkcie zástupcu starostu obce

D.  Zriaďuje
Komisie a to

-  finančnú a správy obecného majetku
- Výstavby a životného prostredia
- Pre kultúru a šport
- Pre verejný poriadok a riešenie zanedbávania povinnej školskej
   dochádzky
- Škodovú
- Pre verejné obstarávanie prác, tovarov a služieb
- Redakčnú radu občasníka VYSOČAN

E.   Volí
1/ predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku 
     Mgr.Gabrielu Gabrišovú
     Členov komisie : poslancov Ing. Evu Benkovičovú
                                      Ing. Lenku Dvoranovú  
                odborníčku z radov obyvateľov Ing. Zuzanu Polákovú

 2/  predsedu komisie pre výstavbu a životné prostredie 
      Milana Lapčíka
      Členov komisie : poslancov Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.
                                                            Ing. Jána Rusnáka
   odborníkov z radov obyvateľov Františka Bobáka, Milana Juríka,
                                                                 Janu Leškovú

3/ predsedu komisie pre kultúru a šport Róberta Dinuša
     Členov komisie : poslancov Janu Baumannovú
                                                           Mgr. Martinu Koreničovú
     Odborníkov z radov obyvateľov Denisu Dinušovú, 
                                                           Dominiku Dinušovú, Tomáša Kimličku,
                                                            Mareka Krúžeka, Beátu Miškolciovú 

4/ predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku  
                                                                      Doc.Ing.Miroslava Kopču,PhD.
     Členov komisie: poslancov Mgr. Martinu Koreničovú
                                                          Milana Lapčíka
     Odborníkov z radov obyvateľov JUDr.Annu Polákovú

5/ predsedu komisie škodovej Ing. Jána Rusnáka
     Č lenov komisie : poslancov Mgr.Gabrielu Gabrišovú,  Milana Lapčíka
     Hlavnú kontrolórku obce Ing. Zdenku Bothovú

6/ členov výberovej komisie pre verejné obstarávanie prác, 
     tovarov a služieb pri zákazkách  v hodnote 100.000,00 € a viac
     poslancov : Janu Baumannovú, Ing. Evu Benkovičovú,
                    Róberta Dinuša, Ing. Lenku Dvoranovú, 
                      Mgr. Gabrielu Gabrišovú, Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.,
                    Mgr. Martinu Koreničovú, Milana Lapčíka,Ing. Jána Rusnáka

7/ členov redakčnej rady občasníka VYSOČAN
     Poslancov : Mgr. Gabrielu Gabrišovú Róberta Dinuša
                            Mgr.Martinu Koreničovú
     Členov z radov obyvateľov : Dominiku Dinušovú Denisu Komínekovú
                                                    Hanu Malcherovú. RSDr.Annu Tomečkovú     
F.  Určuje
a)  V súlade so zákonom NR SR číslo 154/2011 Z.z., ktorým sa mení a 

dopĺňa zákon č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových 
pomeroch starostov obcí a primátorov miest   v rozsahu urče-
nom obecným zastupiteľstvom najneskôr 90 dní pred voľbami, 
mesačný plat starostu obce  v základnej výške zvýšený o 70 %.

b)  Sobášiacich poslancov Róberta Dinuša
                                                    Milana Lapčíka
c)   Sobášne dni a hodiny : piatok   9,00 hod. – 14.00 hod.
                                                  sobota 13,00 hod. – 17,00 hod.

Dušan D v o r a n
starosta obce


