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750.VÝROČIE
PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY
OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Vážení občania,
dostáva sa Vám do rúk občasník Vysočan. Toto číslo sa vydáva pri príležitosti 750.výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci.
750 rokov je neuveriteľne dlhý čas – sedem a pol storočí, ktorý ubehol od roku 1271. Nás obyvateľov obce napĺňa hrdosť, že sme súčasťou
obce Vysoká pri Morave. Z histórie obce lepšie spoznávame svoju súčasnosť a pripravujeme svoju budúcnosť. Mnohí z nás tu majú svojich
predkov, ktorí tu žili svoje životy, príbehy, radosti, bolesti, ale vždy verili, že obec bude mať lepší zajtrajšok. Svojim predkom sme vďační za
to, čo tu vytvorili. Ako sa hospodári starali o životné prostredie a pre ďalšie generácie pripravovali podmienky pre lepší život. Život občanov
našej obce nie je len práca, ale rôznorodý život na poli kultúrnom a spoločenskom.
Oslávme spoločne dôstojne toto výročie, na oslavu ktorého Vás srdečne pozývame.
Dušan Dvoran
starosta obce

Program osláv 750.výročia prvej písomnej zmienky o obci
13. 8. 2021 – 18:00 h. – 22:00 h. koncert dychovej hudby Záhorienka na Námestí
oslobodenia pred VIP pubom

14. 8. 2021 – 16:00h.

sprievod z KD na štadión

17:00 h. – 18:00 h. prvá časť koncertu dychovej hudby Uníčanka
18:00 h. – 19:00 h. predstavenie partnerských obcí s kultúrnym
programom speváckej skupiny Hochštetňan
19:00 h. - 20:00 h. druhá časť koncertu Uníčanky
20:00 h. – 22:00 h. do tanca a na počúvanie hrá hudobná skupina LUX
22:00 h. – 24:00 h. vystúpi hudobná skupina MODUS Memory

15.8. 2021 – 10:00 h.

slávnostná svätá omša v kostole sv. Ondreja

14:00 h. – 15:00 h. koncert domácich umelcov v kostole
16:00 h. – 20:00 h. ľudová veselica na miestnom štadióne
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Rozlúčka so zimou
Vítanie jari
26.marca sa deti materskej školy, prváci a druháci základnej školy rozlúčili so zimou, tradične
tak, že zapálili a v rieke Morave utopili Morenu – pani zimu. Tým privítali prichádzajúcu jar.
Na brehu Moravy veselým pásmom riekaniek,
piesní o kvetinkách, tančekmi ukázali ako sa
tešia na príchod jari. Vďaka Vám pani učiteľky z
MŠ, že už viac ako 20 rokov pokračujete s deťmi
v tejto peknej tradícii.
Anna Tomečková
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Stavali sme máj
Oproti minulému roku bolo predsa len tohtoročné stavanie mája oveľa veselšie nemalou
účasťou našich občanov. Na úvod starosta obce
všetkých privítal a predstavil spevácku skupinu
Hochštetňan, ktorá sa úvod zaspievala piesne
o máji a ďalšie známe ľudovky. Deti z MŠ máj
tradične omašľovali, členovia DZH Vysoká pri
Morave spolu s pracovníkmi OcÚ ho postavili a
celý mesiac sa pyšne vynímal na Námestí oslobodenia. Keďže ešte pretrvával núdzový stav,
nemohli sme mať stánky s občerstvením. Ale
keďže gastro prevádzky mohli mať otvorené terasy, pred VIP pubom postavili veľkú terasu, kde
si ľudia posedeli pri pivečku, vínečku, kofole, ale
hlavne si pochutnali na langošoch od pána Stanislava Hološku. Pražil ich 6 hodín nepretržite.
Ďakujeme
Anna Tomečková

Oslava letného slnovratu netradične na futbalovom štadióne
Oslava letného slnovratu netradične na futbalovom štadióne
Stará ľudová múdrosť hovorí: „Kto počká, ten sa dočká“. My sme počkali, hoci sme počkať museli až dva roky pre pandemickú situáciu s
koronou, ktorá nás riadne potrápila, ale v tomto roku sme konečne
mohli leto privítať. A privítali sme ho po novom. Na futbalovom štadióne. Tak rozhodlo obecné zastupiteľstvo a kultúrna komisia a rozhodli veľmi dobre. Vzhľadom na tú obrovskú účasť občanov nielen od
nás, ale i z okolitých obcí je možné, že by sme sa na tradičné miesto pri
hrádzi Moravy ani nestali. Nič z toho, na čo sme boli zvedaví, nechýbalo.
Sprievod od kultúrneho domu na štadión sa pohol o 18:00 h. Na jeho
čele kráčali tradiční maskoti – slniečko Lenka Dvoranová ml. a vodníčka Zarka Komíneková. Aby sa lepšie a hlavne veselo pochodovalo,
o to sa postarali muzikanti Malačané. V sprievode sa vynímali členky
a členovia speváckej skupiny Hochštetňan, členovia Dobrovoľného
hasičského zboru, funkcionári obce, pozvaní hostia a občania obce.
Pri príchode na štadión predsedníčka kultúrnej komisie všetkých privítala a predstavila program oslavy. Starosta obce verejne poďakoval
celému kolektívu tých, ktorí dlhodobo zabezpečovali v obci testovanie na koronavírus. Potom už na tribúnu nastúpili naši speváci zo
speváckej skupiny Hochštetňan a veselými piesňami vytvorili úvodnú,
veľmi peknú a veselú atmosféru. Konečne si po dlhom čase aj mnohí
naši občania pod tribúnou zaspievali. Viac ako hodinu a pol nás bavila
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hudobná skupina Bonita z Považskej Bystrice.
A záver o 22 h. patril rockovej skupine Modus
Memory Mariána Greksu a práve oni pod tribúnou roztancovali všetky vekové kategórie.
Počas celého odpoludnia a večera bolo na
štadióne zabezpečené občerstvenie. Poďakovanie patrí všetkým čo sa postarali o to, aby
nikto nebol hladný a hlavne smädný. Vďaka
Vám poľovníci, Vám z VIP pubu, Vám z Nového šenku, Zsigmondovcom , aj tým, ktorých
sme tu nemenovali, ale poskytovali občerstvenie.
Záver osláv patril tradičným svetelným atrakciám. Že po Morave neplávali kahance ? Nevadilo, veď prítomní s rozsvietenými sviečkami
v rukách vytvorili „svietiacu rieku“ okolo štadióna. Nechýbala ani „jánska vatra“. Organizátori vyšli v ústrety občanom, ktorí si neželali
ohňostroj, pretože tým trpia zvieratá a vyhovelo sa aj ochrancom prírody, ktorí plávajúce
kahance na Morave kritizovali. Ťažko odhadnúť účasť na oslave, ale bolo nás skutočne
veľa. Ukázalo sa, že nám už chýbala možnosť
stretnúť sa vo väčšom počte, zabaviť sa, užiť
si nástup leta.
A leto prišlo ako sa patrí. Horúce, tropické
dni nás potrápili a určite ešte potrápia, ale to
k letu patrí. Prajeme deťom pekné prázdniny,
dospelým pekné dovolenky a všetkým pekné, slnečné, veselé letné dni.

VITAJ LETO
Anna Tomečková
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Jarné brigády
Aj napriek pandemickým opatreniam sa na jar konali brigády, kde sa
upratovala obec a jej okolie od odpadkov, ktoré pravidelne zanechávajú
nespratné ľudské elementy, ktoré si obec a jej okolie pletú s chlievom.
Brigád sa zúčastnili dôchodcovia, ktorí upratujú pravidelne park pri sv.
Jáne, priestranstvo pred kultúrnym domom, Námestie oslobodenia a
areál pred miestnym kostolom. K dôchodcom sa tento rok do upratovania zapájali i občania mladší ako dôchodcovia. Členovia fašiangovej spoločnosti po viac ako roku upratali miestny cintorín. Osobitnú kapitolu si
zaslúžia naši poľovníci a skupina občanov, ktorá si dala názov „Za krajšie
Hochštetno“, ktorú vedie pani Elena Vinceková. Ich skupina niekoľko-

krát čistila okolie obce. A výsledok ? 16 veľkokapacitných kontajnerov
odpadu a rôzneho svinstva, ktoré nie ľudia, ale chrapúni povyvážali do
okolia obce. A žiaľ robia to pravidelne, len usvedčiť ich je zatiaľ problém.
Aj 600 vyzbieraných pneumatík v našom katastri svedčí o primitívnom
charaktere týchto ľudí. Čo sa dá povedať o človeku, ktorý do Horného
lesa, ktorý je v V. stupni ochrany prírody vyvezie manželskú posteľ, kreslá, matrace a iné svinstvo ? Je to vôbec človek ? Slušní ľudia chcú žiť v
peknej prírode, robia poriadok, upratujú po vandaloch!. Hovorí sa, že
„Božie mlyny melú pomaly, ale iste“. Aj na týchto vandalov raz dočiahne
ruka spravodlivosti.

Zo života farského spoločenstva v našej obci.
Príchod roku 2021 bol poznačený prísnymi
protiepidemickými opatreniami na pandémiu Coronavírus – COVID-19. Boli sme všetci izolovaní a nemali sme osobné kontakty.
Neboli povolené žiadne sväté omše a kostol
bol zatvorený. Po pôstnom období sme mali
sláviť najvýznamnejšie kresťanské sviatky
Veľkonočné. Vrcholom príprav bol posledný
týždeň tzv. veľký. V našej farnosti bola dlhoročná tradícia- modlenie sa na cintoríne
ruženec k umučenej tvári Pána Ježiša. Vždy
o 13:00 h. sme sa stretávali najmä členky
ružencového bratstva, bolo nás 12-15. Naše
modlitby sme obetovali za ukončeniu pandémie ako aj všetkých zomrelých pochovaných
na cintoríne. I keď sa Veľkonočná omša slúžila pred obrazovkami – prenos z Vatikánu.
Všetky členky ružencového bratstva sme boli
šťastné, že sme duchovne prispeli k sväteniu
týchto sviatkov.
V máji, keď mohol byť obmedzený počet
veriacich v kostole a situácia sa zlepšovala,
pán farár vyhlásil dátumy prvého svätého
prijímania. Žiaci štvrtého ročníka, ktorí ne-
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mali v roku 2020 sväté prijímanie dňa 6. 5.2021 v počte 12. Žiaci tretieho ročníka mali dňa 13.5.2021 v počte 13. V máji sa zintenzívnila
príprava, každý piatok mali detskú svätú omšu, ako aj nácvik piesní
pod vedením p. Budajovej. Aj farníci a farníčky sa 2.mája 2021 zúčastnili na brigáde okolia kostola a úpravy pomníkov pri kostole. Matky
prvoprijímajúcich detí upratali dňa 4.5.2021 interiér kostola, ktorý aj
vyzdobili. Obidve slávnostné omše 6.5. a 13.5. mali začiatok o 10:00 h.
za sprievodu p. farára, miništrantov, prvoprijímajúcich rodičov detí,
rodičov a ostatných rodinných príslušníkov. Priebeh omše bol slávnostný, deti zaspievali nacvičenú pieseň ako prejav vďaky za lásku,
ktorú všetkým deťom dáva Ježis. Po záverečných poďakovaniach boli
deti vyprevadené za asistencie z kostola, kde si urobili spoločné foto
na pamiatku na tento významný deň v ich živote.
Žiaľ opakuje sa stále ten istý scenár, že po svätom prijímaní deti prestanú chodiť do kostola aj ich rodičia. Je to smutné, lebo deti potrebujú príklad najmä od svojich rodičov. „Bože, daj im sily, zdravia, aby
mali čas na seba a svoje deti!“
Rekonštrukcia zvonov, hodín a ozvučenia kostola. Mnohí ste si všimli
a pýtate sa, prečo nezvonia zvony? Začiatkom apríla sa vyskytla závada na strednom zvone a z bezpečnostných dôvodov sa museli zvony
odstaviť. Po oslovení odborníkov z rôznych firiem, sa všetci zhodli,
že je potrebná rozsiahla rekonštrukcia všetkých 3 zvonov. Členovia
komisie, p. farár, pán Dinuš, Korenič, Ing. Kocian a starosta obce p.
Dvoran vybrali firmu, ktorá má najlepšie referencie po celej SR. Zvonárska dielňa Albína Iváka z Liptovských Sliačov. Uvedená firma po
obhliadke prisľúbila, že zrealizuje rekonštrukčné práce. Prisľúbili aj

Zo života CYKLOKLUBU VYSOČAN.
Vážení spoluobčania , členovia klubu VYSOČAN.
Ako už mnohí dávno viete, založili sme v novembri 2020 nový CYKLOKLUB VYSOČAN , v ktorom je momentálne asi 30 členov.
Sme veľmi radi, že ste sa k nám pridali. Zároveň Vám chcem trochu opísať čo sa udialo počas prvého polroka. Prvý cyklovýlet sa uskutočnil
dňa 3.4.2021, kvôli nepriaznivému počasiu sa stretli len traja odvážlivci
a vyrazili na Košarisko nad Lozornom.
Druhý cyklovýlet sa nám podarilo uskutočniť dňa 1.5. 2021 zase na
Košarisko. Počasie nám prialo, zišlo sa nás asi desať a išli sme cez cyklotrasu do Stupavy, pokračovali sme do Borinky a odtiaľ na Košarisko.
Počasie nám prialo. Hore sme sa občerstvili a piekli sme pečienky pri
ohni. Bola tam veľká zábava.
Potom sme pokračovali smer Lozorno, Láb až do Vysokej. Ukončenie
výletu bolo na Námestí oslobodenia v reštaurácii VIP.
Tretia akcia za najväčšej účasti bola dňa 5.6.2021 cestou na hrad Devín,
kde nás prišiel podporiť aj pán starosta D.Dvoran
Pod hradom sme si príjemne posedeli, občerstvili sa a pokračovali sme
cestou domou cez luny rieky Moravy.
Štvrtý cyklovýlet sa uskutočnil dňa 3.7.2021 vláčikom Záhoráčikom zo
Zohoru až do Plaveckého Podhradia. Odtiaľ sme sa presunuli cez vojenské lesy až do Studienky, Levár a do Malaciek. Tu sme si oddýchli a

opravu hodín na veži, čo bolo schválené aj zastupiteľstvom. Musia
byť doriešené právne a ekonomické otázky. Rekonštrukcia sa môže
začať.
Ďalšia potrebná výmena je ozvučenie kostola. Momentálne je veľmi
slabá počuteľnosť, dalo by sa povedať, že nulová. Vďaka pánovi organistovi Robertovi Dinušovi, ktorý zadal novú zosilňovaciu skrinku,
nové mikrofóny, mala by inštalácia prebehnúť v dohľadnom čase.
Vďaka novému ozvučeniu budeme mať všetci prítomní na svätej
omši úplnú účasť na jej svätení. „Pán Boh odplať všetkým, ktorí sa
akýmkoľvek spôsobom pričinili na zveľadení a zachovaní dedičstva
našich predkov!“.
Eva Luptáčiková
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pokračovali sme do Plaveckého Štvrtka, Lábu
a späť do Vysokej.
Všetkým zúčastneným veľmi pekne ďakujem
a verím, že sa naša účasť bude len zvyšovať.
Oficiálne máme asi 30 členov. Všetkým členom sme ako symbol vďaky odovzdali tričká
s logom klubu. Máme v klube aj staršie dámy,
ktorým dávame úctu a poklonu, že sú také aktívne. Zároveň máme v klube aj najstaršieho
mužského člena Paľka Kopču, ktorý sa toho
roku dožil krásnych 70. rokov. S úctou sme mu
odovzdali darček v podobe dresu s logom a
zaželali sme mu ešte veľa zdravia do ďalších
rokov. Ďalej sme sa zúčastnili ako zakladatelia
cykloklubu a reprezentovali sme Vás všetkých
na krásne zorganizovanom Letnom Slnovrate.
Bolo tam veľa zábavy aj s občerstvením.
Zriadili sme reklamnú tabuľu, ktorá je umiestnená pri altánku pre cyklistov hneď vedľa
hrádze. Obecný úrad sme poprosili, aby sme
mohli tento priestor využívať na stretnutia.
Zároveň sme prisľúbili, že okolie budeme
skrášľovať a vysadíme tam kvety alebo stromčeky. Spríjemníme tým prostredie vo Vysokej
pri Morave. Budeme organizovať brigády a
verím, že spolupráca s Vami bude úžasná. Ďalej chcem oznámiť, že sa niektorí členovia zúčastnia niekoľkých maratónov ako napríklad
MTB Supava tour, MTB Gajary. Kto z Vás bude
chcieť, môže sa pridať.
Na záver chcem všetkým poďakovať za to,
že nás cyklistika spája a zbližuje. Zároveň veľká vďaka patrí najme zakladateľovi Maťkovi
Bátorymu a dievčatám Hanke Malcherovej a
Veronike Vnenkovej za ich obetavú prácu pri
riadení a informovaní cykloklubu. Verím, že aj
ostatní sa pridajú a stanú sa členmi.
S pozdravom predsedsa cykloklubu Pavol Blaha.
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Členovia cykloklubu Vysočan p. Pavol Blaha, Martin Bátory, Matúš Goliáš a Pavel Kopča skrášlili vstup do našej obce, uvítacou tabuľou a okrasnou výsadbou. Tento pekný kút, ktorý symbolizuje vstup do našej obce je určený pre slušných ľudí, ktorí chcú, aby naša obec bola čím ďalej tým
krajšia, ľudí, ktorí si vážia pekné veci v obci a nie pre vandalov, ktorí to krásno ničia.

Zo života Detského centra Farbička
Detské centrum Farbička aj v tomto neľahkom období zabezpečuje detičkám bezpečné miesto, do ktorého radi chodia, spoznávajú nových kamarátov, pani učiteľky, ktoré
im poskytnú bezpečie a útechu. Deti sa učia
nové veci, zručnosti, učia sa samostatnosti,
prebiehajú medzi nimi prvé spoločné hry.
Cieľom našej Farbičky je usmiate, šťastné dieťa a samozrejme spokojní rodičia.
Napriek tomu, že tohtoročné fašiangové
obdobie bolo úplne iné, nekonali sa žiadne
zábavy, plesy, karnevaly, naša Farbička pre
svoje detičky pripravila vo februári detský
karneval. Do vyzdobenej škôlky prišli v krásnych maskách, spolu sme spievali, tancovali
a zabávali sa. Prežili sme tak krásne dopoludnie plné radosti a veselosti.
V marci sme spolu s detičkami miestnej MŠ
na brehu rieky Moravy privítali jar, v apríli
sme si pripomenuli Deň Zeme. Pripravovali sme darčeky pre mamičky a oteckov k ich

sviatku. Super boli aj narodeninové a meninové oslavy detí. Oslávencovi detičky vždy
zaspievali pesničku, ktorú má najradšej a
spolu si zatancovali. Malý oslávenec sa potešil darčeku a detičky zasa sladkej odmene za
zaspievanú pesničku.
1. júna sme na našom školskom dvore
oslávili MDD. Pripravili sme pre deti pestrý
program v podobe súťaží a aktivít. Deti hľadali v tráve farebné loptičky, súťažili na odrážadlách, skákali cez prekážky, chytali bubliny.
Všetci sa tešili z medailí, ktoré dostali za odvahu a šikovnosť.
Aj napriek situácii, aká je teraz nielen u nás,
ale v celom svete, sme prežili s deťmi krásny
školský rok, plný zábavy, veselosti a pohody.
“My už ráno neplačeme za ockom a mamičkou,
celý deň sa spolu hráme, s loptou, autom, bábikou.
Vieme pekne poďakovať, poprosiť aj pozdraviť,
pri rozprávke tíško sedieť, spievať, kresliť, súťažiť.“
Bc. Viera Kopčová
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Zber papiera
Po dlhom čase mohla škola zorganizovať
opäť zber papiera, a tak sme 10.6.2021 zozbierali v našej dedine 7,5 tony, čo je vzhľadom na to, že mnohí ľudia papier už skôr
vyhodili, pekné množstvo. Papier z bezpečnostných dôvodov zbierajú len žiaci 2. stupňa. Deťom 1. stupňa vozia papier rodičia alebo starí rodičia. V prílohe je zdokumentovaný
celý zber papiera. Ďakujeme všetkým, ktorí
sa pričinili k zdarnému priebehu zberu.

Vyhodnotenie zberu
papiera
zo dňa 10.6.2021
Žiaci nazbierali 7588 kg.
Priemer na žiaka : 45,71 kg
1.
1.
2.
3.
4.
5.

stupeň: 3065 kg
miesto : 1.B trieda
miesto : 1.A trieda
miesto : 3. trieda
miesto : 4. trieda
miesto : 2. trieda

911 kg
852 kg
581 kg
362 kg
359 kg

2.
1.
2.
3.
4.
5.

stupeň : 4338 kg
miesto : 8. trieda
miesto : 6. trieda
miesto : 5. trieda
miesto : 7. trieda
miesto : 9. trieda

1482 kg
1156 kg
779 kg
577 kg
344 kg

Najlepší žiaci 1. stupňa :
1. miesto : 1.B trieda Matúšková Sabína 683 kg
2. miesto : 1.B trieda Vykydalová Lea 370 kg
3. miesto : 1.B trieda Hulínová Timea 306 kg
Najlepší žiaci 2. stupňa:
1. miesto : 6. trieda Benkovič Jakub 350 kg
2. miesto : 6. trieda Pucovský Andrej 316 kg
3. miesto : 8. trieda Hanzelová Emília 195 kg
9. trieda Hanzel Miroslav 195 kg
Najlepší jednotlivci v triedach:
1.A trieda :
Matúšková – 683 kg
Čižik – 50 kg
Mikulášková – 43 kg
1.B trieda :
Vykydalová – 370 kg
Hulínová – 306 kg
Bičár – 181 kg
2. trieda :
Korenič – 154 kg
Pavlačič –142 kg
Tomečková – 31 kg
3. trieda :
Miškolciová – 233 kg
Dinušová – 84 kg

Lúčenie po rokoch
Všetko má svoj začiatok a svoj koniec. Každá pieseň má svoj úvod
a svoj záver. Tak je to aj s ľuďmi, ich prácou a životom. Školským rokom 2020/2021 sa završuje dlhoročná pracovná cesta riaditeľa ZŠ s
MŠ vo Vysokej pri Morave pána Pavla Bencu. Po dlhých štyridsaťjeden rokoch v školských službách odchádza na zaslúžený dôchodkový odpočinok. Po rokoch strávených prácou na stredných školách v
Bratislave, začal v školskom roku 2000/2001 svoju riaditeľskú dráhu v
našej základnej škole. Počas dvadsaťjeden rokov jeho pôsobenia nastalo veľa zmien v živote školy.
Škola a jej okolie zmenili svoj výzor. Uskutočnila sa kompletná úprava vonkajšieho priestoru školy, boli vysadené okrasné stromy, zatrávnili sa veľké plochy okolia budovy školy. Vnútorné priestory budovy si
tiež vyžadovali svoje obnovy a rekonštrukcie. Vykonala sa generálka
kotolne a rozvodov kúrenia, vymenila sa podlaha telocvične, zrekon-

Višváder – 76 kg
Dvoran – 93 kg
Majerský – 76 kg
Martinec – 65 kg
5. trieda :
Caboň – 147 kg
Műller – 126 kg
Vincek – 77 kg
6. trieda :
Benkovič – 350 kg
Pucovský – 316 kg
Smetka - 83 kg
7. trieda :
Caboňová – 126 kg
Masaryk – 114 kg
Uher – 69 kg
8. trieda :
Hanzelová – 195 kg
Ševčíková S. – 174 kg
Mikulášková – 171 kg
9. trieda :
Hanzel – 195 kg
Salay – 66 kg
Műller – 63 kg
Pri zbere pomáhali títo žiaci: Műller Marián,
Lederleitner Jakub, Fabšič Marek, Hanzel
Adam, Štefanovský Richard, Matúšková Nataly, Salay Martin, Salajová Sophie, Salaj Benjamín, Zeman Noel, Danihelová Jessica, Műller
Denis
Všetkým žiakom, ktorí zbierali papier, rodičom, ktorí papier priviezli ako aj žiakom, ktorí
pri zbere pomáhali, patrí veľké poďakovanie!
4. trieda :
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štruovali sa strechy budov školy a telocvične, vymenili sa okná. Nový
šat a podobu dostali chlapčenské a dievčenské sociálne zariadenia v
škole a v telocvični. Veľkým prínosom bolo vybudovanie posilňovne
v telocvični. Na školskom pozemku bola založená školská záhrada, v
ktorej sú okrem iného vysadené ovocné stromy. Učebne sú vybavené
novým žiackym nábytkom. Pre kvalitnejšie vyučovanie boli vytvorené odborné učebne informatiky, anglického jazyka, nemeckého jazyka a prírodovedných predmetov. V škole je k dispozícii šesť interaktívnych tabúľ. V materskej škole sa vymenila strecha a budovu zdobí
nová fasáda. Veľa sa investovalo do vybavenia školskej kuchyne a
jedálne. Počas pôsobenia pána riaditeľa Pavla Bencu si pedagogickí
pracovníci v ZŠ a MŠ zvyšovali kvalifikáciu a mohli sa zúčastňovať rôznych školení a seminárov, ktoré napomáhali ich sebarozvoju a kvalifikácie. Pod vedením pána riaditeľa sa utužil pedagogický kolektív a v
spolupráci so zriaďovateľom sme absolvovali pekné spoločné výlety
a posedenia. Funkcia riaditeľa školy si vyžaduje dobrú spoluprácu
s radou školy a radou rodičov. Táto bola vždy korektná a na úrovni.
Vďaka pánovi riaditeľovi získala škola sponzorov, ktorí boli škole vždy
nápomocní. Dobrá bola spolupráca s učiteľmi aj rodičmi. Problémy
sa riešili vždy s nadhľadom , ľudským prístupom a empatiou.
Vážený pán riaditeľ, prajeme Vám veľa pekných, pokojných a oddychových rokov na dôchodku. Užívajte ich v dobrom zdraví, spokojnosti a pohode či už v rodinnom kruhu, s priateľmi alebo pri poľovníctve a rybolove. Zaslúžite si ich!

Bencov javor

Rada rodičov pri ZŠ vo Vysokej pri
Morave ďakuje touto cestou riaditeľovi školy pánovi Pavlovi Bencovi
za dlhoročnú spoluprácu a praje mu
pokojný dôchodkový odpočinok a
veľa zdravia. Rozhodli sa riaditeľovi poďakovať symbolickým živým
darčekom – kanadským javorom,
ktorý si pán riaditeľ sám zasadil v
areáli školy. V utorok 15.6.2021 sa
všetci žiaci a pedagógovia školy
zhromaždili na školskom dvore a
po krátkom príhovore zástupkyne
riaditeľa si prekvapený a dojatý pán
riaditeľ sám zasadil kanadský javor,
ktorý sme pomenovali Bencov javor. Bude rásť a pripomínať jeho
dlhoročnú prácu riaditeľa školy. Poďakovanie patrí členkám Rady rodičov pri ZŠ, ktoré si ho týmto originálnym a zmysluplným darom uctili
a poďakovali sa mu.

Slávnostné ukončenie školského roka
Uprostred týždňa 30. júna sa skončil školský rok 2020/2021. Bol to
neobvyklý rok, pretože v dôsledku Covidu – 19 sa žiaci striedavo učili
dištančne z domu a prezenčne zo školy. Niekomu tento spôsob vyhovoval, niekomu nie, ale inej možnosti nebolo. Náročnú výuku sme
zvládli, a tak sme posledný júnový deň mohli dať bodku za desaťmesačnou prácou.
Posledný júnový deň sa od rána na nás usmievalo slniečko. O 9.00
hodine sa netradične stretli učitelia, žiaci, rodičia na školskom dvore
na slávnostnom ukončení školského roka. Prišiel nás pozdraviť aj starosta obce pán Dušan Dvoran a predsedníčka Rady rodičov pri ZŠ vo
Vysokej pri Morave pani JUDr. Michaela Tomečková. Riaditeľ školy pán
Pavel Benca zhodnotil práve skončený školský rok , vymenoval žiakov,
ktorí dosiahli úspešný prospech s vyznamenaním a odchádzajúcim
deviatakom zaželal v nových školách veľa úspechov. Poďakoval
sa za prácu odchádzajúcim učiteľom Ing. Miroslave Vážnej, PhD.,
Mgr. Dávidovi Richnavskému a pani učiteľke Anne Bencovej, ktorá po vyše
štyridsiatich rokoch pôsobenia v našej škole odchádza do dôchodku.
Starosta obce potom oboznámil prítomných s výsledkami výberového

konania na funkciu riaditeľa školy. Stal sa ním Mgr. Daniel Prokop, ktorému starosta obce odovzdal menovací dekrét a zaželal mu v novej
funkcii veľa pracovných úspechov. Je novým nástupcom terajšieho
riaditeľa pána Pavla Bencu, ktorý podobne ako jeho manželka, odchádza na zaslúžený dôchodok. Poďakovanie za dlhoročnú prácu v
prospech školy v oblasti výchovno – vzdelávacej činnosti ako aj za
zveľadenie školy a celého areálu mu vyslovil starosta obce a za pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ s MŠ vo Vysokej
pri Morave , radu školy, radu rodičov vyjadrila slová vďaky a uznania
zástupkyňa riaditeľa. Manželom Bencovým prajeme na zaslúženom
dôchodku veľa zdravia, spokojnosti a pohody. Po rozlúčke deviatakov
s vyučujúcimi sa žiaci pod vedením triednych učiteľov odobrali do
svojich tried, kde si prevzali vysvedčenia a vyznamenaní žiaci za odmenu aj knižné poukážky, ktoré žiakom venovala Rada rodičov pri ZŠ.
Dlho očakávaný posledný deň v škole sa naplnil. V tejto chvíli si žiaci
plným dúškom užívajú dlhé prázdniny a učitelia odpočívajú na svojich zaslúžených dovolenkách. Všetkým prajeme krásne a teplé letné
dni a tešíme sa na skoré stretnutie opäť v septembri v škole.
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Predstavujeme...

Výberovým konaním na funkciu riaditeľa Základnej školy s materskou školou vo Vysokej pri Morave
bol od 1.9.2021 menovaný riaditeľom školy Mgr. Daniel Prokop. Mgr.
Daniel Prokop má 31 rokov a pochádza z obce Láb. Vo svojom rodisku
jedenásť rokov pôsobí ako poslanec
obecného zastupiteľstva. Študoval
na Filozofickej fakulte Univerzity
Konštantína Filozofa v Nitre, špecializácia – učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry a histórie. Po skončení
vysokej školy začal učiť v Základnej
škole Plavecký Štvrtok, kde potom
pôsobil ako zástupca riaditeľa. Od
roku 2018 je učiteľom v ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave. Medzi jeho záľuby patrí cestovanie, kultúra, história a lyžovanie. Novému pánovi
riaditeľovi prajeme veľa zdravia a pracovného elánu do ďalšej práce.

Základná škola s materskou školou za posledných dvadsať rokov
Tak ako všetko v našej obci aj školstvo prešlo za posledných dvadsať rokov mnohými zmenami. Od roku 2002 existuje v obci právny
subjekt ZŠ s MŠ, ktorý zamestnáva 36 pedagogických a nepedagogických zamestnancov, 20 v ZŠ, 10 v MŠ a 6 v školskej jedálni. Základná škola sídli v budove na Hlavnej ulici, MŠ , ŠKD a školská jedáleň v
budove na Námestí oslobodenia. Počet žiakov v ZŠ sa v posledných
rokoch pohybuje v rozmedzí 160 – 170, hoci boli roky aj so slabšou
detskou populáciou. Úbytok žiakov spôsobuje odchod tých najlepších do osemročných gymnázií, alebo si ich rodičia kvôli pracovným
povinnostiam v Bratislave umiestňujú v tamojších školách. Škola je
plnoorganizovaná, má 10 tried. MŠ navštevuje 80 žiakov v štyroch
triedach. Naša škola leží neďaleko Bratislavy, ktorá ponúka rôzne platovo výhodnejšie zamestnania pre mladých ľudí. S tým súvisí aj veľká
fluktuácia pedagogických zamestnancov. Mnohí sa u nás zamestnajú, ale po nájdení lepšej práce od nás odchádzajú. Napriek tomu
dostávajú žiaci kvalitné vedomosti a vzdelanie a tí, ktorí majú záujem, si ich môžu ešte viac rozširovať v rámci krúžkov alebo účasťou
na súťažiach a predmetových olympiádach. Hoci nie sme veľká škola, zaznamenali mnohí naši žiaci veľké úspechy, napríklad účasťou a
umiestnením v krajských kolách súťaží z geografie, anglického jazyka
a v celoslovenskom kole olympiády nemeckého jazyka. Škola ponúka
mimoškolské aktivity športového, jazykovedného , prírodovedného a
matematického zamerania. Z našich školských lavíc vyšlo veľa šikovných žiakov, ktorí dnes pracujú ako úspešní inžinieri, učitelia, lekári,
ale aj vyhľadávaní zruční remeselníci a technickí pracovníci.
Okrem výchovno – vzdelávacej činnosti sa škola snaží viesť
žiakov ku kultúrnym tradíciám
a spoločenským udalostiam.
Počas školského roka organizujeme výchovné koncerty, exkurzie, vianočné akadémie spojené
s vianočnou tržnicou, fašiangový karneval, Noc s Andersenom,
Deň matiek, Deň rodiny, Deň
detí a poučné školské výlety.
V rámci environmentálnej výchovy organizuje škola dvakrát
do roka na jar a na jeseň zber
papiera a v súťaži Smietko obsadzujeme pravidelne popredné
miesta. Brigádami ku Dňu zeme
pomáhame obci pri čistení intravilánu a extravilánu obce a vedieme žiakov k správnemu vzťahu k
životnému prostrediu. Žiaci 1. stupňa sa môžu zúčastňovať každoročne plaveckého výcviku, školy v prírode a druhostupniari lyžiarskeho

výcviku.
Škola je staršia dáma, ktorá už potrebuje obnoviť svoj šat. Prešla
mnohými rekonštrukciami, napríklad rekonštrukcia kotolne, plynových rozvodov, oprava strechy školy a telocvične, vymenili sa okná
na budove školy a telocvične, boli zrekonštruované šatne a priestory
telocvične, vymenilo sa osvetlenie v telocvični a na chodbách. Veľké
rekonštrukčné práce sa uskutočnili aj v materskej škole. Triedy školy,
škôlky a školského klubu detí sa postupne dopĺňajú interaktívnymi
tabuľami. V škole sú už všetky učebne vybavené novými lavicami a
stoličkami. Žiaci majú k dispozícii odborné učebne informatiky, geografie, anglického a nemeckého jazyka, prírodovedných predmetov
a dielne. Na športové vyžitie slúži priestranná telocvičňa, posilňovňa a multifunkčné ihrisko. Bola zriadená školská záhrada s ovocnými
stromami. Za všetkým stojí okrem práce vedenia školy, učiteľov aj neúnavná a poctivá práca pána školníka a všetkých upratovačiek.
Dôležitým faktorom je dobrá spolupráca so zriaďovateľom, ktorý je
škole v mnohom nápomocný. Pri organizovaní kultúrnych podujatí
sa môžeme s dôverou obrátiť na sponzorov, ktorí pomáhajú škole či
finančne alebo hmotnými darmi. Ide o firmu Berto, obchody pána
Bročku, rodiny Prokešovej, Francisciovej, pani Hroncovej a mnohých
rodičov.
Škola sa nachádza v peknom prostredí. Pravidelne upravovaný trávnik v okolí celej školy a vstupná aleja stromov prispieva k vysokému
estetickému dojmu návštevníkov školy. Samozrejme, že financií nie je

nikdy dosť, a tak treba veriť, že nám snáď niekedy pomôže aj štát
a budeme môcť urobiť zateplenie a fasádu budovy školy a telocvične
a zrekonštruovať elektrinu v celej budove.
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Každá pomoc dobrá...

Všetci sme s hrôzou sledovali následky tornáda, ktoré sa vyskytlo u našich susedov na
Morave v tesnej blízkosti našich hraníc. Uplakané, unavené a zničené tváre mnohých tamojších obyvateľov, ktorí v priebehu krátke-

ho času prišli o všetko, museli chytiť za srdce
každého z nás. Sila prírody nám ukázala, kto
je na našej planéte pánom. Devastovanie prírody a ľahostajný postoj k varovaniam vedcov
sa nám začínajú mstiť. Je to varovný signál, že
aj nám sa hocikedy môže stať niečo podobné.
Solidárnosť ľudí sa v takýchto prípadoch uká-

že. Medzi tých, ktorí aspoň malou pomocou
prispeli zničeným obciam, patrí aj naša obec.
V rámci Združenia miest a obcí Záhoria bola
obciam Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice
a Hrušky poslaná za našu obec suma 1 100€.
Dúfajme, že my takúto pomoc nebudeme potrebovať.

Stručné informácie o dianí v obci
Testovanie AG testami :
Od začiatku testovania sa v obci testovalo
21 krát. Otestovaných bolo cca 10 000 osôb.
Z tohto počtu bolo pozitívne testovaných 50
osôb. Testovanie zabezpečovalo 9 zdravotníkov, 12 administrátorov, 10 hasičov, 3 príslušníci policajného zboru, 4 príslušníci ozbrojených síl SR, 4 pracovníci OcÚ. Všetky dni
testovania organizačne zabezpečoval a riadil
pán Karol Dvoran. Vám všetkým patrí poďakovanie, že ste pracovali vo vašom osobnom
voľne k spokojnosti našich občanov.
Očkovanie :
Na jar sa v celej SR začalo očkovanie proti
COVID. Očkovanie si cez tzv. čakárne elektronicky zabezpečovali sami občania. Keďže
nie všetci majú prístup na internet, starosta
obce dňa 28.5.2021 objednal autobus do Bratislavy pre občanov, ktorí sa chceli zaočkovať,

ale nevedeli ako. 41 občanov
bolo prvýkrát zaočkovaných a
26.6.2021 35 občanov dostalo
druhú očkovaciu vakcínu. Nie
je štatistika, podľa ktorej by sa
dalo zistiť, koľko našich občanov
je zaočkovaných.
Vo februári sa vyliala rieka Morava. Až po hrádzu sa vytvorilo
veľké jazero, ktoré na niekoľko
dní zamrzlo a dovolilo deťom i
dospelým vyšantiť sa na ľade.
Rieka Morava sa vyliala aj v apríli, ale obec neohrozila.
V apríli sa začalo s výstavbou
cyklomosta, ktorý preklenie rieku Moravu v našom katastri v lokalite Nový
svet s obcou Marchegg v Rakúsku. Výstavba
mosta by mala byť ukončená na jar budúceho roka.

V obci pribudla nová ulica s názvom „Kvetná“.
23.6.2021 sa nad našou obcou objavil zaujímavý prírodný úkaz v podobe mračien, ktoré
sa nazývajú mammatus.

Futbal dobieha zameškané aj v našej obci
Pandemické opatrenia viedli k zastaveniu
športovej činnosti najmä na regionálnej a
obecnej úrovni. Zastavené boli prakticky všetky neprofesionálne súťaže, a to vo všetkých
športoch. Pritom bola vylúčená aj tréningová
činnosť. Je možné polemizovať o tom, či to
viedlo k zlepšeniu, ale šport vo všeobecnosti
utrpel značné škody.
Postup nášho družstva do 5. ligy sme privítali
ako nový impulz pre náš športový – futbalový
život. Žiaľ prudko zhoršená pandemická situácia na jeseň minulého roku znamenala prerušenie rozbehnutých súťaží. Bolo odohraných 9
kôl, z ktorých sme získali 10 bodov. Súťaž bola
znovu naštartovaná na jar a v dohrávke sme už
nebodovali.
Tabuľka V. ligy BFZ-vidiek 2020/2021 po dohrávke na jar 2021
1 FK Jablonové
2 Seniori
3 FC Slovan Modra
4 ŠK Lozorno, FO
5 TJ Slovan Viničné
6 ŠK Šenkvice
7 FC Malacky B
8 FC Družstevník …
9 FC Slovan Častá
10 FK Dubová
11 ŠK Záhorák Pl.Pod.
12 FK Cinemax Doľany
13 OFK VPM
14 OŠK Pl. Štvrtok

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

10 2 1 36:12 32
9 3 1 44:19 30
8 3 2 41:16 27
7 5 1 45:21 26
7 3 3 33:23 24
6 1 6 32:23 19
6 0 7 36:40 18
4 3 6 24:29 15
4 3 6 33:33 15
4 1 8 28:42 13
4 1 8 16:48 13
3 2 8 18:34 11
3 1 9 24:38 10
2 0 11 17:49 6

Oslovili sme trénera našich futbalistov p. Karola
Dvorana a položili sme mu s niekoľko otázok:
1. Ako podľa vás ovplyvnil COVID-19 situáciu vo

výkonnostnom a najmä vidieckom futbale ?
Pandemická situácia veľmi silne ovplyvnila
dohrávku súťaže v našom klube. Nemali sme
možnosť zimnej prípravy, ktorá je najdôležitejšou zložkou športovej prípravy na jarnú
časť súťaže. Rozhodnutie pandemickej komisie celoplošne zastavilo klubovú činnosť, a
to bez akéhokoľvek ohľadu na skutkový stav
v jednotlivých regiónoch z hľadiska nakazenosti. Naša obec pritom trvale vykazovala jej
nízku úroveň. Prakticky v športe fungoval iba
šport na profesionálnom základe, za prísnych
protiopatrení (bubliny) a bez divákov. Hnutie
však takouto stopkou stratilo na dedinách
svoj motivačný základ.
2. Čo zapríčinilo pokles výkonnosti futbalistov
Vysokej pri Morave pri jarnej dohrávke v porovnaní s konkurenciou?
Družstvo bolo v tréningovom a zápasovom režime nastavené na určitú záťažovú
úroveň. Táto však v dôsledku výpadku tréningového procesu absentovala. Nebola
skoro žiadna zápasová príprava pred jarnou
časťou. Do štartu súťaže sme absolvovali
iba jedno prípravné stretnutie. Nechcem sa
však vyhovárať iba na pandemické opatrenia. Aj v iných kluboch boli. V našom družstve však chýbala snaha po samostatnej
individuálnej , najmä kondičnej príprave. Tú
bolo možné robiť aj v domácich podmienkach alebo v prírode. To vlastne malo vplyv
aj na psychiku jednotlivých hráčov, odišlo
sebavedomie a s ním aj odvaha, bojovnosť
a herná tvorivosť.
3. Ako bude vyzerať naše účinkovanie v budúcom

ročníku a v akej súťaži bude naše družstvo hrať?
Aj v budúcom súťažnom ročníku 2021/2022
budeme účastníkmi V. ligy. Začíname už v piatok 9.7. s letnou prípravou. Prvé dva týždne
budú venované fyzickej kondícii, intervalovou
formou s loptami. Potom bude nasledovať aj
zápasová časť prípravy. Prvý prípravný zápas
odohráme doma v nedeľu 25.7. s Veľkými Levármi a druhý 1.8. opäť doma s Lábom. Tretí,
generálkový zápas odohráme opäť doma so
Suchohradom. Prvý majstrovský zápas bude
cez víkend 14. alebo 15.8.
4. Aké zmeny nastali v kádre družstva?
K dnešnému dňu zostal káder družstva pohromade, teda v tej zostave v akej odohral celú jesennú časť. Plánujeme doplniť káder o piatich
hráčov. Traja už majú vybavené prestupové
formality a sú našimi hráčmi. U zvyšných dvoch
prebieha prestupový proces a sme presvedčení, že ho úspešne dotiahneme do konca. Všetci
novopríchodzí sú hráči, ktorí hrali v minulosti
vo vyšších súťažiach, teda skúsení borci. Po doplnení bude mať káder družstva 18 až 20 hráčov na úrovni zodpovedajúcej požiadavkám
našej súťaže.
5. Aké sú teda ambície družstva pre nasledujúci
ročník súťaže?
Chceme sa pohybovať v hornej časti tabuľky,
teda do 5. miesta. Pritom pevne verím že jesennú časť odohráme bez nejakého prerušenia z
dôvodu príchodu 3. vlny.
Pán tréner, ďakujem za rozhovor.

Pripravil M. Kopča
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Život v materskej škole
Život v materskej škole sa počas druhej vlny pandémie nezastavil, aj
keď epidemiologické opatrenia zasiahli bežný chod materskej školy.
Počas druhej vlny bola materská škola pre výskyt ochorenia COVID
– 19 v MŠ zatvorená RÚVZ Bratislava dvakrát. V období najvyššieho výskytu ochorenia sme obmedzili vstup rodičom do budovy MŠ.
Pani učiteľky deti ráno prevzali, a poobede deti odovzdali rodičom
pri vstupných dverách. Kolektív materskej školy sa snažil, aby obmedzenia, ktoré sme museli dodržiavať, deti pocítili čo najmenej. V
spolupráci so zriaďovateľom a riaditeľom sme v tomto období deťom

zakúpili do tried detské sedačky, knižnice, výtvarné vozíky, kuchynku, skrinky na odkladanie hračiek, reproduktor s mikrofónom, ktorým
spestrujeme deťom pobyt na školskom dvore. Na dvor sme do pieskoviska doplnili nový piesok, zakúpili drevený domček na hračky. Na
budovu MŠ sa osadili nové nápisy a informačné tabule. Zabezpečili
sme obhliadku stromov na školskom dvore arboristom, ktorý stromy
na jeseň upraví orezaním, aby pobyt detí na školskom dvore bol bezpečný.
S uvoľňovaním opatrení, sme deťom v spolupráci s OZ pri MŠ Vysoká
pri Morave obohacovali pobyt v MŠ akciami a aktivitami, ktoré sme
museli pre pandémiu obmedziť.

Topenie Moreny

oboznamovali s tradíciou vynášania Moreny.
Morena, Morena, kde si prebývala...., krátkym
pásmom sa deti rozlúčili s Morenou pri rieke
Morava, kde ju pán starosta tradične podpálil
a hodil do rieky Morava

Hľadanie
veľkonočných vajíčok

Deň matiek

Podľa povery by sa vynesením Moreny ako
symbolu zimy, mala magicky privolať jar, teplo, ktoré víťazí nad chladom a zimou. V škôlke
sme si Morenu vyrobili spoločnými silami,
celý deň sme ju v škôlke obdivovali a deti sa

Pani učiteľky na školskom dvore schovali vajíčka, ktoré deti hľadali. Tešili sa z každého
nájdeného vajíčka. Na záver každý okrem
vajíčka Kinder Joy dostal čokoládky Milka a
respirátor.

Deti s pani učiteľkami pripravili mamičkám darčeky a nacvičili si pásmo, ktoré sme mamičkám
sprostredkovali cez FB stránku materskej školy.

MDD

Prvý jún patrí deťom. Tento deň si v škôlke užili naše deti plnými dúškami. Klaun Aďo si pre
deti pripravil interaktívne hudobné predstavenie, počas ktorého sa zabávali nielen deti, ale
nasmiali sa aj pani učiteľky. Súťažili sme, pochutili sme si na hot-dogu, džúsoch a samozrejme
deti dostali darčeky.

Separovanie v MŠ

Vieme, že je dôležité, aby deti od útleho veku vedeli, ako chrániť prírodu. Jedným z krokov je
separovanie odpadu. Ku koncu školského roku sme sa naučili a zopakovali si kam patria odpadky. Tentokrát interaktívnym divadielkom. Ako škôlka sme zapojení do projektu „Zbierame
použité batérie so Šmudlom“ a tento rok sme vyzbierali 200 kg použitých batérií. Okrem toho
sme vyzberali 3 plné veľké vrecia vrchnákov z pet fliaš, ktoré odovzdávame deťom, ktorým
pomôžu.

Jumpijng na školskom dvore

V polovici mája, za slnečného počasia, si na školskom dvore deti zaskákali na detských trampolínach. Na začiatku boli poučené o pravidlách, ktoré treba dodržiavať, aby skákanie bolo
bezpečné. Následne po skupinách pod dohľadom certifikovanej lektorky cvičili na hudbu a
precvičili si celé telo.
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Fidlikanti v materskej škole

Aj v tomto školskom roku k nám zavítali Fidlikanti. Interaktívne predstavenie, pri ktorom
deti spoznávali rôzne slovenské ľudové hudobné nástroje: fujaru, koncovku, drumbľu,
gajdy, píšťalky, husličky a cimbál. Popri tom
sme si zaspievali, zatancovali, zahrali klobúkový tanec a niektorí si zahrali na cimbále.

Rozlúčka s predškolákmi

Tak ako vždy v tomto čase sa s materskou školou lúčilo 14 predškolákov, ktorí v septembri prekročia brány základnej školy. Piatok
25. 6. 2021 bol pre tieto deti od rána výnimočný. Doobeda sa rozlúčili s mladšími kamarátmi, pani učiteľkami, upratovačkami a kuchárkami. Nasledoval slávnostný obed a o 16:00 hod. sa oficiálne
pripraveným programom rozlúčili s celou materskou školou, boli
pasovaní za školákov a na pamiatku dostali darček. Odchádzajú
veľmi šikovné deti, ktorým z celého srdca želáme, aby sa im v škole
aj v živote darilo
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Cyklistický most Vysoká pri Morave – Marchegg
Tento rok v jarných mesiacoch bolo 8 ročné úsilie starostov Vysoká pri
Morave a Marchegg dotiahnuté do finálnej časti. Po 6 ročných peripetiách sme v októbri 2020 vydali stavebné povolenie, čím začali prípravné
práce pre samotnou výstavbou mosta. V mesiaci apríl 2021 prišli k betónovaniu základov pre piliere. Stavba mosta je už dnes v pokročilom
štádiu, na rakúskej strane sú piliere prepojené, na našej strane je pripravený nosný pilier pre 80 m oblúk na rakúsky breh. Výstavba mostu na
slovenskej strane je jednoduchšia, preto od základného piliera každých
25 m sú ďalšie dva nosné piliere a 270 m most bude ukončený valom s
nájazdom na mostnú konštrukciu. Pravdepodobne v mesiaci september 2021 by malo prísť k prepojeniu nad hladinou rieky Morava, čím by
sa splnil dlhodobý zámer ďalšieho mosta cez rieku Morava do Rakúska.
Most by mal byť dokončený a skolaudovaný do 25.3.2022, kedy začína
v našej partnerskej obci Marchegg krajová výstava Niederösterreichu. Z
tejto príležitosti nebude otvorený len most, ale i zrekonštruovaný Pálf-

fyho palác vrátane okolia a záhrad. Ukončenie výstavby mosta bude zároveň i našim príspevkom k tejto veľkej akcii poriadanej v Marcheggu.
Z našej strany nie je ešte vyriešený problém prístupového cyklistického
chodníka, nakoľko ten je v katastrofálnom stave a nikto sa k nemu nehlási. Okolo cyklistického chodníka treba vykonať veľa prác, hlavne na
rekonštrukcii jeho povrchu a odstránení náletových drevín a nečistôt,
ktoré zasahujú do telesa chodníka. Pri otvorení mostu pozývame všetkých občanov, aby prišli k tejto slávnostnej príležitosti, kde bude o občerstvenie pre Vás postarané. Stále hľadáme názov pre most, nakoľko všetky
návrhy zo slovenskej strany boli zamietnuté a spoločné návrhy rakúskej
strany a Obce Vysoká pri Morave sú v štádiu posudzovania. Chceli sme
most pomenovať ako „Most na Novom svete“, avšak Bratislavský kraj má
k tomuto názvu výhrady. Nech sa most bude volať ako chce, pre nás
to bude vždy cyklistický most na Novom svete alebo pri orlici. Takže sa
tešíme s Vami na stretnutie na Novom svete.
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Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
vo Vysokej pri Morave zo dňa 22.04.2021
Uznesenie číslo 236/9/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania OZ bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 237/10/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že Uznesenie
č. 235/8/1/2021 zo dňa 25.02.2021 nie je splnené ku dňu 22.04.2021,
ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 25.02.2021, termínované ku dňu
22.04.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 238/11/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie - Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie
od 25.02.2021 – 22.04.2021 - Podané správy predsedov komisií o
činnosti komisií za obdobie od 25.02.2021 – 22.04.2021
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 239/12/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce k
31.12.2020 a schvaľuje záverečný účet obce za rok 2020 bez výhrad.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 240/13/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú
správu o hospodárení obce za I. Q 2021 bez výhrad.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 241/14/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie
výberového konania na obsadenie miesta riaditeľa ZŠ s MŠ Vysoká
pri Morave podľa predloženého návrhu.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 242/15/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením
výberového konania a zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku malého rozsahu v zmysle
ZOV, §1, odsek 14: „Nákup kosačky pre Základnú školu s Materskou
školou vo Vysokej pri Morave v hodnote do 4200 EUR s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 243/16/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný
príspevok na rozvoj OZ Cykloklubu Vysočan za účelom zakúpenia
reklamných tričiek, klubových dresov, reklamných predmetov a
prezentačných materiálov vo výške 2000€ s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu
9, p. poslanec Pavol Bláha nehlasoval z dôvodu zainteresovanosti )
Uznesenie číslo 244/17/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje užívanie 2-izbového bytu na prízemí v budove, súpisné číslo 21 – objekt „Učiteľská bytovka“,
nachádzajúci sa na pozemku parcela registra „C“ parc. č. 601/2, ktorý
sa stal uznesením obecného zastupiteľstva číslo 209/80/6/2020 zo dňa
29.10.2020 dočasne prebytočným majetkom obce, v zmysle § 7a) odst. 1
zachovania účelového určenia majetku – ku dňu 01.08.2021.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 245/18/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so žiadosťou o
schválenie názvu súkromnej ulice – vjazd z Družstevnej ulice s tým,
že bude postupovať podľa článku 3, ods. 3, 4 planého VZN č. 4/2016
o názvoch ulíc a verejných priestranstiev a príjme nové VZN o určení
názvu novovzniknutej ulice s názvom „Kvetná ulica“.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 246/19/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpredaj obecného

pozemku parc.č. 775/94 o výmere 48 m2 do výlučného vlastníctva žiadateľa
Mareka Krúžeka, bytom Krížna 15, Vysoká pri Morave v cene 30,83EUR/m2 v
zmysle znaleckého posudku č. 142/2020 a podľa § 9a ods. 8, písm. e) zákona
č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad hodný osobitného zreteľa, ktorý je zdôvodnený tým, že uvedený pozemok je priľahlý, vedľa
pozemku žiadateľa, ktorý na ňom plánuje výstavbu RD. Uvedený pozemok
je vzhľadom k výmere a umiestneniu nevyužiteľný pre obec. Náklady spojené s prevodom do KN bude znášať v plnom rozsahu kupujúci.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 247/20/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania a zahájením verejného obstarávania prostredníctvom
systému TENDERnet na zákazku s nízkou hodnotou: „Nákup úžitkového
vozidla pre potreby obce“ v hodnote do 22 000 EUR s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 248/21/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením
výberového konania a zahájením verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na zákazku s nízkou hodnotou: „Nákup
malotraktora“ v hodnote do 19 900 EUR s DPH a návesa za traktor v
hodnote do 4000 EUR s DPH pre potreby obce.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 249/22/2/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
ponuky na výmenu okien na učiteľskom dome s.č. 38.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Dušan Dvoran starosta obce

Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
vo Vysokej pri Morave zo dňa 24.06.2021
Uznesenie číslo 250/23/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 251/24/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia prijaté na OZ dňa 22.04.2021, termínované ku dňu 24.06.2021 sú
splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 252/25/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie - Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie
od 22.04.2021 do 24.06.2021 - Podané správy predsedov komisií o
činnosti komisií za obdobie od 22.04.2021 do 24.06.2021
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 253/26/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí a.) s prerušením
prevádzky MŠ počas letných prázdnin od 2.08.2021 do 13.08.2021
a od 30.08.2021 do 31.08.2021 b.) s úpravou času prevádzky počas
letných prázdnin v mesiaci júl- august 2021, a to od 6.30h do 16h.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 254/27/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na úhradu nákladov za starostlivosť poskytovanú dieťaťu v MŠ počas letných prázdnin za mesiac júl 2021 vo výške 20 € a za mesiac august 2021 vo výške 10 €
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 255/28/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením antikorových stolov pre ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave, určených do výdajne jedla a
kuchyne od spoločnosti Gastrolux, s.r.o. Žilina v celkovej sume 3977,23€ s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 256/29/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje pridelenie zamestna-
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neckého bytu v učiteľskej bytovke s.č. 21 pre učiteľa ZŠ Vysoká pri Morave p.
Ľubomíra Lesňáka, trvale bytom Banícka 20, Spišská Nová Ves od 16.08.2021.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 257/30/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s oplotením pozemku pre potreby vlastníkov bytov polyfunkčného domu Krátka 2 bez
prenájmu alebo predaja za účelom využívania priestoru z vnútornej strany
domu a zamedzeniu pohybu cudzích osôb vo vonkajších priestoroch.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 258/31/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.2
k VZN č.4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej
pri Morave, ktorým sa rozširuje počet ulíc o ulicu „Kvetná“.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 259/32/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu Rady školy pri ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave o výsledku výberového
konania zo dňa 08.06.2021 na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej
školy s materskou školou Vysoká pri Morave.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 260/33/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledku
výberového konania zo dňa 08.06.2021 menuje do funkcie riaditeľa
Základnej školy s materskou školou Vysoká pri Morave úspešného
uchádzača Mgr. Daniela Prokopa s nástupom od 1.09.2021.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 261/34/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu rozpočtu č.1 podľa predloženého návrhu, ktorý tvorí prílohu zápisnice.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 262/35/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému
TENDERnet na prístavbu kultúrneho domu s cenou do 178 850 € s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 263/36/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie
výberového konania a zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na prístavbu jedálne v Materskej škole
s cenou do 55 274 € s DPH (stavebná časť).
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 264/37/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje vyhlásenie výberového konania a zahájenie verejného obstarávania prostredníctvom systému TENDERnet na rekonštrukciu domu služieb s cenou do 92 084 € s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 265/38/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje nákup stožiarov verejného osvetlenia s výložníkom a elektrickou výzbrojou v
počte 20ks do hodnoty 10 000 EUR s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 266/39/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok na
opravu zvona na miestnom kostole v sume 2 664,00 € s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 267/40/3/2021 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej
pri Morave schvaľuje predložený plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na II. polrok 2021 bez pripomienok.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 268/41/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu
hlavnej kontrolórke za I. polrok 2021 vo výške 30%
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)

Uznesenie číslo 269/42/3/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave žiada starostu obce o
vypracovanie VZN o nájme v zamestnaneckých bytoch.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Dušan Dvoran
starosta obce

Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva
vo Vysokej pri Morave zo dňa 25.02.2021
Uznesenie číslo 228/1/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania OZ bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 229/2/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie,
že uznesenia prijaté na OZ dňa 8.12.2020 termínované ku dňu
25.02.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú. Dlhodobé uznesenia prijaté v roku 2020 sa naďalej priebežne zabezpečujú.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 230/3/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie - Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od
08.12.2020- 25.02.2021 - Podané správy predsedov komisií o činnosti
komisií za obdobie od 08.12.2020- 25.02.2021
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 231/4/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú
správu o hospodárení obce za rok 2020 bez pripomienok a výhrad.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 232/5/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zámennú
zmluvu medzi obcou Vysoká pri Morave na pozemky na Robotníckej ulici
(parc.č.2738/5- diel 2, parc.č. 2738/7- diel 3 a parc.č. 2738/8- diel 4) a p.
Máriom Jánským s manž. (parc.č. 3104/4- diel 6) a p. Ivetou Kovárovou r.
Jánskou (parc.č. 3104/3- diel 5) podľa geometrického plánu č. 08/2021 z
dôvodu hodného osobitého zreteľu, ktorý je daný tým, že zmluvné strany
sa dohodli na právnom vysporiadaní dlhodobo užívaných častí nehnuteľností, kde diely č.2,3,4 tvoria súčasť verejnej komunikácie na Robotníckej
ulici a diely č.5 a 6 tvoria súčasť dvora rod. Jánskej, ktoré tieto v dobrej viere
užívajú ako svoje vlastníctvo. Zámena pozemkov je bezodplatná s tým, že
poplatky, spojené s prevodom do KN znáša v plnom rozsahu obec.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 233/6/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby
nájomného pre žiadateľku Mgr. Soňu Šebelovú za prenájom priestorov v Kultúrnom dome vo Vysokej pri Morave z dôvodu jeho nevyužívania pre COVID-19.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 234/7/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpustením platby
nájomného a pozastavenie zálohových platieb za energie pre žiadateľku Ing.
Alenu Bobríkovú, Veterná 890/11, Vysoká pri Morave od 1.1.2021 z dôvodu
nevyužívania priestorov v Dome služieb pre COVID-19.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 235/8/1/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvoriť
nájomné zmluvy pre nájomcu Berto sk, s. r. o. podľa predložených
návrhov a v zmysle vyhodnotenej Obchodnej verejne súťaže zo dňa
22.12.2020 na obsadenie dvoch bytov v prebytočnom majetku obce
(byt na I. poschodí v budove súp.č. 21- učiteľská bytovka a byt v
budove súp.č. 182- stará škola)
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Dušan Dvoran
starosta obce

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Plán kultúrno – spoločenských akcií
na II. polrok 2021
Za predpokladu, že sa nezhorší pandemická situácia na Slovensku, kultúrna komisia pripravuje pre občanov tieto akcie:
1. V dňoch 30.7. až 1.8. 2021 sa uskutoční tradičný futbalový turnaj starých pánov obcí s názvom Vysoká vo Vysokej
nad Kysucou, ktoré sa zúčastnia naši futbalisti.
2. 7. 7. 2021 pôjde autobus našich občanov do maďarského Bückfürdo, kde sa uskutoční ďalší ročník Memoriálu Zoltána Halmaja v plávaní.
3. 13-15.8. 2021 budú oslavy 750.výročia od prvej písomnej zmienky o našej obci.
4. 11.9.2021 na hody pripravia poľovníci tradičnú hodovú
zábavu.
5. 18.9. 2021 bude Vítanie jesene spojené s tradične bosoráckym vzletom a výstavou tekvicových ( bučových) strašiakov. Sprievodnou akciou podujatia bude medzinárodná súťaž
vo varení gulášov.
6. 25.9.2021 sa uskutoční už druhý krát charitatívna akcia
„Na kolesách proti rakovine“.
7. V dňoch 7.-10.10. 2021 bude naša obec predstavená
v našej partnerskej obci Povljana na ostrove Pag v Chorvátsku.
8. 23.10.2021 sa uskutoční v rámci mesiaca úcty k starším
posedenie pre našich dôchodcov.
9. 1.11.2021 si na miestnom cintoríne uctíme pamiatku
zosnulých a všetkých svätých.
10. Približne v polovici novembra navštívia naši dôchodcovia
partnerskú obec Vedrovice. Zúčastnia sa na Martinskom posedení dôchodcov z Vedrovíc.
11. 4.12.2021 príde do obce Mikuláš a budú sa zároveň
konať mikulášsko – vianočné trhy.
12. V polovici decembra sa plánuje uskutočniť vianočný koncert.
13. 31.12.2021 bude v kultúrnom dome tradičná silvestrovská zábava.
V čase adventu bude obec tradične krásne vianočne vyzdobená.

Jubilanti 1.1. 2021 – 31.7.2021
50 roční
Andrea Tarová,
Polák Pavol,
Sivoň Pavel,
Ivana Plunárová,
Ján Svetlík,
Peter Polák,
Renáta Bolgáčová,
Róbert Korenič,
Marián Rybár,
Mariana Vlachynská,
Miriam Döményová,
Peter Köhler,
Peter Polák,
Patrícia Chmelová
55 roční
Pavel Lapčík,
Kristína Fošnárová,
Iveta Siváková,
František Zsigmond,
Peter Macko,
Kvetoslava Smejová,
Ferdinand Kováč,
Daniel Černek,
Jozef Polák,
Lýdia Blahová,
Jozef Mackovič,
Stanislav Goliáš,
Ivan Dvoran,
Pavlína Víťazková
60 roční
Miroslava Michalovýchová,
Bibiána Baáriová,
Alena Dvoranová,
Jaroslav Lacko,
Pavol Chmela,
Emília Dubničková,
Svetlana Chmelová,
Milan Bobák,
František Hájek,
Jana Meteličková,
Vladimír Víťazka,
Silvia Plachová,
Dáša Takáčová,
Anna Salayová,
Milan Pšenica,
Gabriela Vyhnáliková,
Dana Fošnárová,
Vladimír Nespala,
Jitka Feitlová
65 roční
Anna Frndzíková,
Daniela Koreničová,
Jozef Gabaš,
Branislav Bulla,
Mária Novoveská,

Ľubomír Nespala,
Zdenka Dvoranová,
Dušan Houdek,
Jaroslava Labašková,
Ľudmila Horňáčková,
Ivan Fošnár,
Igor Kokavec,
Mária Kavická,
Marta Šišuláková,
Terézia Bukovská,
Anna Danielová,
Kamil Kadnár
70 roční
Vilma Horváthová,
František Kovár,
Jarmila Žáčková,
Mária Vlková,
Leokardia Balážová,
Ľubica Majerčíková,
Pavol Benkovič,
Peter Lapčík,
Marián Grznár,
Miroslav Macejka,
Olívia Cvengrošová,
Pavol Šimunič,
František Dvoran,
Ľubomír Maco,
Pavel Kopča,
Pavel Frndzík,
Zdenka Slimáková,
Eva Macejková
75 roční
Rudolf Slezák,
Peter Benca,
Dominik Vavrinčík,
Božena Lapčíková,
Vojtech Krčmár,
Petronela Holešínska,
Mária Rovná,
Anna Fischerová,
Jana Fischerová,
Jaromír Polák,
Marta Králová,
Konrád Cabadaj
80 roční
Alžbeta Filípková,
Mária Marešová,
Ján Dinuš
85 roční
Mária Krištofiaková,
Ján Klas, Anna Písečná
90 roční
Oľga Žužičová

Deti narodené
od 1.1. 2021

Zomrelí
od 1.1. 2021

Damián Hollý,
Tomáš Malík,
Hana Slezáková,
Nela Kokavcová,
Tomáš Trnka,
Sofia Maxianová

Silvia Hlavenková,
Oľga Kopčová,
Marcel Kadnár,
Eva Marenčáková,
Jozef Daráž,
Vladimír Benek,
Jozef Horecký,
Mária Písečná,
Ľudmila Slezáková,
Miroslav Burdík,
Anna Davidová
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