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Otvorenie cyklomosta 
VYSOMARCH
bolo najvýznamnejším podujatím nielen v 
hodnotenom období ale aj z dlhodobého hľa-
diska. Po viac ako 8-ročnom úsilí o realizáciu 
tohto diela, kde hlavné bremeno niesli staros-
tovia Vysokej pri Morave a Marcheggu, sa most 
podarilo postaviť za jeden rok, a to najmä s 
podporou medzinárodného cezhraničného 
programu Interreg, tiež za prispenia susedné-
ho rakúskeho kraja Niederösterreich a Brati-
slavského samosprávneho kraja.
Samotnému aktu otvárania mosta predchá-
dzali zložité rokovania  medzinárodnej komisie 
ustanovenej pre túto akciu. Hlavným bodom 
skoro všetkých rokovaní bol samotný program 
otvárania mosta. Nakoniec bol prijatý a aj 
realizovaný tzv. ľudový program, navrhnutý 
hneď na začiatku rokovaní naším starostom 
a podporovaný starostom Marcheggu. Takto 
koncipovaný program mohol  potom vyhovo-
vať aj „vrchnosti z BSP a NŐ“ ale najmä širokej 
občianskej verejnosti a obsahoval aj športovú 
časť – hviezdicovú jazdu členov okolitých cyk-
loklubov ako aj individuálnych neorganizova-
ných  „cyklohobíkov“ .
Otvorenie mosta malo síce odozvu aj v médiách, 
ale nás zaujímala najmä spokojnosť občanov.
Odhady hovoria o cca 700 (spokojných ?) 
účastníkoch. Takže nakoniec sme aj so staros-
tom, (ktorý skoro z návalu problémov v onen 
deň skolaboval), neľutovali neustále cesty na 
rokovania prípravného výboru (6 krát), vydržali 
sme tieto zdĺhavé jednania často o bezvýznam-
ných detailoch.
Na záver treba najmä oceniť a zdôrazniť, že 
následné realizačné práce spojené s náročným 
materiálovo-technickým zabezpečením akcie 
sa podarilo realizovať predovšetkým vďaka ne-
ustálej pomoci širokého aktívu spolupracovní-
kov. Bez tejto podpory by to nešlo.
Ďakujeme dôchodcom, členom cykloklubu, 
požiarnikom ako aj každému, kto ochotne a 
nezištne pomohol. Ešte raz -  patrí im naša 
poklona až po zem.
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Stavanie Mája
Mesiac máj sa vo všeobecnosti považuje za 
obdobie lásky a zrodu nového života. Májo-
vá zeleň bola symbolom sily a dobrého rastu. 
Najvýznamnejšie postavenie medzi rastli-
nami mal vo zvykoch tohto obdobia strom, 
ktorý sa v tejto súvislosti označuje ako máj. 
Na konci apríla prebehla aj vo Vysokej pri Mo-
rave tradičná obecná akcia Stavanie Mája. Po-
časie bolo veľmi priaznivé, a preto sa všetko 
vydarilo tak, ako si všetci priali. Občanov po-
tešil hlavný bod programu, a teda samotný 
akt postavenia vyzdobeného  vysokého  stro-
mu. Naši hasiči opäť potvrdili svoje schop-
nosti a ukázali, ako sa to robí bezpečne a 
organizovane. Mašle uviazali členovia súboru 
Štvrčan spolu s dievčatkami  krásne odetými 
v tradičných krojoch. Štvrčané nám zatanco-
vali ľudové tance,  spevácky zbor Hoštetňan 
zaspieval. Do tanca a na počúvanie občanov 
zabávali manželia Královi z Malaciek do zo-
tmenia.  Ďakujeme vám, milí občania za bo-
hatú účasť a všetkým organizátorom za obe-
tavú prácu a nasedenie. 
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V rámci osláv 100-ho výročia organizovaného futbalu v našom regió-
ne sme boli ako jeden zo zakladajúcich členov poverení BFZ a BSK 
usporiadaním medzinárodného turnaja mládeže pre hráčov narode-
ných po 1.1.2010 a mladších.
Účastníci: Výber ObFZ BA Vidiek U12
  Výber ObFZ BA Mesto U12
  Výber OFS Brno – Venkov U12
  Výber MěFS Brno U12
Turnaj mal vzhľadom na vek účastníkov vysokú športovú úroveň. Ako 
poverený organizátor sme zabezpečili na požadovanej úrovni počas 
turnaja stravu a pitný režim pre hráčov, vedenie družstiev a rozhodcov.
Víťazom turnaja sa stal (na naše potešenie)  Výber ObFZ BA Vidiek, 
ktorý výrazne a s prevahou zvíťazil vo všetkých svojich stretnutiach. 
Druhý skončil  Výber ObFZ BA Mesto, tretí bol  Výber OFS Brno – Venkov.
Turnaj svojou účasťou podporil a ceny odovzdával spolu s predse-
dom ObFZ BA pánom Jurajom Jánošíkom a starostom Vysokej pri 
Morave pánom Dušanom Dvoranom aj župan Bratislavského samo-
správneho kraja pán Juraj Droba.
O kultúrnu vložku počas turnaja sa postaral náš spevácky zbor 
Hoštetňan.
Po turnaji sa všetci účastníci stretli na spoločnom obede v našom kul-
túrnom dome.
Pevne veríme, že tieto začínajúce futbalové talenty sa po čase objavia 
v reprezentačných výberoch a pomôžu dostať náš futbal na vyššiu 
úroveň a vyženú zo svojich  ihrísk zahraničný futbalový odpad.

Medzinárodný mládežnícky futbalový turnaj pod záštitou predsedu BSK

„...Morena, Morena, za kohos umrela?“
Za hochštecké dievky, za švárne panenky!
„...Morena, Morena, za kohos umrela?“

Za hochšteckých mládencov, čo neľúbia trhancov!
Áno – aj takýmito riekankami sa deti MŠ a deti 
prvého stupňa ZŠ lúčili dňa 23. marca so zimou 
a vítali jar. Pani zima – Morena z časti zhorela 
a odplávala do diaľky, aby sa nielen deti, ale 
všetci mohli tešiť z prichádzajúcej jari. Jar vítali 
aj deti z detského centra „Farbička“, ktoré v kve-
tinových klobúčikoch pripomínali prvé jarné 
kvietky. Táto dlhoročná ľudová tradícia nebola 
prerušená ani počas pandémie, za čo si zaslúžia 
poďakovanie pani zástupkyňa riaditeľa Beátka 
Miškolciová a učiteľky MŠ, ktoré každoročne 
spoločne s deťmi urobia v MŠ „Morenu“, ktorú 
potom topia v Morave, vítajú jar, čím sa učia 
poznať jednotlivé ročné obdobia a to, čo ich 
charakterizuje. Na konci tejto akcie od starostu 
obce pána Dušana Dvorana dostali všetky deti 
sladkú odmenu a zároveň poďakovanie všet-
kým, ktorí sa na tejto akcii zúčastnili. A keď Mo-
rena odplávala, deti za ňou volali: „Odíď, odíď 
pani zima, už ťa bolo dosť! Zasvieť slnko na náš 
chotár, všetkým pre radosť!“ Tak svieť slniečko, 
nech jar udrie veľkou silou a krásou.

Anna Tomečková

MORENU DETI MŠ UTOPILI – JAR PRIVÍTALI
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HOCHŠTECKÉ FAŠIANGY 
NEBOLI AJ BOLI
Protipandemické opatrenia ani tento rok nedovolili v obci uskutočniť  
tradičné fašiangové akcie. Nemali sme obecnú zabíjačku, fašiangové 
zábavy, ženský chmat, ani basu sme nepochovali. V Českej republike 
boli pandemické opatrenia oveľa uvoľnenejšie, preto starosta našej 
partnerskej obce Vedrovice pán Janderka pozval naše „fašiangové 
masky“ do Vedrovíc, aby sme si urobili fašiangy spolu s nimi. Náš pán 
starosta takú možnosť odmietol s tým, že on a ešte aspoň dvaja po-
slanci sa prídu pozrieť, ako to u nich prebieha a ako to organizujú. 
Lenže to nebola pravda. Pravda bola, že okamžite zorganizoval „fa-
šiangové masky“ s tým, že ide sa do Vedrovíc ako prekvapenie pre 
vedrovického starostu. Bolo nás štyridsať a hochštecké fašiangy vo 
Vedroviciach sa mohli začať. Pred dom starostu pána Janderku prišiel 

náš fašiangový sprievod, ktorému do kroku vyhrávali muzikanti – har
monikári páni Benkovič a Morávek a bubeník pán Marián Pavešic zo 
Záhorskej Vsi. Za nimi kráčalo 7 speváčok z nášho speváckeho zboru, 
pred nimi 4 neprehliadnuteľné „mažoretky“ a za nimi 26 našich ma-
siek. Náš moment prekvapenia sa dá ťažko opísať, ale všetko sme spo-
ločne zvládli s veľkým humorom. Bonus naviac bol, že sme im ukázali, 
ako sa u nás „pochováva basa“, keďže túto tradíciu oni nemajú. Bolo 
veselo, bolo príjemne, takže hochštecké fašiangy v našej obci neboli, 
ale boli vo Vedroviciach. Na spiatočnej ceste náš autobus zastavil vo 
Valticiach pred „valtickou stodolou“, čo je jedna veľká predajňa val-
tických vín. Aj tam sme všetkým, čo tam boli, zaspievali, aj zatanco-
vali, a aj trocha dobrého vínka okoštovali. Po príchode do obce sme 
vystúpili pred KD, odkiaľ sa náš fašiangový sprievod vybral do V.I.P. 
pohostinstva, kde sa naše putovanie skončilo. Všetci dúfame, že na 
budúci rok už budú fašiangy aj v našej obci.                          

A. Tomečková

Cirkevný život vo farnosti
   V nedeľu 12. júla bola piatim deťom udelená sviatosť prvého sväté-
ho prijímania a sviatosti pokánia – spovede. Po príprave na hodinách 
náboženstva a účasti na piatkových omšiach, po ktorých pán farár 
deti skúšal z vedomostí. Nácvik omše a piesní viedla pani Budajová. 
Slávnostným sprievodom vstúpili do chrámu deti, ich rodičia a blízki 
príbuzní. Na záver deti a ich rodičia poďakovali pánovi farárovi za prí-
pravu. Po záverečnom požehnaní a piesni, ktorú spievali prvoprijíma-
júce deti, bola ukončená slávnosť.
Dňa 30. júna si pripomíname 10 rokov pôsobenia nášho pána fará-
ra, profesora Jozefa Krupu, v našej farnosti. V mene farníkov,  ako aj 
oslavujúcich občanov, mu vyprosujeme plnosť Božieho požehnania, 

hojnosť darov Ducha Svätého a stálu ochranu Panny Márie. Nech mu 
jeho nebeský patrón svätý Jozef vyprosuje pevného zdravia, sily, ra-
dosti, trpezlivosti a horlivosti pri ohlasovaní Božieho slova. Srdečne 
Pán Boh odplať! 
Vďační farníci  Eva Luptáčiková

Jarné brigády

     Dňa 30. marca bola ohlásená miestnym výborom Jednota dôchod-
cov tradičná jarná brigáda na úpravu a očistenie parku pri sv. Jánovi. 
Druhá skupina brigádnikov upravila Pomník padlých a krížov, Svätej 
trojice, okolie kostola a kríky šípových ruží. Záver brigády strávili pri 
poháriku vareného vína v Dome kultúry. Všetkým zúčastneným dô-
chodcom brigády srdečne ďakujeme! 
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Vitaj leto
Oslavovali sme letný slnovrat
Vítanie ročných období je už našou dlhodo-
bou tradíciou. Veď príchod leta oslavujeme 
už od roku 1998. Pekné boli oslavy slnovratu 
na nábreží riek Moravy  - pod Šancom.  Po 
protestoch ochranárov prírody sa oslavy pre-
sunuli už minulý rok na futbalové ihrisko. Pro-
testovali hlavne proti tomu, aby sa svietiace 
kahance nepúšťali po rieke Morave, čo bola 
najkrajšia atrakcia osláv.  Kvôli „svietiacej rie-
ke“ sem chodili ľudia z celého okolia až tak, že 
priestor pod hrádzou začal byť  na množstvo 

prítomných pritesný.  Preto aj tento rok sme 
leto privítali na miestnom futbalovom ihrisku. 
O 18 – tej  hodine sa od kultúrneho domu po-
hol sprievod na ihrisko. Do kroku prítomným 
hrala kapela Borovienka. Na čele sprievodu 
kráčali maskoti podujatia  „Slnko“ a „Moravský 
vodník“. Za nimi predstavitelia obce, delegácia 
z partnerskej obce Vedrovice z ČR a členovia 
olympijského klubu Z. Halmaja z Maďarska. 
Nechýbali ani členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru Vysoká pri Morave, členovia Cyk-
loklubu Vysočan, členovia jednoty dôchodcov 
a samozrejme veľa našich občanov, ktorých 
neodradila ani skutočná letná horúčava. Po 
slávnostnom otvorení odovzdal starosta obce 

obecné vyznamenanie pani JUDr. Anna Po-
lákovej a Ing. Jánovi Rusnákovi za dlhoročnú 
obetavú prácu pre našu obec. Až do polnoci 
prítomných zabávali tri  hudobné skupiny Bo-
rovienka, Starmania a Marhalen .  Vítanie leta 
tradične zakončila „svietiaca rieka“, i keď na 
suchu. 300 svietiacich kahancov, ktoré niesli 
prítomní občania okolo štadióna vytvorila ilú-
ziu svietiacej rieky, alebo ako niektorí vtipne 
poznamenali, že my máme „svietiaceho hada“. 
Jánska vatra a ohňostroj oslavy ukončili. No a 
čo nám na záver zaželalo slniečko :  „Užite si 
leto pjekné, zelené, voňavé, rozmarínové.“ 

VITAJ LETO ! Anna Tomečková
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  Činnosť organizácie sa znova oživila po 
dvoch rokoch ukončenia pandémie.
  V mesiaci marec sa konala výročná členská 
schôdza/volebná/.Volil sa nový výbor na 
ďalšie 4 ročné funkčné obdobie. Zloženie vý-
boru sa nezmenilo, zostal 5 členný výbor a 3 
členná revízna komisia. Naša organizácia má 
toho času 193 členov, veľa členov opustilo 
organizáciu z dôvodu smrti a dlhotrvajúcej 
choroby.
   V  hojnom počte sa zúčastňujeme 2x ročne 
brigád na úprave parku pri Sv. Jáne,  Nám. 
Oslobodenia, priestranstvo pred KD, okolie 
kostola  a na miestnom cintoríne.
  V mesiaci máj  sa 38 členov zúčastnilo tu-

ristickej prechádzky po našich krásnych roz-
kvitnutých lúkach .Prechádzka trvala necelé 
2 hod. a prešli sme 6 km. Zakončenie bolo v 
poľovníckom dome, kde nám poľovníci pri-
pravili pahrebu na opekanie špekáčikov a 
slaninky pri pohári vína.
   Ďalej členovia prejavili záujem o cyklo –vý-
let na jazero Bezedné. Zúčastnilo sa 31 čle-
nov. Výlet sa vydaril aj počasie nám prialo.
Pripravili sme pre členov našej organizácie 
výlet do Dolnej Krupej a do Trnavy. V Dolnej 
Krupej sme navštívili Rozárium, Medolandiu, 
kde bola pripravená ochutnávka medovi-
ny spojená s predajom. Pokračovali sme do 
mesta Trnava, kde sme si so sprievodkyňou  

prešli historickú časť mesta. Po prehliadke 
sme mali spoločný obed v reštaurácii For-
haus. Poobede po ceste domov sme vo Vi-
notéke Mrva-Stanko   ochutnali niekoľko 
dobrých vín a potom  už nasledovala cesta 
domov.
   Zúčastnili sme sa Majálesu  vo Veľkých Le-
vároch a v mesiaci jún  súťaže hra Petang v 
Jablonovom. Náš člen František Korenič sa 
umiestnil na krásnom druhom mieste z cel-
kového počtu 64 súťažiacich. Gratulujeme!
   V mesiaci júl  naša organizácia pripravuje 
tanečnú zábavu „Anabál“ ,ktorej sa zúčastnia 
aj organizácie JDS okresu Malacky. Tešíme sa 
na účasť.

Výbor JDS

  Z činnosti JDS Vysoká pri Morave I. polrok 2022
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Čím žila naša škola v školskom roku 2021/2022
   Úvod školského roka bol poznačený a spre-
vádzaný protipandemickými opatreniami a 
testovaním. Deti sa učili a mimoškolské akti-
vity boli obmedzené. Nebolo to nič príjemné, 
pretože tento stav trval už dlho. Napokon sa 
situácia ukľudnila a aj školský život sa dostá-
val do normálu. Konečne sme mohli odložiť 
respirátory a rúška, mohlo sa začať s krúžko-
vou činnosťou a početnými školskými pod-
ujatiami. Ale keď jedno zlo pominie, príde 
ďalšie. S vojnovým stavom na Ukrajine naras-
tal počet utekajúcich Ukrajincov, a tak bolo 
len otázkou času, kedy prídu do našej školy 
ukrajinské deti. Stalo sa tak koncom marca, 
kedy prišla prvá skupina detí a pokračovalo 
to aj v ďalších dňoch. Spolu sa do našej školy 
prihlásilo 19 ukrajinských detí, momentálny 
stav je 18 detí. Počiatky neboli vôbec ľahké. 
Deti nič nerozumeli, nevedeli písať a čítať, 
nemali žiadne pomôcky. Škola im zabezpe-
čila učebnice a základné učebné pomôcky, 
deti sa učili slovenskú abecedu, postupne sa 
začleňovali do triednych kolektívov. Umiest-
není sú vo všetkých ročníkoch od 1. po 9. roč-

ník. Teší nás, že niektorí sa pekne zapájajú do 
vyučovania a snažia sa čo najviac naučiť. 
Život v škole nabral na obrátkach, jedno pod-
ujatie striedalo druhé. Tie najpodstatnejšie si 
môžete prečítať a pozrieť v obrazovej prílohe. 
Školský rok sa pomaly končí, začne zaslúže-
ný oddych pre žiakov a pedagógov. Želáme 
im veľa pekných slnečných dní a krásnych 
prázdninových a dovolenkových zážitkov.

Exkurzia do jahodových sadov v Du-
najskej Lužnej
 V piatok 3.6.2022 sa vybraní žiaci piateho až 
deviateho ročníka vybrali pod vedením pani 
učiteľky Dagmar Šáray-Novotnej a pedago-
gickým dozorom pani učiteliek Aleny Kľuča-
rovej a Miroslavy Orgoňovej na exkurziu do 
jahodových sadov v Dunajskej Lužnej. Cesta 
autobusom prebehla rýchlo, bez problémov 
a za všeobecného veselia žiakov. V cieli na 
nás čakali pán a pani ovocinári, ktorí si pri-
pravili zaujímavú prednášku o pestovaní, 
ochrane a zbere jahôd. Následne sme sa vy-
brali na samotný lov jahôd. Žiaci, vyzbrojení 

miskami, boli rozdelení do radov jahôd, kde 
mali možnosť vlastnoručne si nazbierať ovo-
cie a okúsiť tak, čo znamená byť zberačom na 
jahodovej plantáži. Keď si žiaci naplnili svoje 
misky (a hlavne brušká...), poďakovali sme 
sa, rozlúčili sa a plní zážitkov sme sa vybrali 
domov.

Deň detí 2022.
 V našej základnej škole sme oslávili Deň detí 
2. júna. Ráno nás slniečko pozdravilo svoji-
mi početnými lúčmi, ktoré neskôr z času na 
čas zakryli tmavé mraky. Ich vzájomný boj 
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vyhralo slnko, a tak sme sa tešili peknému a 
teplému počasiu. O deviatej hodine zaplnili 
žiaci školský dvor. V peknom zeleňou pokry-
tom areáli školy na nich čakali animátori s 
nafukovacou šmykľavkou, skákacím hradom 
a veľkým nafukovacím terčom. Pani učiteľky 
pripravili na multifunkčnom ihrisku športové 
súťaže ako preťahovanie lanom, skákanie cez 
gumu, prenos žiaka v plachte zo stanovišťa na 
stanovište, slalom s hokejkou a hádzanie lop-
tičky do vedra. Na výkonoch nezáležalo, ale 
každý, kto absolvoval všetkých päť disciplín a 
mal na lístočku päť pečiatok, sa mohol ísť ob-
čerstviť chutnou zmrzlinou. Všetkým deťom 
dobre padol chutný hot-dog a čerstvá svieža 
čapovaná kofola. Všetkého bolo dostatok, a 
tak si deti mohli vypýtať repete. Po športo-
vých súťažiach odpočívali mnohí na dekách, 
alebo posedávali na lavičkách A tí, ktorí mali 
ešte stále energiu, naplno do poslednej chví-
le využili lákavé atrakcie. Deň detí sa vydaril a 
všetci odchádzali spokojne domov. Poďako-
vanie patrí všetkým zamestnancom ZŠ, ktorí 
sa podieľali na organizácii súťaží a občer-
stvenia, Obecnému úradu Vysoká pri Morave 
(atrakcie, zapožičanie lavíc a stanov), firme 
Berto Sk s.r.o. (chutné párky), Rade rodičov 
pri ZŠ a jej predsedníčke JUDr. M. Tomečko-
vej (zmrzlina a kofola), V. I. P.PUB – pani A. Mi-
kuláškovej (kofola) a Pohostinstvu Čapáš Láb 
- p. S. Petřekovej (zapožičanie pípy).

Brigáda
V piatok 27.5. sa uskutočnila plánovaná 
brigáda. Podarilo sa nám presťahovať časť 
hracích prvkov - preliezačiek z areálu MŠ do 
areálu ZŠ, keďže od septembra bude školský 
klub v budove základnej školy. Veľké poďa-
kovanie patrí pánovi Ľubošovi Hercegovi za 
výkopové práce, Obecnému úradu Vysoká 
pri Morave za požičanie traktora s prívesom 
a pánovi Liborovi Hrebeňovi a pánovi Petro-
vi Miškolciovi ml. za pomoc. V neposlednom 
rade ďakujeme nášmu pánovi školníkovi 
Alojzovi Slobodovi za koordináciu pracovnej 
činnosti. Ďalšia časť brigády bude začiatkom 
júla, kedy sa pristúpi aj k sťahovaniu nábytku. 

Školský výlet do Skalice.
Žiaci 5.,6. a 7. ročníka so svojimi triednymi 
učiteľkami sa dnes vydali na výlet do Skalice. 
Dozvedeli sa niečo z histórie tohto kráľovské-
ho slobodného mesta, absolvovali plavbu lo-
ďou po Baťovom kanáli a vyskúšali si, ako sa 
vyrába pravý certifikovaný skalický trdelník. 
Upečene výrobky nám veľmi chutili. Pekný 
deň za nami.

Slávik Slovenska.
 V piatok 13.5.2022 sa naše žiačky Ninka Grö-
gerová z 2. triedy a Paulínka Jurkovičová z 5. 
triedy zúčastnili okresného kola speváckej 
súťaže Slávik Slovenska v Malackách. Obe 
dievčatá sa držali statočne. Konkurencia bola 
silná a okrem cenných skúseností si dievčatá 
odniesli aj hodnotný umelecký zážitok. Na 
súťaž ich pripravila a na súťaži s gitarou do-
prevádzala pani učiteľka Ivana Kučerová.
  

Live stream - Vysoká pri Morave a Slovinsko
OCEP je olympijský kultúrny a vzdelávací 
program v rámci ktorého prezentujú žiaci 
našej školy Slovensko a Vysokú pri Morave. 
Žiaci pripravili pre slovinskú školu prezentá-
cie a videá o geografii, kultúre a tradíciách. 
Svoju prácu úspešne odprezentovali cez vi-
deo platformu slovinským učiteľom a žiakom 
Osnovna šola Primoža Trubarja Velike Lašče, 
Slovinsko. Siedmaci prostredníctvom tohto 
projektu získavajú mnoho cenných skúse-
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ností, ktoré využijú na strednej škole. Do 
projektu sú zapojení žiaci: Natália Novoves-
ká, Laura Mária Klasová, Simona Miadiková, 
Karolína Klimčíková, Marek Kardoš, Jakub 
Benkovič a Marek Šaray. 

Beseda s paralympionikmi .
Každý jeden z nás vie, že náš svet hýri farba-
mi. Je pestrofarebný a vyniká mnohými tvar-
mi. Nie každý má to šťastie vidieť všetko na 
svete presne tak, ako my ostatní. V našej škole 
sme privítali dvojnásobnú paralympioničku 
Alexandru Rexovú a Jakuba Kraka, desaťná-
sobného medailistu zo zimných paralympij-
ských hier. Naši hostia nám porozprávali o 
svojom hendikepe a o svojom športovom 
zápolení - zimné lyžovanie. A aký odkaz nám 
zanechali? Ak máme svoj sen, máme za ním 
ísť napriek všetkým okolnostiam. Ďakujeme 
za milú návštevu a plodnú diskusiu. Poďako-
vanie patrí aj pani učiteľke Pálinkášovej, ktorá 
zorganizovala toto podujatie.  
 je to tu, kamaráti!

Vtipnejší vyhráva
Dnes sme ukončili a vyhodnotili aprílovú 
súťaž Vtipnejší vyhráva. Keďže apríl je me-
siac  žartov, aj my sme si touto formou chceli 
trošku požartovať a zavtipkovať. Veľmi nás 
teší, že ste sa pridali a my sme našli tých naj-
vtipnejších z vás, ktorí si odniesli aj zaslúženú 
a nevídanú výhru – mešec plný peňazí. Tu sú 
mená víťazov:
3. vtipný:               Miško Dvoran      5. trieda
2. vtipnejší:           Jakub Konečný    5. trieda
1. najvtipnejší:     Tibor Grgula         6. trieda
Blahoželáme!

Jarný zber papiera
Žiaci nazbierali 5002 kg.
 Priemer na žiaka je 29,95 kg.
1.stupeň:  1792 kg
1.miesto:  2. trieda 885,5 kg
2. miesto: 4. trieda 487,5 kg
3. miesto: 3. trieda 332 kg
4. miesto: 1. trieda 87 kg
2.stupeň:3210 kg
1.miesto:  6. trieda 855 kg
2.miesto: 7.trieda 742 kg
3.miesto: 5.trieda 723 kg
4.miesto: 9. trieda 532 kg
5.miesto: 8. trieda 358 kg
Najlepší žiaci 1.stupňa:
 2. trieda Lea Vykydalová 265 kg
 2. trieda Sabína Matúšková 190  kg
 4. trieda Aneta Miškolciová 162,5kg
Najlepší žiaci 2.stupňa: 
7. trieda Jakub Benkovič 237 kg
6. triedaMartin Hrebeň 217 kg
9. triedaEmília Hanzelová 211 kg
Najlepší jednotlivci v triedach:
2.trieda:
L.Vykydalová 265 kg   S. Matúšková 190 kg 
T. Hulínová 116 kg 
3. trieda: 
V. Vaneková 93 kg    Š. Korenič 90 kg 
J. Jurkovič   64 kg
4. trieda: 
A. Miškolciová 162,5 kg   A. Nízka 90 kg                                   
 M. Benca   71 kg  
5. trieda: 
S. Uhereková 164,5 kg   T. Kudlica 91 kg                                  
M. Klocháň 62 kg
6. trieda:
M. Hrebeň 217 kg   D. Műller 192 kg                                 
S. Vincek 103 kg
7. trieda:

J. Benkovič 237 kg   F. Smetka  136,5 kg                           
L. Klasová 91 kg
8. trieda: 
M. Pozsgay 82 kg   L. Caboňová 79,5 kg 
M. Masaryk 41 kg
9. trieda:
E. Hanzelová 211 kg   S. Gerža 82 kg                  
T. Matúšek, S. Šebestián 41,5 kg
 
Pri zbere pomáhali:
A. Hanzel 9. trieda
M. Hanzelová 9. trieda
D. Dvorničenko 9. trieda
M. Omeľčenko 8. trieda
E. Ševčíková 9. trieda
E. Mikulášková 9. trieda
T. Matúšková 9. trieda
V Medová 8. trieda
O. Kekeliak 8. trieda
M. Uherek 8. trieda
S. Šarkőziová 8. trieda
M. Fabšič 9. trieda
S. Klasová 6. trieda
L. Klasová 7. trieda

Číta celá škola
 Marec je mesiac knihy a my sme si ho pripo-
menuli čitateľskou aktivitou – číta celá škola.
Počas tretej vyučovacej hodiny sa preruši-
lo vyučovanie i akákoľvek činnosť a všetci v 
škole len čítali.
Prinášame vám niekoľko zaujímavostí: Až 33 
žiakov čítalo v škole rozprávky. 15 čitateľov 
si prečítalo náučné knihy, napr. historické, 
prírodovedné, matematické. 68 žiakov čítalo 
literatúru určenú pre deti a mládež a 27 čita-
teľov malo knihy ako komiksy, recepty, knihy 
o športe a zdravom stravovaní.
Zaujímavé názvy kníh: Doktorka Magorka, 
Černobyľ, Tajomný ostrov (kniha po dedkovi 
z roku 1957), Malý lexikón anjelov, Zbojnícka 
mladosť.
Sedemdesiat žiakov malo počas aktivity už 
rozčítané knihy z domu a 57 čitateľov začalo 
čítať knihu dnešným dňom.
Tak všetkým dočítania, priatelia :-) 
Pokračujeme v tréningoch
O2 Akadémia Mateja Tótha pokračuje. Prváci 
si na tréningoch poctivo vytrénovali tričká od 
Mateja :)
#samt #sportovaakademiamatejatotha
Do fotogalérie bol pridaný nový album 
Pokladovka v réžii tretiakov a štvrtákov.
Pokladovka
Slniečko nám zasvietilo a my sme sa opäť vy-
dali na Pokladovku. Tretiaci a štvrtáci sa učili 
spolupráci a samostatnosti pri riešení pohy-
bových úloh a hádaniek. Tešíme sa na ďalšie 
školské akcie.
 
 D English is easy and fun.
Tento týždeň sme mali tú česť privítať na 
našej škole Davida - britského lektora z Li-
verpoolu. David prišiel, aby našich ôsmakov 
a deviatakov presvedčil o tom, že „English is 
easy and fun“. Rozprávať sa s rodeným An-
gličanom jeho rečou a s rúškami na ústach 
určite nie je jednoduché. Naši žiaci to však 
výborne zvládli a po počiatočnom ostychu 
na začiatku týždňa si Davida veľmi obľúbili.
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Život v materskej škole
Život v materskej škole sa v druhom polroku 
po uvoľnení opatrení vrátil v čase pred pan-
démiou. 
Deti zažívali radosť z nepoznaného a nových 
zážitkov. Okrem predstavení v materskej ško-
le sa predstavenia zúčastnili deti aj v Rado-
šinskom naivnom divadle. Privítali sme jar a 
topili Morenu na brehu rieky Moravy. Pripra-
vili sme si besiedku ku Dňu matiek a pre deti 
krásny Deň detí. Ľudové pesničky sme si za-
spievali a na cimbále zahrali s úžasnými Fid-
likantmi. S menšími detičkami sme navštívili 
ZOO v Bratislave. S najstaršími deťmi sme sa 
vybrali prvýkrát na päť dní do školy v prírode 
do Hlbokého pri Bojniciach. Deti sa vrátili do-
mov plné nepoznaných dojmov, skúseností a 
zážitkov. Školský rok sa blíži ku koncu a my, 
ako každý rok sa lúčime s najstaršími deťmi 
- predškolákmi, ktorých od septembra priví-
ta základná škola.  Odchádza 21 veľmi šikov-
ných detí a my im prajeme na novej nepozna-
nej ceste životom všetko dobré. 

Beáta Miškolciová

Školský rok 2021/22 je už jedenásty rok, kedy 
sa otvorili brány našej Farbičky.  Za túto dobu 
sa v našej škôlke vystriedalo veľa detičiek a na 
všetky spomíname s láskou.
Aj tento šk. rok nastúpili do nášho zariadenia 
nové detičky, ktoré ťažko znášali odlúčenie od 
mamy. Prispôsobenie sa dieťatka novým so-
ciálnym podmienkam je veľkou skúškou pre 
dieťa, pre rodiča, ale aj pre učiteľku. Úlohou 
pedagogického personálu je, aby adaptačný 
proces bol čo najmenšou psychickou záťažou 
pre dieťa. Dbáme na to, aby sa deti u nás cítili 
bezpečne a vybudovali si pozitívny emocio-
nálny vzťah k pani učiteľke, ktorý je kľúčom k 
úspešnej adaptácii dieťaťa. Po adaptácii detí 
máme radosť z toho, že detičky radi navšte-
vujú našu škôlku, tešia sa na kamarátov a na 
všetky nové veci a aktivity, ktoré ich čakajú.
V decembri zavítal do našej škôlky Mikuláš s 
batohom plným dobrôt, napísali sme list Je-
žiškovi, naučili sme sa veľa  pesničiek a bás-
ničiek. V období fašiangov sme mali detský 
karneval, kde sa deti v krásnym maskách zabá-
vali. Pripravili sme darčeky mamičkám a otec-
kom k ich sviatku. V marci sme spolu s deťmi 

Zo života Detského centra FARBIČKA
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miestnej MŠ privítali jar na brehu rieky 
Moravy. Naučili sme sa triediť odpad a 
chrániť tak naše životné prostredie. Na 
prechádzkach v prírode sme pozorova-
li vtáčiky a rastlinky. Nezabudnuteľným 
zážitkom bola návšteva miestnej farmy 
s domácimi zvieratkami.
Deň detí sme oslávili so zabávačkou 
detí Šašinkou, ktorá do Farbičky pri-
niesla výbornú náladu. Deti s ňou spie-
vali, tancovali, súťažili, kúzlili, vyskúšali 
si aj akrobaciu s taniermi. Šašinku po-
tešili s vlastnoručne nakreslenými ob-
rázkami.
Verím, že sa deti v našej Farbičke cítili 
skvele a budú na svoju prvú škôlku s 
láskou dlho spomínať, tak ako my nikdy 
nezabudneme na ne.

Bc. Viera Kopčová



Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri 
Morave zo dňa 07.04.2022 

 
Uznesenie číslo 320/14/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program ro-
kovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.  (Uznesenie schvaľuje 8 

poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 321/15/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na obecnom 
zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 10.02.2022,    že tieto 

uznesenia terminované ku dňu 7.04.2022 sú splnené a dlhodobé sa 
priebežne zabezpečujú.  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)  

Otázky pre starostu obce 
Bol vyhlásený termín volieb do miestnych samospráv a VÚC, budete v 
týchto voľbách kandidovať ? 

Je dlhodobo známe, že nebudem kandidovať na post starostu obce, 
ale pokúsim sa s niektorými svojimi súčasnými poslancami kandi-
dovať ako poslanec do obecného zastupiteľstva, aby novozvolený 
starosta mal našu plnú podporu.  Voľby budú 29.10. 2022 a zároveň 
budú voľbami i do VÚC, kde som v súčasnosti poslanec  za obce Vy-
soká pri Morave, Zohor, Láb, Plavecký Štvrtok a Jakubov.  Opätovne 
budem kandidovať na post poslanca za tieto obce.  Doteraz som pô-
sobil v dopravnej a zdravotno-sociálnej komisii. Aktívne som pôsobil 
pri príprave a výstavbe mosta Vysoká pri Morave – Marchegg a ďalšie 
obdobie by som chcel, aby vznikol projekt cestného mosta Vysoká pri 
Morave – Weiden, nakoľko najdôležitejšia vec pre spájanie je cestná 
doprava.  Už dva roky jednám ohľadom cestného mosta na úrovni 
štátneho tajomníka, predsedu BSK ako i veľvyslanca SR v Rakúsku. 
Trocha nás zastavil COVID, ale v najbližšom čase začneme opäť na 
projekte pracovať. 

Keďže nekandidujete na miesto starostu, aký by mal byť váš nástupca ? 

Podstatné je, koho vyberú občania. Z môjho pohľadu by mal byť nový 
starosta občan dlhodobo žijúci v našej obci, mal by mať korene a byť 
spätý s touto obcou. Najpodstatnejšie však je, aby to bol kandidát, 
ktorý už v samospráve pôsobil a pozná problematiku samosprávy. 
Ideálne by bolo, keby mojim nástupcom mohol byť niekto zo súčas-
ných poslancov obecného zastupiteľstva. Viem, aké problémy sú v 
obciach, kde neprezieravo bol zvolený starosta  a poslanci a ani po 4 
rokoch tieto obce neboli politicky konsolidované. 

Za dobu výkonu funkcie starostu ste dosiahli veľmi pekné výsledky, 
avšak mnohé sa nepodarilo dotiahnuť do konca. 

Sú projekty, ktoré začíname realizovať, alebo sú pripravené na realizá-
ciu.  Mnohé z týchto projektov počas môjho pôsobenia budú zaháje-
né, ale dokončiť alebo celé realizovať ich bude musieť nový starosta.  
Novému starostovi by mala byť známa problematika, ktorá nás čaká 
v budúcnosti.  Dokončenie Domu služieb, hlavne II. etapa bude až do 
konca roku 2023. Dostavba kuchyne kultúrneho domu, ktorá mala v 
lete vrcholiť sa následkom odstúpenia od zmluvy dodávateľskej firmy 
začne až na jeseň 2022 a bude dokončená v I. polroku 2023. Nový sta-
rosta už bude musieť zaistiť premiestnenie zberných nádob na triede-
ný odpad z priestoru kultúrneho domu do areálu bývalého smetiska.  
Začíname rekonštruovať kamerový systém, ktorého ukončenie bude 
v mesiaci november 2022. Preberacie konanie, ako i fungovanie toh-
to systému bude záležitosťou nových zástupcov obce.  Pred novým 
zastupiteľstvom bude stáť otázka ako postupovať s objektom bývalej 
starej školy. Najpodstatnejšie z celého bude dokončenie kanalizácie, 
ktoré sa mne nepodarilo ani po 10 ročnom úsilí.  Skoro 7 rokov sme 
robili na územnom rozhodnutí a vyše 2 rokov pripravujeme stavebné 
povolenie (nevysporiadané pozemky atď.) Toto stavebné povolenie 
očakávame ešte do volieb a je na novom vedení pripraviť žiadosť a 
zaistiť cca 5 000 000 € na dokončenie kanalizácie. Z tohto všetkého čo 
som vymenoval je vidieť, že obec potrebuje na čele skúsenú osobu, 
aby okamžite táto mohla realizovať a dokončiť pripravené projekty. 

Toto je asi poslednýkrát, čo sa vo funkcii starostu prihovárate k ob-
čanom, nakoľko ďalší Vysočan už bude volebný a rovnaký priestor 
v ňom dostanú všetci kandidáti.  Čo by ste chceli na záver povedať 
občanom ? 

Prežili sme spolu pekné roky a všetkým, ktorí pomáhali pri budovaní 
obce, chcem poďakovať a  verím, že spoločne dotiahneme rozpraco-
vané projekty a zachováme kultúrne tradície obce, ktoré sú známe v 
široko – ďalekom okolí.  Týmto Vás všetkých vyzývam, aby ste prišli 
voliť svojich kandidátov vo voľbách do obecnej samosprávy a VÚC  a 
želám Vám, aby ste mali pri výbere šťastnú ruku. 

Dušan Dvoran
starosta obce 

ROK 2021 OČAMI KRONIKÁRKY
Rok 2021 bol opäť rokom pandemickým. Na začiatku roka boli pro-
tipandemické opatrenia dosť prísne. Nemohli sme vítať nový rok , 
neboli ani fašiangové tradície. Až s príchodom leta sa situácia začala 
zmierňovať. V obci sa testovalo cca 21-krát a z cca 10 000 testov bolo 
50 osôb pozitívnych. Očkovalo sa od marca vo veľkokapacitných cen-
trách v Bratislave, v malackej nemocnici i v našej obci v KD. Percento 
zaočkovaných občanov bolo cca 50 %,  čo sa rovná slovenskému prie-
meru. Je to nízke percento, preto aj počet pozitívnych občanov stú-
pal. Napriek prísnym opatreniam sme v lete zorganizovali štyri veľké 
kultúrno-spoločenské akcie – Slnovrat, 750 výročie od prvej písomnej 
zmienky o obci, Na kolesách proti rakovine a Vítanie jesene. Okrem 
týchto akcií deti MŠ vítali jar a topili Morenu, stavali sme máj, zúčast-
nili sme sa  memoriálu Zoltána Halmaja v maďarskom Bükfürdő, uctili 
sme si pamiatku zosnulých, poklonili sme sa obetiam I. sv. vojny a Mi-
kuláš prišiel do MŠ, ZŠ i na obecný úrad.
Základnú školu v šk. roku 2021/2022 navštevovalo 167 žiakov, MŠ 
89 detí, z toho 26 detí absolvovalo predprimárne vzdelávanie. Škol-
ský klub navštevovalo 53 detí. V ZŠ prišlo k výmene riaditeľov. Pán 
Pavol Benca odišiel do dôchodku a novým riaditeľom ZŠ sa stal pán 
Daniel Prokop. Dvakrát sa uskutočnilo I. sväté prijímanie, ktorého sa 
zúčastnilo spolu 25 detí. Uskutočnila sa oprava kostolných zvonov v 
hodnote 11 136 €.
V mesiaci marec sa začala výstavba cyklomosta medzi našou obcou a 
rakúskym Marchegom cez rieku Moravu v lokalite „Nový svet“. Výstav-
bu mosta realizuje rakúska strana.
2-krát sa vyliala rieka Morava – vo februári voda zamrzla a vytvorilo sa 
jedno obrovské klzisko.
Potrápili nás i komáre, postrek platila obec, keďže vláda SR odmietla 
postreky zaplatiť.
V obci vznikla nová ulica s názvom „Kvetná“.
Počasie svojim charakterom zodpovedalo jednotlivým ročným obdo-
biam. 23. júna sme v obci zaznamenali zvláštny prírodný úkaz „MAMMA-
TUS“, nazvaný podľa toho, že mraky napodobňovali „akoby ženské prsia“.
ŠTATISTICKÉ ÚDAJE ZA ROK 2021
Počet obyvateľov obce k 21.12. 2021 – 2262
Počet narodených detí – 16
Počet úmrtí – 18
Počet sobášov – 8
Počet občanov, ktorí sa prihlásili k trvalému pobytu – 48
Počet občanov, ktorí sa odhlásili z trvalého pobytu – 39
Najstarší občan obce – pán Ján Dvoran
Najstaršia občianka obce – pani Anna Bencová
Počet vydaných stavebných povolení – 6
Počet skolaudovaných domov a bytov – 23
Podrobné informácie o dianí v obci boli zverejnené v dvoch vyda-
niach občasníka „Vysočan“ v r. 2021

Anna Tomečková
Kronikárka

Oznam pre dôchodcov a cudzích stravníkov!
Vedúca školskej jedálne oznamuje dôchodcom a cudzím stravníkom, 
že školská kuchyňa bude v čase od 01.08. do 02.09. zatvorená 
z dôvodu maľovania a sanitácie prevádzky. Variť sa začne 05.09.2022. 
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Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva  vo Vysokej pri 
Morave zo dňa 10.02.2022 

  
Uznesenie číslo 307/1/1/2022 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 308/2/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení 

a) prijatých na obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 
25.11.2021 a dňa 09.12.2021, že tieto uznesenia terminované ku 

dňu 10.2.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú b) 
prijatých na obecných zastupiteľstvách počas roku 2021, že ku dňu 
31.12.2021 nie je splnené uznesenie číslo 275/48/4/2021 prijaté na 

OZ dňa 16.09.2021, ktoré je terminované do 23.3.2022  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 309/3/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 
správu o činnosti starostu obce od 10.12.2021 – 10.02.2022 a infor-
máciu o činnosti jednotlivých komisií od 10.12.2021 – 10.02.2022 

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

Uznesenie číslo 310/4/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú 
správu o hospodárení obce za 4.Q 2021 a celý rok 2021 bez výhrad. 

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 311/5/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.2/2022 

o určení výšky finančných prostriedkov pre ZŠ a MŠ Vysoká pri 
Morave  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )    

Uznesenie číslo 312/6/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje žiadosť 

BERTO sk, s r.o. Vysoká pri Morave o odkúpenie pozemku parcela č. 
4505/604 o výmere 413m2 v cene 30,83EUR/m2 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 ide o 
priľahlý pozemok, ktorý bude žiadateľ využívať ako prístupovú cestu 

do areálu firmy Berto a vzhľadom k jeho umiestneniu nie je využi-
teľný 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 313/7/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný 
príspevok pre OZ Cykloklub VYSOČAN vo výške 2000 EUR na kúpu 

cyklodresov na reprezentáciu obce na rôznych  podujatiach.      
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového poč-

tu 9, „zdržal sa“ - poslanec Pavol Bláha) 
 

Uznesenie číslo 314/8/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č.3 
k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo Vysokej 

pri Morave, ktorým sa rozširuje počet ulíc o ulicu „Orechová“ 
( Uznesenie schvaľuje 8  poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9) 

 
Uznesenie číslo 315/9/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie vý-
sledok verejného obstarávania cez Tendernet na zákazku: „Úprava 
spevnených plôch na cintoríne Vysoká pri Morave“ a poveruje sta-
rostu obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom 

firmou COLAS Slovakia a.s. Trnava, IČO: 31651402 v celkovej sume 92 
677,72 EUR s DPH  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 316/10/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpe-

ním 2ks veľkokapacitných kontajnerov pre potreby ČOV Vysoká pri 
Morave od spoločnosti ELKOPLAST Slovakia s.r.o. Trenčianske Teplice 

v celkovej výške 3540,- EUR s DPH podľa ustanovenia §1, odsek 14 
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazku malého 

rozsahu.  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

Uznesenie číslo 317/11/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s   

a./ úhradou faktúry za materiál (okná ČOV) od D.A.L. Stav, s.r.o. 
Vysoká pri Morave vo výške 3753,60 EUR s DPH  

b./ úhradou faktúry za práce (výmena strešných okien na ČOV) od dodá-
vateľa P. Šibalíka, Vysoká pri Morave, IČO: 44695063 vo výške 1800 EUR.        

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9) 
 

Uznesenie číslo 318/12/1/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením zmlu-
vy pre umiestnenie Z-boxu s firmou Packeta Slovakia s.r.o. po úprave člán-

ku II. ods. 2.5 zmluvy, kde sa posledné štyri riadky zmluvy rušia.  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 319/13/1/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním 
tovaru a prác firmy Inštalmont s.r.o. Malacky v zmysle  predloženého 

rozpočtu v sume 5878,98 EUR s DPH     
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )  

 
Dušan Dvoran    starosta obce 

Uznesenie číslo 322/16/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky, že uznesenie č. 275/48/4/2021 zo dňa 
16.09.2021 stráca platnosť, nakoľko žiadateľka nepristúpila  k uzatvo-

reniu kúpnej zmluvy.  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9) 

 
Uznesenie číslo 323/17/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 
správu o činnosti starostu obce a informáciu o činnosti jednotlivých 

komisií za obdobie od 10.02.2022 – 07.04.2022.  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 324/18/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Záverečný 
účet obce za rok 2021 a rozpočtové hospodárenie za rok 2021 bez výhrad.  
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 325/19/2/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje sobášiaceho 
poslanca Pavla Blahu.  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 326/20/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje finančný 

príspevok pre OZ Spevácky zbor Hochštetňan vo výške 1500 EUR na 
činnosť OZ za účelom reprezentácie obce.  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9) 
 

Uznesenie číslo 327/21/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predĺžením 
zmluvy o nájme obecného bytu na Hlavnej ulici s.č. 182 – stará ZŠ 

(bývalý Printing) zo dňa 1.03.2021 na dobu 5 rokov                   s troj-
mesačnou výpovednou lehotou bez udania dôvodu.     

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 328/22/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 

10 ks stolov a 40 ks stoličiek do prístavby jedálne v Materskej škole v 
celkovej výške 3372,00,- EUR s DPH podľa ustanovenia §1, odsek 14 záko-
na č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní ako zákazku malého rozsahu.  

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8  a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 329/23/2/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním 
prác u spoločnosti Hydrotech na opravu multifunkčného zariade-
nia MZ- ČOV (Výmena uloženia hriadele vymetania vrátane čapov, 

púzdier a prevodovky) v sume 2194,00 EUR bez DPH. 
 ( 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 21.06.2022

Uznesenie číslo 330/24/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program ro-

kovania bez pripomienok, dodatkov a zmien. 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 331/25/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na obecnom 
zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 07.04.2022,    že tieto 

uznesenia terminované ku dňu 21.06.2022 sú splnené a dlhodobé sa 
priebežne zabezpečujú. 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)

Uznesenie číslo 332/26/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie sprá-

vy hlavnej kontrolórky, 
a./ o výsledku kontroly plnenia povinností na základe zákona č. 

69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti; 
b./ o výsledku kontroly zabezpečenia sociálnych služieb.              

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)

Uznesenie číslo 333/27/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

správu o činnosti starostu obce a informáciu o činnosti jednotlivých 
komisií za obdobie od 07.04.2022 -21.06.2022. 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 334/28/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje 

Hospodárenie za I.Q 2022 bez výhrad. 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 335/29/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok 
č. 1 k VZN č.3/2019 o vyhlásení záväznej časti Zmien a doplnkov 

č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave, ktorým sa upra-
vuje priestorové usporiadanie rozvojovej lokality B2 podľa prílohy 

č.1 Dodatku č.1 k VZN č. 3/2019 tak, aby návrh priestorového uspo-
riadania v plnom rozsahu rešpektoval podmienky, regulatívy a zá-

sady vychádzajúce z ÚP Zmeny a doplnky č. 2/2017 spracovateľom 
Ing. Arch. Milanom Vankom.     

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 336/30/3/2022

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok 
č.4 k VZN č. 4/2016 o názvoch ulíc a verejných priestranstiev vo 

Vysokej pri Morave, ktorým sa rozširuje počet ulíc o:  „ Lábska cesta“; 
„Zohorská cesta“; „Marcheggská cesta“.  

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
 

Uznesenie číslo 337/31/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie 

oznámenie riaditeľa ZŠ s MŠ, že prevádzka v Materskej škole bude v 
zmysle §1 odst. 4 vyhl. MŠ SR č. 541/2021 o materskej škole v čase 

letných prázdnin prerušená od 01.08.2022 do 02.09.2022 a obnove-
ná bude od 05.09.2022. To isté platí aj pre školskú jedáleň.   

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 338/32/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom 
priľahlej časti obecného pozemku- predzáhradky na Rybárskej ulici 
č. 14 na parcele „E“KN č. 773/5 o výmere 34m2 za cenu 30,83 €/m2 

pre žiadateľa Bc. Branislava Balaďu v zmysle § 9a ods. 8, písm. e) 
zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení ako prípad 

hodný osobitného zreteľa. Náklady spojené s prevodom do katastra 
nehnuteľnosti znáša v plnom rozsahu žiadateľ.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 339/33/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prijíma na zákla-

de Darovacej zmluvy medzi darcami Petrom Adamíkom a manž. 
Ľubicou Adamíkovou v podiele 1/1 a obcou Vysoká pri Morave ako 

obdarovaným dar, a to novovytvorenú parcelu reg. ,,C‘‘ KN č. 534/6 o 

výmere 158m2, v k.ú. Vysoká pri Morave. Darcovia predmetný poze-
mok bezodplatne darujú obci Vysoká pri Morave za účelom vytvo-

renia možnosti na vybudovanie miestnej príjazdovej komunikácie v 
lokalite B5- Mláka v zmysle ÚPN.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 340/34/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prijíma na základe 
Darovacej zmluvy uzatvorenej medzi darcami Luciou Polákovou 

v podiele ½, Petrom Polákom v podiele ¼ a Evou Benkovičovou v 
podiele ¼ a obcou Vysoká pri Morave ako obdarovaným dar, a to 
novovytvorenú parcelu reg. ,,C‘‘ KN číslo 531/5 o výmere 127m2, v 
k.ú. Vysoká pri Morave. Darcovia predmetný pozemok bezodplat-
ne darujú obci Vysoká pri Morave za účelom vytvorenia možnosti 
na vybudovanie miestnej príjazdovej komunikácie v lokalite B5 – 

Mláka v zmysle ÚPN.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 341/35/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s rozšírením 

premostenia odvodňovacieho kanála v lokalite B5- Mláka na obec-
nom pozemku „C“KN č. 777 podľa predložených podkladov. 

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 342/36/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorení 

zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi 
obcou Vysoká pri Morave a ŽSR v rozsahu 723 m2 za jednorazovú 
odplatu 3 € za m2 bez DPH za účelom umiestnenia kanalizácie a 
poveruje starostu obce podpísaním budúcej zmluvy o zriadení 

vecného bremena č. 871 133 so spoločnosťou Železnice Slovenskej 
republiky.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 343/37/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje projekt re-
konštrukcie Domu služieb – 2. etapa podľa predloženej ponuky za 
uvedené časti projektovej dokumentácie v celkovej  cene 9 400 € 

bez DPH.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 344/38/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší Uznesenie číslo 
279/52/4/2021 zo dňa 16.09.2021, ktorým zobralo na vedomie vý-

sledok verejného obstarávania cez TENDERnet na projekt „Prístavba 
kultúrneho domu“ a poverilo starostu obce podpísaním zmluvy o 
dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v celkovej 

sume 165 822,43 € s DPH z dôvodu ich odstúpenia od zmluvy. 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 345/39/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie vý-
sledok nového verejného obstarávania uzavretého prieskumu trhu 
cez TENDERnet na projekt „Prístavba kultúrneho domu“ a poveruje 
starostu obce podpísaním zmluvy o dielo s úspešným uchádzačom 

firmou JOLUS s.r.o. Unín v celkovej sume 185 794,63 € s DPH 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 346/40/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje v zmysle § 166 

ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného 
práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskor-

ších predpisov pre voľby poslancov do orgánov samosprávy obce 
Vysoká pri Morave na funkčné obdobie 2022- 2026 jeden volebný 
obvod, 2 volebné okrsky a 9 poslancov obecného zastupiteľstva.      

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje v súlade s ust. § 
11 ods. 4. Písm. i) zákona č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení v zne-
ní neskorších predpisov pre nové volebné obdobie úväzok starostu 

v rozsahu 100%.   
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 347/41/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zmluvou 

o pôžičke a zmluvou o zriadení záložného práva k nehnuteľnosti s 
dlžníkom a záložcom p. Vierou Matulovou. 

( Uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 9 a z celkového 



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Jubilanti   1.1. 2022 – 30.06.2022

50  roční 
Martin Rybár, 

Andrea Salajová, 
Naďa Sztojková, 

Anton Putik, 
Marián Matúšek, 

Ľuboš Tomica,
 Mgr. Martina Koreničová, 

Radoslav Szabo, 
Ing. Jana Kopčová, 

Dušan Ševčík,
 Miroslav Janský, 
Viera Šebelová,

  Ivana Rybárová, 
Gabriela Kopčová, 

Karin Kovárová, 
Rastislav Smetka, 

Patrik Uhrinec,
 Eva Gabašová, 

Miroslav Písečný,
 Rúth Kaderová, 

Monika Kolarčíková 

55 roční 
Zlatica Horecká,

 Peter Hóz, 
Mária Orthová, 

Pavlína Zsigmondová,
 Alena Fischerová, 

Ružena Zemanová, 
Štefan Salay, 

Zuzana Gabrišová,
 Ján Kopas 

60 roční 
 Magdaléna Palkovičová, 

Jana Ulehlová, 
Robert Hazlinger, 

Margita Bobáková, 
Ivana Morávková, 
Mária Budajová, 
Zdenek Šimunič, 
Ján Kvašňovský, 
Viera Kopčová, 

Jozef Teker

65 roční 
 Mária Kopčová, 

Anna Hlavenková, 
František Čermák, 

Ján Metelička, 
Mgr. Gabriela Gabrišová, 

Elena Kovárová, 
Mgr. Jarmila Kavická, 

Milan Ščepán, 
Milan Žužič, 

Anna Vrábelová, 
Mária Šulcová, 

Ivan Salaj

70 roční 
 Jozef Cabadaj, 

Ing. Valéria Plavinová, 
Jozefína Uhrincová, 

Štefan Müller, 
Daniela Višvaderová, 

Ignác Krupský, 
Vendelín Nerád, 

Milan Plach,

 Ing. Pavol Danihel, 
Emília Mikulášková, 

Peter Szalay, 
František Bobák, 

Elena Mundoková, 
Mária Gallová, 
Pavel Kopča, 

Leonóra Kopčová, 
Pavol Benca, 

Anna Koreničová,
 Milan Dvoran 

75 roční 
 Dušan Mitrík,

 Agneša Urbaničová, 
Janka Ševčíková, 
Jozefa Mitríková, 
Anna Šušuková, 

Anastázia Hološková,
 Mária Koreničová, 
Ružena Slobodová 

  80 roční 
Věra Siváková, 

Božena Bieliková, 
Anna Filípková, 

Robert Uher, 
JUDr. Pavel Valík 

85 roční
 Verona Šimuničová, 

Ján Šimunič, 
Eva Ryšavá, 

Albert Bielik, 
Otília Plachová 

Občania zomrelí 
od 1.1. 2022  

Cecília Ulehlová, 
Jaroslav Zeman, 
JUDr. Ján Lipa, 

Vladimír Novoveský, 
Anna Plachová,

 Mgr. Anna Daubnerová, 
Ľudovít Ulehla, 

Karol Plach, 
Ivan Ecker, 

Rudolf Mošovský,
 František Vlk, 

Ivan Mikulášek, 
Dušan Hyner, 

Štefánia Hazlingerová, 
Matilda Meteličková, 

Eduard Vlašič, 
Štefánia Kopčová,

Rozália Drahošová, 
Milan Plach, 
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Zoznam narodených detí 
 od 1.1.  2022

Ester Mackovičová,
 Jasmína Zemanová, 

Milan Kopča, 
Samuel Polčič, 

Miroslav David, 
Elizabeth Edita Bobáková, 

Diana Pidová, 
Paulína Mockovčiaková, 

Matias Korenič,
 Sanya Salayová, 

Agáta Čermáková, 
Damian Ivan Bartalský,

 Šarlot Zemanová 

počtu 9,  „za“ - 6 poslancov; „zdržal sa“: 3 poslanci - Ing. Lenka 
Dvoranová, Mgr. Gabriela Gabrišová, Milan Lapčík )

Uznesenie číslo 348/42/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený 
plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II. polrok 2022 bez 

pripomienok.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 349/43/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu 

hlavnej kontrolórke
za I. polrok 2022 vo výške 30 %

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

 Uznesenie číslo 350/44/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave dáva výpoveď bez 

udania dôvodu zo zmluvy zo dňa 4.10.2021 o spolupráci medzi ob-
cou Záhorská Ves, obcou Vysoká pri Morave a príspevkovou organi-

záciou Jeseň života ku dňu 31.12.2022 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 351/45/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracova-

ním projektu zateplenia ZŠ firmou AG Expert v hodnote 10 000 EUR 
bez DPH

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového 
počtu 9, „zdržal sa“: Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD.)

Uznesenie číslo 352/46/3/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave doporučuje pripraviť 

projekt na čerpanie finančných prostriedkov z MAS Dolné Záhorie v 
hodnote 41 000 EUR na komunálnu techniku.    

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Dušan Dvoran  
starosta obce


