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OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Vianoce a nový rok bez COVID-u, bohatý stôl a dobrú rybu,
veľa darčekov, čo srdce pohladia, rodinu,
priateľov, čo nikdy nezradia, k bohatstvu krôčik
a ku šťastiu krok,
VESELÉ VIANOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2022
praje občanom obce Vysoká pri Morave
Dušan Dvoran
starosta obce

Želáme si v Novom roku dobrých ľudí vždy po boku.
Zdravia, lásky plný dom a spokojný život v ňom.
Voňa medu, ihličia, dobrôt plný stôl, atmosféra sviatočná,
liek na každý stôl.
Na Vianoce i v Novom roku vinšujeme Vám nastokrát,
teplé slnko nad domovom, dobré skutky s dobrým
slovom, zdravia a šťastia akurát, aby Vás mal každý rád.
Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši.
Čo bolelo nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku iba slzy šťastia v oku.
Želám Vám kvapku smoly, lyžičku hrdosti,
hrnček radosti, kotlík úspechu, jazierko peňazí,
more šťastia, oceán zdravia a celý vesmír lásky.
Eva Luptáčiková

Obec je krásne vianočne vyzdobená. Obrovský vianočný strom nám dáva na vedomie, že Vianoce prídu čoskoro.
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Zvuk zvonov opäť znie v našej obci
V roku 2019 utíchli zvony na našej kostolnej veži.
Zvony patria k symbolom života obce. V minulosti zvolávali ľudí na liturgické obrady, ohlasovali vpády nepriateľských vojsk, prírodné katastrofy a príchod vzácnych hostí. Niektoré funkcie zvonov boli postupom času
nahradené miestnym rozhlasom.
Tak ako všetko aj zvony na kostolnej veži potrebovali
svoju údržbu. Na ich revíziu upozornil pán František
Korenič. Bolo nevyhnutné vykonať celkovú rekonštrukciu a vymeniť elektrické rozvody, ktoré nespľňali bezpečnostné kritéria.
Občanom chýbalo klasické zvonenie zvonov z kostolnej veže. Ich oprava bola finančne náročná. Pán František Korenič spolu s pánom Róbertom Dinušom vstúpili
do jednania so Zvonárskou dielňou Albína Iváka z Liptovských Sliačov. Firma po obhliadke prisľúbila kompletnú rekonštrukciu – nové elektrické rozvody, zavesenie zvonov,
montáž nových lineárnych motorov, sŕdc do zvonov a plne automatické programovateľné ovládanie zvonov.
Pán Róbert Dinuš sa dobrovoľne podujal zabezpečiť finančných

sponzorov na ich rekonštrukciu. Oslovil starostu obce, poslancov
obecného zastupiteľstva, farníkov a ostatných občanov obce. Práca
spolu so zbierkou boli ukončené v októbri 2021.
Následne bola vykonaná skúška zvonenia troch
zvonov – veľkého, stredného a malého, ktorá splnila podmienky garantované firmou pána Iváka.
Celková oprava zvonov bola vo výške 11 136 Eur.
Na oprave sa finančne podieľali sponzori:
1. Obecný úrad v sume 2 664 Eur
2. Zbierka farníkov v sume 2 456 Eur
3. Rodina pána Ing. Foltína v sume 2 892 Eur
4. Rodina pána Mgr. Dinuša v sume 3 124 Eur
Všetkým, ktorí sa finančne podieľali na oprave zvonov, srdečne ďakujeme.
Poďakovanie patrí aj všetkým občanom, ktorí boli
svojou prácou nápomocní pri opravách. Vďaka aj
členom hasičského zboru, ktorí zabezpečovali bezpečnosť pri práci a spúšťaní elektrického systému.
Vďaka Vašej podpore a štedrosti sme s Božou pomocou zachovali a
zveľadili dedičstvo našich predkov, ktoré bude slúžiť nasledujúcim
generáciám.
Eva Luptáčiková

Obec Vysoká pri Morave má 750 rokov
Obec má určite dlhšiu históriu, pretože nájdené keltské vykopávky v Národnom múzeu v Bratislave sú toho dôkazom. Prvá písomná
zmienka o obci pochádza z roku 1271 a uvádza sa označením Znoyssa. Kráľovská darovacia listina Štefana V. z roku 1271 sa viaže k majetkom patriacim panstvu stupavského hradu. Išlo o priestor, ktorý
ešte nebol kompaktne obývaný, ale noví majitelia tohto územia mali
záujem ho zveľaďovať.
Sedem a pol storočia predstavuje obrovské časové obdobie vyplnené množstvom spoločenských a historických udalostí, časmi dramatickými i pokojnými, rokmi mieru i vojen, prosperitou i úpadkom. Ale
sú tu ľudské osudy známe, neznáme, časom zabudnuté. Všetci títo
750 rokov obec budovali , zveľaďovali a tvrdou prácou sformovali
na dnešnú podobu obce. Z malej rybárskej osady vyrástla moderná
obec, ktorá sa naďalej sľubne rozvíja. Hovorí sa, že kto nepozná svoju
minulosť, nezaslúži si svoju budúcnosť. Aj preto sme pomerne veľkolepo 750.výročie oslávili, aby sa naši obyvatelia zoznámili s históriou
obce a boli na ňu patrične hrdí.

Oslavy trvali tri dni.

V piatok 13.augusta 2021 na Námestí oslobodenia štyri hodiny
vyhrávala dychová hudba Záhorienka, pri ktorej sa zabávalo mnoho
našich občanov.
V sobotu 14.augusta 2021 sa pohol sprievod občanov a pozvaných
hostí na miestny štadión, kde už vyhrávala dychová hudba Uníčanka.
Po slávnostnom príhovore starostu obce bola uvedená do života
publikácia od kolektívu autorov „Vysoká pri Morave – sedemstopäťdesiat ročná tradícia a dnešok“ pánmi Rastislavom Šenkírikom
- spracovateľom a Rudolfom Lendelom – grafikom.
Starosta obce odovzdal najvyššie obecné vyznamenanie Posol
obce pánovi Františkovi Polákovi, kňazovi, členovi rádu Saleziánov
za jeho dlhoročnú prácu v misiách v Afrike v štáte Togo, v Tunisku, vo Švajčiarsku a vo Francúzsku. Pán František Polák poskytoval
duchovnú službu tým najchudobnejším, chorým a telesne postihnutým.
Prítomným občanom boli predstavené delegácie z našich partnerských obcí z Marcheggu z Rakúska, Vedrovíc z Českej republiky
a z Olympijského klubu Zoltána Halmaja z Maďarska. Pozdravný
list a blahoželanie poslali i z partnerskej obce Povljana z Chorvátska.
Všetky delegácie pozdravil náš spevácky zbor „Hochštetňan“ piesňami v ich jazyku.
Pri príležitosti 750. výročia obec udelila pamätnú plaketu doterajším držiteľom vyznamenania „Posol obce“ a našim občanom, ktorí
s obcou aktívne spolupracujú a pomáhajú ju zveľaďovať. Pamätnú
plaketu si prevzali i zástupcovia Okresného úradu Malacky a z Bratislavského samosprávneho kraja. Potom už na štadióne pokračovala

zábava až do 22:00 hod., ktorú ukončil veľkolepý ohňostroj.
V nedeľu 15.augusta 2021 sa v kostole sv. Ondreja konala slávnostná svätá omša, ktorú celebroval dôstojný pán vikár Bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižold a dôstojný pán Jozef Krúpa. Poobede sa v kostole konal slávnostný koncert, na ktorom vystupovali
umelci z našej obce a z Marianky. Večer pokračovala na štadióne
ľudová veselica, ktorá obecné oslavy ukončila.
Nás Vysočanov napĺňa hrdosť, že sme súčasťou našej obce. Veríme,
že obec bude rásť do sily i do krásy a budúce generácie jej pripravia
i peknú a zmysluplnú budúcnosť.
Anna Tomečková

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Vítanie jesene
Sme nesmierne radi, že v roku 2021 sa opäť uskutočnila jedna z najnavštevovanejších a najobľúbenejších akcií tradičné „Vítanie jesene“.
Počasie nám spočiatku neprialo, padlo aj zopár kvapiek. Nič však neprekážalo našim občanom a ich návštevám zúčastniť sa, podporiť a
privítať najfarebnejšie ročné obdobie. Ako je každý rok zvykom, do
tradičných kostýmov bosoriek sa obliekli naši najmenší občania a v
sprievode s pani učiteľkou Beátkou Miškolciovou prišli na štadión
a otvorili toto krásne podujatie. Program bol bohatý. Deťom sa venovali animátori so svojimi atrakciami a úvod odmoderovala známa
tvár Barbora Chlebcová. Neodmysliteľnou súčasťou „Dňa bosoriek“
je varenie gulášu. Tento ročník bol opäť bohatý na účasť či už domácich alebo medzinárodných tímov. Prvé miesto a najlepší guláš
uvaril tím PATRIOTS HOŠTETNO, ak by niekto nevedel, ide o drsných

zarastených chlapcov v kožených vestách na nádherných hlučných
strojoch - motorkách. Víťazný zahraničný guláš bublal v kotle tímu
z Chorvátska, mimochodom nováčika súťaže. Deň plný vyhodnotení doplnila aj najkrajšia „BUČA“, ktorú vyrezala naša šikulka Júlia Beňadiková. Do kultúrneho programu sme odvážne zaradili nováčika,
hudobnú skupinu Borovienka od Piešťan a veru bola to dobrá voľba.
Zabávali sa všetky vekové kategórie. Po zotmení sa nad futbalovým
štadiónom rozozvučali zvuky a rozžiarili svetlá ohňostroja, ktorý celú
akciu ukončil. Naše poďakovanie patrí hlavne pánovi starostovi Dušanovi Dvoranovi, pracovníkom obecného úradu, Marienke Krúžekovej, Natálke Kiripolskej, Paťke Lapčíkovej, členom kultúrnej komisie,
ktorí celý tento deň pripravili a zrealizovali. Najväčšia vďaka však
patrí vám, milí občania Vysokej pri Morave, za hojnú účasť, krásne
vyrezané buče a podporu našich malých podnikateľov, ktorí sa starali
o občerstvenie.
Ing. Lenka Dvoranová
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Prezentácia Vysokej pri Morave v družobnej obci Povljana
Naša družobná obec v Chorvátsku – Povljana
leží na ostrove Pag. Ostrov (chorv. otok) Pag je
piaty najväčší chorvátsky ostrov, nachádzajúci
sa v Kvarnerskej časti Jadranského mora. Má
rozlohou 284,56 km² a okolo 8 tisíc obyvateľov. Nachádza sa v Zadarskej (severná časť)
a Licko-senjskej župe (južná časť). Najväčšie
mesto na ostrove je správne centrum Pag, kde
žije okolo 4 350 ľudí.
Povljana je obklopená krásnymi plážami a
na jej území je mnoho novovybudovaných
apartmánových domov väčšinou v blízkosti pláží. Aj keď počet jej stálych obyvateľov
mimo sezóny je iba pár stoviek, cez letnú sezónu sa tento počet po príchode rekreantov
zmnohonásobí. Predstavitelia obce a cestovného ruchu hovoria o pár tisícoch ubytovaných denne…
História našich družobných stykov nie je
dlhá. Prvé kontakty boli v roku 2018, podpis
partnerskej zmluvy 21.5.2019. Napriek tomu
ich intenzívne rozvíjame. Zástupcovia z Povljany boli už viackrát na návšteve vo Vysokej a
ich delegáciu pravidelne sprevádza aj veľvyslanec Chorvátskej republiky na Slovensku.
Počas svojich návštev priatelia z Povljany prezentovali u nás chorvátsku kultúru, národnú
kuchyňu a rekreačné možnosti.

Žiaľ oplatiť ich návštevu zo známych pandemických dôvodov sa nám podarilo až tento
rok v októbri. Náš projekt obsahoval prezentáciu slovenskej kuchyne (strapačky, halušky,
kanapky), kultúry (spevácka skupina s harmonikárom) a našich výrobkov (výrobky firmy
Berto, pivo a slivovička).
Na cestu sa vybralo ráno 7. októbra 22 účastníkov. Po istých problémoch s dopravou, ktorú sme zvládli najmä vďaka bleskovej pomoci
pána Bertoviča a Paľka Kopču s manželkou,
sme sa ubytovali v Zadare v hoteli Mediteran.
Hostitelia pripravili na uvítanie aperitív a večeru v príjemnom prostredí v klube pri hoteli.
V piatok 8. októbra doobeda sme navštívili predajňu povestných pažských syrov.
Chorvátsky ostrov Pag je známy nielen produkciou soli, ale predovšetkým pažským
syrom - „paški sir“, ktorý sa vyrába z mlieka
pažských oviec a je známy nielen v Európe ale
i v Amerike. Pár kúskov sme si z predajného
stánku odniesli aj my.
Zo závodu na výrobu syrov sme išli k moru,
kde sme si prezreli krásne pláže, v lete plné ale
v čase našej návštevy už prázdne.
Poobede sme v miestnom kultúrnom dome
pripravovali „náš večer“. Partia pracovala ako
hodinky. Od inštalácie nábytku, aparatúry pre

hudobnú produkciu, stánkov s pohostením až
po priestor a výbavu na varenie strapačiek a
halušiek.
Na privítanie našich hostiteľov sme pripravili
„štamprlík“ slivovičky, hruškovice a bryndzové
kanapky. Po príchode domácich muzikantov
ihneď vznikla neformálna a družná hudobná
produkcia za účasti našich troch speváčok a
harmonikára Paĺa Benkoviča. Toto družobné
hudobné teleso skoro hodinu hralo a spievalo
slovenské a chorvátske piesne.
Ako hlavný chod sme ako Záhoráci pripravili
strapačky a pre Slovensko typické bryndzové
halušky. Všetko sa v krátkom čase minulo.
Po skončení trojhodinového programu sme
ešte absolvovali s našimi hostiteľmi spoločné posedenie pri dobrej večeri a v neskorých
nočných hodinách sme sa s nimi rozlúčili za
družného spevu.
V sobotu sme si prezreli mesto Zadar a trajektom sme sa preplavili na ostrov Ugljan, z
ktorého sme autami prešli po moste na ostrov
Pašman. Z Pašmanu sme sa potom trajektom
preplavili do Biogradu na Moru. Po prehliadke
mesta sme mali pripravenú večeru s priateľmi
a oficiálne sme sa pri hudbe a speve rozlúčili s
Chorvátskom.
Vidimo se v roku 2022
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Z činnosti JDS Vysoká pri Morave II. polrok 2021
Vzhľadom k tomu, že stále pretrváva pandémia Covid 19, činnosť našej organizácie
je obmedzená. Uskutočnili sme jesennú brigádu na úprave parku pri Svätom Jane, upravili sme okolie kultúrneho domu, kostola a
Námestie oslobodenia. Spolu s fašiangovou
spoločnosťou a Cykloklubom Vysočan smevyčistili miestny cintorín a okolie. Naši členovia sú zaregistrovaní v Cykloklube Vysočan,
absolvovali sme cyklotúru v dĺžke 50- 70km.
Navštívili sme spolu s obecným úradom družobnú chorvátsku obec Povljana, kde sme

priamo pred verejnosťou pripravovali klasické halušky s kyslou kapustou a slaninkou/
strapačky/, bryndzové halušky so slaninkou
a kanapky s bryndzovou nátierkou. Atmosféru spríjemnili aj naše speváčky zo súboru
Hoštetňan. V mesiaci október sme navštívili
v Rakúsku zámok Schloshoff a zároveň sme si
prezreli premosťovanie cyklomosta cez rieku
Morava z rakúskej strany. Z našej strany sme si
pozreli úplne ukončenie premostenia.
V mesiaci november 11.11.2021 o 11.hod.
sme položili kyticu červených makov k pomní-

ku padlých, aby sme si uctili pamiatku tých,
čo položili svoje životy v I. a II. svetovej vojne.
Históriu nám v krátkosti priblížil p. Vendelín
Nerád. O slávnostnú atmosféru sa svojím vystúpením pričinil spevácky súbor Hoštetňan.
Aktu sa zúčastnili okrem občanov aj deti z materskej školy a žiaci základnej školy.
Rok 2021 ukončíme návštevou našich členov nad
85 rokov a obdaríme ich vianočnou kolekciou.
Výbor JDS
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Vždy 2.novembra si pripomíname sviatok všetkých zosnulých –„dušičiek“
V dome smútku sa každoročne koná pobožnosť, ktorá je obetovaná za duše zosnulých, ktorí sú pochovaní na miestnom
cintoríne. Tento rok sa vzhľadom na pandémiu Covid 19 konal len pietny akt bez
účasti občanov. Starosta obce pán Dušan
Dvoran s manželkou, pán Róbert Dinuš,
pani Luptáčiková a kronikárka pani Tomečková si uctili pamiatku všetkých zosnulých
položením venca a zapálením sviečky pri
hlavnom kríži.
Minútou ticha a krátkou modlitbou si zaspomínali na všetkých našich zosnulých, na ktorých s
vďakou a láskou spomíname, o čom svedčil i napriek obmedzeniam vyzdobený a rozsvietený
cintorín.
Eva Luptáčiková

Z histórie obecného cintorína
Obecné zastupiteľstvo našej obce organizuje každoročne pri príležitosti pamiatky zosnulých na miestnom cintoríne pietny akt kladenia vencov a zapálenia symbolickej sviece.
Vznik tohto obecného cintorína má však svoju pohnutú históriu a
je cintorínom nepôvodným. Vznikol za tragických udalostí na jeseň
roku 1831, kedy v obci „Hochštetno“ vypukla epidémia, ktorú miestne obyvateľstvo nazvalo „kolera“ – cholera.
Pôvodný cintorín obce existoval od jej vzniku v priestore dnešnej
kostolnej ohrady kostola Sv. Ondreja (1666 – 1669). Na tomto cintoríne existovala až do výstavby prvého kostola kamenná jednopriestorová kaplnka, ktorá slúžila len na obradné účely v súvislosti
s pochovávaním zosnulých obyvateľov obce. Pri budovaní prvého
kostola (1666 – 1669) sa kamenná kaplnka zbúrala a jej materiál sa z
väčšej časti použil do základov prvého kostola. Časť materiálu (gotické okná) boli len voľne zakopané popri stene prvého kostola.
Po vybudovaní prvého kostola sa už nepochovávalo len v jeho okolí, ale aj priamo v kostole do určených kamenných krýpt. Je samozrejmé, že pochovávanie do krýpt bolo výsadou len zámožnejších obyvateľov obce. Obecný cintorín pri objekte prvého kostola sa používal
až do augusta 1831. Po celom území vtedajšieho Záhoria začala vyčíňať prudká epidémia – infekčné ochorenie – cholera. Pravdepodobne išlo o infekciu v dôsledku používania kontaminovanej pitnej vody.
Vtedajšie hygienické návyky obyvateľstva boli ešte na nízkej úrovni
a ani vtedajšia lekárska veda toho ešte veľa nevedela. Z rozhodnutia
vrchnosti bolo nariadené sypať do studní chlorované vápno. Obete
epidémie sa už nesmeli pochovávať do existujúcich cintorínov, pretože sa ukázalo, že fyzický kontakt so zosnulým spôsoboval tzv. komunitné šírenie epidémie. Epidémia zúrila v našej obci až do 30. mája
1832. Celkove si vyžiadala 230 obetí, čo bolo na počet vtedajšieho
obyvateľstva obce pomerne vysoké číslo.
Vznikla otázka, kde pochovávať obete pandémie, keďže používaný
cintorín sa už nachádzal priamo v obci. Rozhodlo sa, že nový cintorín sa zriadi v priestore za tzv. „Huťama“, čo bol v podstate priestor
za obcou, pretože existujúca zástavba, ktorú poznáme dnes, tu ešte
neexistovala. Určené miesto bolo vybrané aj preto, že tu bol prírodný
kopec – piesková duna, kde rástol iba agát a pásli sa tam kozy. Tento
kopec mal však nesúrodý tvar a prudko sa zvažoval k ceste, kde bola
nížina. Zistilo sa, že v nížinách kopca sa pri výkope objavovala spodná
voda. Tak sa rozhodlo, že kopec sa musí umelo upraviť.
V obci sa zmobilizovali existujúce konské záprahy a vozmi sa do
tohto priestoru začala navážať zemina. Všetko sa robilo primitívnym
spôsobom a ručne. Na drevených „táčkach“ sa rozvážala zemina v
terasovitých vrstvách tak, aby sa zrovnala nesúrodosť kopca. Na novom cintoríne pracovala celá obec a do zimy 1831 sa podarilo upraviť jeho prednú časť. Práce pokračovali aj v roku 1832 v jeho zadnej
časti. Hranice nového cintorína v podstate vytýčili existujúce poľné
cesty. Za historicky najpôvodnejší priestor novozriadeného cintorína
z roku 1831 -1832 možno považovať miesto, kde je umiestnený tzv.
ústredný kríž , kde je pochovaný vtedajší správca farnosti Šimon Zárecký(1832) ako jedna z obetí epidémie. Tento kríž bol optickým stre-

dom cintorína, čo sa však postupne nerešpektovalo a jeho pôvodné
usporiadanie sa podstatne zmenilo.
V roku 1890 už pôvodný cintorín neexistoval a na jeho mieste sa
budoval druhý kostol Sv. Ondreja (1890 – 1892). Nič už nebránilo
jeho výstavbe. Bolo možné naprojektovať tento kostol výrazne väčší
a na pomery obce aj veľkolepo. Pri výkopových prácach pre základy
kostola objavili robotníci pomerne dobre zachovalé kusy gotických
okien bývalej kaplnky, ktorá tu bola postavená niekedy v 14. storočí
a slúžila až do konca roku 1666. Vtedajší správca farnosti Štefan Gašparovič sa veľmi hneval na robotníkov, ktorí nedbali na jeho príkaz a
tieto historické fragmenty použili do základu. V roku 1890 mala naša
obec už 2603 obyvateľov a bolo zrejmé, že otázka nového cintorína
by sa musela riešiť, pretože pôvodný cintorín by už kapacitne nevyhovoval.
Vznik nového cintorína obce podmienili uvádzané tragické udalosti
z obdobia rokov 1831 – 1832. Hranice cintorína sa postupne vymedzili a pôvodne sa tu zrealizoval len drevený plot. V 1. polovici 20.
storočia sa vybudovalo murované oplotenie z tehál a kovové brány.
V dolnej časti pri plote bola zriadená jednoduchá márnica. V druhej
polovici 20. storočia bol na západnej strane cintorína svojpomocne
vybudovaný dom smútku a zrealizoval sa rozvod vody. Tento cintorín je dnes dôstojným miestom odpočinku našich najbližších. Je to
miesto piety a pokoja.
Mgr. Vendelín Nerád

Spomíname ...
Dňa 18.decembra uplynie neuveriteľných päť rokov kedy nás navždy opustil náš rodák pán Anton Baláž. Odišiel človek, ktorý napriek
príkoriam jeho rodiny,
ktorá bola v 50. – tych
rokoch z obce násilne
vysťahovaná, nikdy na
svoje rodisko nezanevrel. Naopak, vždy vystupoval ako hrdý Hochštetňan, hrdý Záhorák.
Odišiel herec, spevák,
čestný občan našej
obce, držiteľ najvyššieho obecného vyznamenania „Posol obce“. Pred
piatimi rokmi padla poslednýkrát opona a „Starý klaun“ odišiel tam,
odkiaľ niet návratu. Pán
Baláž zostáva v našich
srdciach a spomienkach
ako človek, ktorý písal
históriu našej obce a vždy sa k nej hrdo hlásil.

Česť jeho pamiatke.

Anna Tomečková
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Na kolesách proti rakovine
V dnešnej uponáhľanej dobe asi neexistuje človek, ktorý by nemal
zdravotné problémy. Mnohé choroby sa dajú úspešne liečiť aj vyliečiť, ale je tu jedna, ktorej niektoré formy sa vyliečiť nedajú a majú fatálne následky končiace smrťou – rakovina. Mnoho vedcov, lekárov,
odborníkov celé roky hľadá liek, ktorým by sa táto pliaga dala vyliečiť.
Aj preto sa naša obec rozhodla už druhýkrát v priebehu dvoch rokov
zorganizovať charitatívnu akciu „ Na kolesách proti rakovine“. Súčasťou akcie je verejná zbierka pre „Nadáciu pre výskum rakoviny“. Akcia
„Na kolesách proti rakovine“ upozorňuje širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických pacientov.
Cieľmi projektu sú osveta, zdravý životný štýl, dobročinnosť. Zdravý
životný štýl znamená zapojiť čo najviac detí, mládeže i dospelých do
pohybových aktivít. Dňa 25.septembra 2021 sa v našej obci krútili
najrôznejšie kolesá. Deti súťažili na trojkolkách, kolobežkách, malých
bicykloch, jazdili na fúrikoch, hádzali záchranné kolesá. Od 11:00 h.
vyrážali naši cyklisti postupne na trasu Vysoká pri Morave – Devín a
späť, Vysoká pri Morave – Devínske jazero – bufet U starého bicykla a
späť, Vysoká pri Morave – Záhorská Ves a späť a okolo obce dôchodcovia, ktorí by dlhšie trasy nezvládli. Po návrate prešlo čestné kolo
všetkých viac ako 150 cyklistov okolo štadióna. Športový štadión
sa zelenal dvojnásobne trávou a zelenými tričkami s označením „Na
kolesách proti rakovine“, ktoré mali oblečené všetci účastníci. 50 km
trasu do Devína úspešne absolvoval aj 6 ročný najmladší bicyklista a
78 ročný najstarší.
Počas akcie sa vyzbieralo 1255 €, ktoré boli poukázané pre Nadáciu na
výskum rakoviny. Akcia ukázala, že našim občanom nechýba empatia,
spolucítenie s tými, ktorí nemajú to šťastie byť zdraví, s tými, ktorí zápasia so zradnou rakovinou a radi by sa dožili lieku, ktorý by túto zákernú
chorobu porazil. Na záver akcie vystúpila na štadióne skupina „Donskí
kozáci z Ruska“, ktorí spievajú v popredných operných domoch v Európe a našli si čas prísť a svojím spevom podporiť túto akciu.
Akciu organizačne zabezpečoval starosta obce pán Dušan Dvoran,
poslanci OcZ, členovia DHZ, výbor JDS, MŠ, ZŠ a veľký kus práce odviedli členovia nášho cykloklubu na čele s pánom Pavlom Bláhom.
Záštitu nad akciou prevzal bývalý pán prezident SR Ivan Gašparovič,
ktorý prišiel do obce ako inak než na bicykli.
Vyzvali sme aj okolité obce : „Pridajte sa k nám a podporte Nadáciu
na výskum rakoviny“. Oni pre nás predstavujú nádej a nádej zomiera
posledná.
Anna Tomečková
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Zo života
CYKLOKLUBU VYSOČAN
Zhrnutie celého roka
Vážení spoluobčania , členovia klubu VYSOČAN.
Ako už mnohí dávno viete, založili sme v novembri 2020 nový CYKLOKLUB VYSOČAN , v ktorom
je momentálne 38 členov. Takže máme prvé
výročie založenia. Nakoľko nám pandemické
opatrenia nedovoľujú usporiadať žiadnu oslavu, tak sme to oslávili v menšom kruhu členov
za vás. K nášmu výročiu sme dostali prekrásnu
slanú tortu a hodiny s našim logom. Za tieto
dary patrí poďakovanie Veronike, Rasťovi a
Radke.
Ako predseda sa touto cestou chcem prihovoriť a poďakovať všetkým, ktorí nás podporujú
a zároveň sa zúčastňujú spoločných akcií .Poďakovanie patrí aj p. starostovi a obecnému zastupiteľstvu za príspevok na rozvoj cykloklubu.
V tomto roku sme zorganizovali celkom dosť
akcií, na ktorých sa všetci vždy spoločne na-

smejeme a zároveň sa stretávame s množstvom fantastických ľudí. Naším cieľom je vytvárať a udržovať veľmi pekné a dobré vzťahy
medzi ľuďmi. Vytvárame tým lepšiu komunitu
a súdržnosť v našejkrásnej obci, akou je Vysoká pri Morave. Ako cykloklub sme sa zúčastnili
osláv k 750. výročiu prvej zmienky. Ďalej sme
sa prihlásili ako súťažiaci na výbornú akciu
vo varení gulášov, kde za náš tím varili Radka
Chovančáková s manželom Rasťom, Terezka
Kopčová s manželom Paľkom.
Touto cestou im veľmi pekne ďakujem, že nás
tak dobre reprezentovali a dostávajú nás do
povedomia ľudí. Zároveň sa musím poďakovať aj p. Bertovičovi , že nás podporil sponzorsky a podaroval nám mäso na varenie tohto
gulášu, ešte raz ďakujem.
Podaktorí členovia sme vás všetkých boli reprezentovať aj na tohtoročných maratónoch
a to MTB STUPAVA TROPHY a MTB MARATÓN
GAJARY. Po vyhodnotení oboch maratónov
sme zistili, že máme ešte čo predviesť a ukázať,
lebo sme vôbec neskončili zle.
Ďalej sme sa zúčastnili aj prekrásnej akcie NA

KOLESÁCH PROTI RAKOVINE, ktorú naša obec
zorganizovala , účasť sa počítala v stovkách.
Podporili sme tým veľmi dobrú vec, zbierku
na vývoj liekov proti zákernej chorobe, akou
je rakovina .Obec a p. starosta spolu s kultúrnou komisiou to mali veľmi dobre zorganizované, za čo si zaslúžia veľkú pochvalu.
Zároveň sme boli aj na jesennej brigáde pri
upratovaní okolo nášho cintorína spolu so
spoločenstvom masiek, kde bola pri upratovaní skvelá nálada. Do budúcna máme ešte
veľa nových nápadov na rozvoj našej obce.
Ako všetci viete, bude sa tu otvárať aj most
cez rieku Morava do susedného Rakúska. Samozrejme CYKLOKLUB v Novom roku 2022
bude pri jeho otváraní, je to veľmi dobrá vec s
prínosom pre našu obec.
No a na záver vám všetkým členom aj všetkým ľuďom našej obce chcem zaželať krásne
a ničím nerušené Vianoce, všetko dobré do
Nového roku 2022, hlavne zdravie a spokojnosť a nech Vás obchádza všetko zlé.
S pozdravom predseda cykloklubu.
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Most Vysoká pri Morave
Marchegg
Po dlhoročnom úsilí starostu Dušana Dvorana a poslancov obecného
zastupiteľstva sa na jeseň roku 2020 začala výstavba cyklomostu cez
rieku Moravu medzi Vysokou pri Morave a Marcheggom. Betonárske
práce na mostných pilieroch začali v apríli 2021. Tým sa začala skutočná realizácia výstavby mosta.
Práce na mostnom telese v plnom rozsahu realizuje rakúska firma
na základe stavebného povolenia vydaného obcou Vysoká pri Morave.
Práce prebiehajú v súlade s harmonogramom. Jeden z rozhodujúcich
termínov v harmonograme prác bol 19. október 2021, kedy bola položená spojovacia časť medzi oboma polovicami mostnej konštrukcie.
Týmto krokom bolo realizované úplné premostenie rieky Moravy a
spojenie oboch krajín ležiacich na oboch brehoch rieky Moravy.
Most je dlhý 270 metrov, široký 4 metre a premostenie je 7 metrov
nad priemernou hladinou rieky.
Po betonárskych prácach a spojení oboch brehov boli zahájené práce na asfaltovaní vozovky a úprave nájazdov na most na našej strane. Pre ochranu základov mosta a jeho okolia pred povodňami budú
v ďalšej fáze prác inštalované kamenné bloky. Práce pokračujú aj na
konečnej úprave povrchu cyklochodníka patriaceho so európskej cyklotrasy EUROVELO 13.
Na samotnom moste ešte treba vykonať záverečné úpravy asfaltového povrchu, montáž zábradlí a informačných tabúľ a iné práce nutné
na plné sprevádzkovanie diela. Pred otvorením premávky bude ešte
treba vykonať normami predpísané prevádzkové merania priehybu
pri záťaži a osových odchýliek mostného telesa pri poveternostných
namáhaniach napríklad vetrom.
Uvedené práce na moste by mali byť ukončené už do 25. marca 2022,
teda najneskôr v deň otvorenia Krajinskej výstavy Dolného Rakúska v
Marcheggu. Slávnostné otvorenie u nás je plánované na koniec apríla
prípadne na začiatok mája podľa počasia a pri zlepšenej epidemiologickej situácii tak, aby sa tohto aktu mohlo zúčastniť čo najviac našich
občanov a pozvaných hostí.
Tento článok, vážení občania, berte ako pozvánku na otvorenie prevádzky mosta.
Takto to prebiehalo a bude prebiehať:
11.12.2020 Rozhovory s uchádzačmi o stavebnom dozore na území SK
6.12.2020 Interné stretnutie NÖ ‚Boxy na bicykle‘ (stretnutie online o
9:00 hod)
6.12.2020 Bilaterálne stretnutie o realizácii stavby (stretnutie online o
14:00 hod) polovica 01.2021 Zahájenie stavby začiatok 2022 Dokončenie výstavby mosta jar 2022 Otvorenie Krajinskej výstavy Dolného
Rakúska v Marcheggu

Otázky pre starostu obce
1. Máme za sebou ťažký covidový rok. Ako ho hodnotíte, čo nám dal,
a čo nám vzal ?
- Ak sa pozrieme na problémy celého Slovenska , nás COVID-19 zasiahol oveľa menej. Vykonali sme testovania, veľmi skoro sme otvorili
opäť základnú školu, úrad pracoval už v apríli 2021 v nezmenenom
režime a toto trvá dodnes. Pri správe a údržbe dediny sme zrealizovali všetky práce, ktoré sme si predsavzali na rok 2021. Veľmi dobre
dopadlo leto, keď v našej obci nebol skoro žiadny prípad a mohli sme
privítať leto, osláviť 750. výročie obce, opätovne usporiadať akciu Na
kolesách proti rakovine, privítať jeseň. Teraz pred Vianocami znovu
prišlo k lockdownu, ale okrem zatvorenia reštauračných zariadení nie
je život obyvateľov obce bezprostredne obmedzený i keď zákaz vychádzania od 05:00 hod. – 01:00 hod. nie je úmyselne porušovaný.
Mrzí nás, že pre deti a obyvateľov obce sme nemohli zorganizovať
príchod Mikuláša a nebudem môcť ani privítať Nový rok 2022, ako je
u nás zvykom v kultúrnom dome a na Námestí oslobodenia. Pri tejto
príležitosti by som chcel osloviť obyvateľov, aby sa dali očkovať proti
COVID-19. Doteraz v našej obci je zaočkovaných vyše 50%, čo nás posunulo na 8. miesto v okrese, ale oproti obciam okresu Pezinok, Senec
a obciam malackého okresu, ktoré hraničia s hlavným mestom, je to
stále veľmi málo.
2. Aký bude rok 2022 z hľadiska rozvoja obce ?
- Po objednaní projektov a stavebnom povolení začneme hneď na
začiatku roka realizovať tri stavby : prístavbu jedálne materskej školy
s využitím pre dôchodcov, rekonštrukcia Domu služieb I. etapa, prístavba kuchyne kultúrneho domu, realizácia ústredného kúrenia a
následne klimatizácie v KD. V prvom polroku by sme chceli zahájiť
i rekonštrukciu chodníkov na miestnom cintoríne v rozsahu cca 950
m2. Ďalej budeme realizovať práce spojené s údržbou obecného majetku, ciest, kanalizácie a ďalšej výmeny verejného osvetlenia. Tieto
práce pôjdu z rezervy obce a majú hodnotu 500 000 €, z čoho už sú
podpísané zmluvy na 331 000 €. V marci 2022 by mal byť otvorený
cyklomost Vysoká pri Morave – Marchegg. I toto prispeje k rozvoju
obce minimálne zvýšením počtu turistov, ktorí budú prechádzať našou obcou.
3. V novembri 2022 sa končí funkčné obdobie starostu a zastupiteľstva. Ako je to s vašou kandidatúrou a Váš pohľad na súčasné zastupiteľstvo.
- Už pred časom som sa rozhodol, že ďalej nebudem kandidovať na
funkciu starostu obce, je to dané vekom a potrebuje to i mladšiu krv,
aby prišlo k ďalšej dynamizácii rozvoja obce. Takto rok budeme mať
už určite nového starostu a ja mu želám, aby mal také zastupiteľstvo
vzdelaním, s poznaním problematiky a záujmom o obec, ako som
mal ja v poslednom volebnom období. Bolo by veľmi dobré, keby pri
výmene starostu zo súčasného zastupiteľstva ostali minimálne 4 poslanci pre budúce obdobie, aby bola zachovaná kontinuita. Čo nový
starosta nebude musieť riešiť, to je personálne obsadenie obecného
úradu a celkovo chod úradu, kde sú erudované pracovníčky a o to
ľahšie to bude mať, ako to býva mnohokrát v obciach na okolí.
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Čím žije naša škola
Jesenný zber papiera
Napriek epidemiologickým opatreniam sa žiaci našej školy okrem učenia môžu zúčastňovať rôznych iných činností, súťaží a olympiád. Na
prelome mesiacov september a október sme, ako už je zvykom, zorganizovali jesenný zber papiera. Hoci sme nenazbierali také veľké množstvo papiera ako obvykle, množstvo takmer 5 ton je pekné.
Šarkaniáda
„Fúkaj, fúkaj, vetríčku...“, hovorili sme si 26. októbra popoludní na školskom
dvore. Aj keď na Záhorí duje vietor večne, v tento deň si asi vybral dovolenku, pretože spočiatku bolo takmer bezvetrie, ale neskôr sa nad deťmi
zmiloval a uráčilo sa mu aspoň trochu zafúkať. A tak sa vzduchom vznášali
pekné šarkany a svojím letom robili radosť našim šarvancom.
Školský mliečny program
Škola sa zapojila do mliečneho programu. Automat, v ktorom je denne
množstvo brejkov – ochutených a neochutených mliečnych nápojov,
poskytuje deťom chutnú mliečnu desiatu. Je o ňu veľký záujem a pred
automatom stojí denne dlhý rad záujemcov. Pani upratovačky nestačia
automat dopĺňať novými mliečkami. Teda: „Dobré chutnanie!“
Súťaž o najkrajšiu jesennú ovocno-zeleninovú misu
Jeseň obohacuje náš život o krásne farebné ilustrácie. A to nielen v
prírode. V záhradách dozrelo ovocie a zelenina, ktoré pre množstvo
vitamínov radi konzumujeme. Z ovocných a zeleninových plodov jesene vyčarovali žiaci jednotlivých tried pod vedením svojich triednych
učiteľov krásne farebné ovocno-zeleninové misy. Žiaci svojím hlasovaním určili poradie na prvých miestach. Po súťaži si na ovocí a zelenine
dobre pochutili.
Exkurzia na bratislavskú Kolibu
Žiaci 9. ročníka sa v nedeľu 17.10. vybrali s vyučujúcimi Mgr. D. Šaray
Novotnou a Mgr. Ľ. Lesňákom na bratislavskú Kolibu, kde spoznávali

minerály a horniny.
Exkurzia do ovocných sadov Boni Fructi v Dunajskej Lužnej
Jablko je neodmysliteľná súčasť nášho jedálnička. Ale čo o ňom vieme
okrem toho, že je veľmi zdravé? To sa chceli dozvedieť chlapci a dievčatá, ktorých na exkurzii sprevádzali pani učiteľky Kľučarová, Orgoňová a
Pálinkášová. V odbornom výklade sa dozvedeli o tom, aké druhy jabĺk v
Dunajskej Lužnej pestujú, ako sa o stromy starajú a ako jablká uskladňujú.
Exkurzia bola spojená s ochutnávkou, a tak si mohli prísť všetci na svoje.
Domov sa vrátili spokojní a s „výslužkou“.
Pietna spomienka
11.11.2021 o 11.11.hod. sa pred kostolom pri Pomníku padlých vojakov
za zvukov kostolných zvonov konala pietna spomienka, ktorou sme si uctili 103.výročie ukončenia 1. svetovej vojny. Naši žiaci si účasťou na tomto
podujatí tak rozšírili svoje dejepisné poznatky.
Výtvarná súťaž Farby jesene
V škole na hodinách výtvarnej výchovy kreslili žiaci ľubovoľné práce na
tému Farby jesene. Práce boli pekné, ale do ďalšej súťaže do Centra voľného času do Malaciek sme mohli poslať len tie najlepšie. A podarilo sa!
Práca Emky Mikuláškovej z 9. triedy bola spomedzi mnohých prác vybraná
a ocenená. Srdečne blahoželáme!
Eko Alarm
Zapojili sme sa do projektu Eko Alarm. Cieľom projektu je obmedziť množstvo odpadu a naučiť sa triediť odpad. Každá trieda dostala tri nádoby na
triedený odpad. Teraz ich už len prakticky využívať.
Súťaže a olympiády
Do uzávierky nášho časopisu sa uskutočnili školské kolá technickej a geografickej olympiády, olympiády anglického jazyka, súťaže Slávik Slovenska a Komparo.
Môžeme povedať, že hoci je činnosť krúžkov momentálne pre pandémiu
pozastavená, môžu sa žiaci realizovať iným spôsobom a nemusia sa nudiť.
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Základná škola
v šk. roku 2021/2022
S radosťou sa žiaci, pedagógovia a rodičia
stretli 2. septembra na školskom dvore na
slávnostnom otvorení nového školského
roka 2021/2022. Dúfali sme, že po dvojmesačnom odpočinku od školských povinností, domácich úloh a bojom s opatreniami
proti COVIDU – 19 začneme normálny školský rok s bežnými výchovno – vzdelávacími
problémami, žiackymi radosťami a strasťami. Čas napokon ukázal inú realitu. Hoci
chodíme do školy a sme tomu radi, musíme
sa vyrovnať so skutočnosťou neustále sledovať situáciu a riadiť sa školským semaforom, tiež nútenou karanténou žiakov a
tried. Ale osobný kontakt učiteľov so žiakmi
je najdôležitejší, a tak bojujeme.
V tomto školskom roku navštevuje našu
školu 167 žiakov a dve externé žiačky v domácom vzdelávaní. Po odchode bývalého
riaditeľa pána Pavla Bencu a pani učiteľky
Anny Bencovej do dôchodku pracuje vo
funkcii riaditeľa školy Mgr. Daniel Prokop
(predstavili sme ho v poslednom čísle Vysočana), zástupkyňou riaditeľa je Mgr. Gabriela Gabrišová. Pedagogický kolektív rozšírili
tri nové kolegyne, Mgr. Miroslava Orgoňová
(SJL – NEJ), Mgr. Ivana Kučerová, PhD. (MAT)
a Ing. Zuzana Pálinkášová, PhD.( TSV).

mailovými adresami alebo telefonickým
kontaktom.
Pedagógovia a správni zamestnanci sa snažia o to, aby sa žiaci v škole dobre cítili a dostávali čo najviac dobrých vedomostí. Škola
robí všetko preto, aby mali žiaci k dispozícii

moderné vybavenie. Vypracovali sme projekt a od Nafty sme získali 3 000 €, za ktoré
sme zakúpili do 5., 6. a 7. ročníka dataprojektory. Je na žiakoch, ako budú moderné
technológie využívať vo svoj prospech pri
vyučovaní.

Plagaty z chémie

Žiaci sa učia schematické zloženie najmenšej základnej častice Učia sa o väzbách medzi atóhmoty – atómu. Že atóm je zložený z ďalších mikročastíc a riadia mami a o vlastnostiach daných väzieb.
sa svojimi zákonitosťami.
Poznávajú základné vlastnosti periodickej sústavy prvkov a ich
umiestnenie v tabuľke.

Zadelenie triednictva:
1.trieda – Mgr. Terézia Krištofičová
2.trieda – Mgr. Terézia Šrámeková
3.trieda – Mgr. Martina Klasová
4.trieda – Bc. Zuzana Nagyová
5.trieda - Mgr. Miroslava Orgoňová
6.trieda – Mgr. Alena Kľučarová
7.trieda – Mgr. Lucia Havranová
8.trieda – Mgr. Ľubomír Lesňák
9.trieda – Mgr. Dagmar Šaray Novotná
Beztriedni učitelia:
Mgr. Jana Gréliková – katechétka
Mgr. Ivana Kučerová, PhD.
Ing. Zuzana Pálinkášová ,PhD.
V základnej škole pracujú dve oddelenia
školského klubu v počte 53 detí pod vedením pani vychovávateliek Jarmily Rusnákovej a Bc. Anny Slobodovej.
O čistotu a úpravu okolia školy sa starajú
pani upratovačky Dana Samochinová a Katarína Lederleitnerová a pán školník Alojz
Sloboda.
Veľkou pomocou pre prácu v našej škole
je Rada rodičov pri základnej škole na čele
s predsedníčkou JUDr. Michaelou Tomečkovou. O správnu a pravidelnú stravu pre
žiakov a učiteľov sa v školskej jedálni stará
kolektív kuchárok pod vedením pani Aleny
Fischerovej.
V školskom roku 2021/2022 prešla škole na
elektronický systém EDUPAGE. Tým sa zaviedla do praxe elektronická žiacka knižka,
elektronická triedna kniha a komunikácia
školy s rodičmi je len len formou Edupage,

Poznávajú chemické zlúčeniny a ich vzorce a Na laboratórnych prácach sa učia zostaviť filzisťujú, že pri chemických reakciách vznikajú tračnú aparatúru a napísať z práce laboratórny protokol.
nové zlúčeniny.
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Nová moderná učebňa
Budova našej základnej školy je už dáma v rokoch a potrebuje viaceré
opravy a rekonštrukcie. Veľa vecí sa urobilo už v minulosti, ale stále je
čo vynovovať. Ešte na konci minulého školského roku začal riaditeľ
školy pán Benca pracovať na tom, aby dal bodku za svojou dlhodobou úspešnou prácou v škole rekonštrukciou učebne fyziky a chémie.
Čakala ho neľahká úloha zohnať financie, ľudí a firmu, ktorá na zákazku vyrobí a dodá nové zariadenie. Celá rekonštrukcia si vyžiadala
13 900 €. Bývalý riaditeľ zohnal sponzorské peniaze od spol .BERTO,
s.r.o. 1 500 €, od firmy ALAS SLOVAKIA, s.r.o. 3 000 €, 6 000 € schválilo
obecné zastupiteľstvo a 3 200 € dala škola z vlastného rozpočtu. Škola svojpomocne odstránila staré zariadenie, pán Táncoš položil novú
podlahu a vymaľoval celú učebňu, vymenilo sa vodovodné potrubie,
urobili sa nové prípojky a kanalizácia na odpadovú vodu. Vymenilo sa
osvetlenie. Firma Daffer mala koncom augusta dodať nové zariadenie. Dodávka nakoniec meškala viac ako dva mesiace, pretože firma
mala časový sklz z dôvodu chýbajúceho materiálu. Dielo sa podarilo.
Dňa 10. 11. 2021 bola učebňa slávnostne otvorená za účasti starostu
obce pána Dušana Dvorana, poslanca obecného zastupiteľstva Doc.
Ing. Miroslava Kopču, PhD., bývalého riaditeľa pána Pavla Bencu a terajšieho riaditeľa Mgr. Daniela Prokopa. Učebňa je veľmi pekná , moderná a bude slúžiť žiakom na výuku fyziky a chémie. Tieto vynovené
priestory sú posledným dieťaťom pána riaditeľa Bencu a budú nám
ho dlhé roky pripomínať. Patrí mu za to poďakovanie, ako aj terajšiemu riaditeľovi Mgr. Prokopovi, ktorý sa veľkou mierou podieľal na jej
dokončení. Samozrejme veľké ďakujem patrí uvedeným sponzorom a
všetkým, ktorí sa akokoľvek podieľali na rekonštrukcii.
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Zo života Detského centra
Farbička
Skončilo sa leto a začal sa nový školský rok 2021/22. V našej Farbičke sme privítali nové detičky vo veku od 18 mesiacov do troch rokov.
Adaptačný proces prebehol úspešne, deti si postupne zvykli na nové
prostredie, pani učiteľky, na nových kamarátov. Vytvorili sme pre nich
„druhý domov“, kde sa cítia bezpečne a šťastne. Pozitívom u malých
detí je, že sa socializujú v kolektíve iných detí, sú v podnetnom prostredí, zvyšuje sa úroveň ich zručností – spievanie, kreslenie, stavanie
kociek či lega.
Pani Jeseň
„Maľovala pani Jeseň farbičkami listy,
jeden hnedý, druhý žltý, tretí zostal čistý.
Rozdala už pani Jeseň deťom svoje dary,
ponúkla ich pohárikom jablkovej šťavy.“
Aj v našej Farbičke sme si užili krásy jesennej prírody. Veľa sme chodili na prechádzky, zbierali jesenné listy, gaštany, šípky. Vyrobili sme si
papierové strašidielka, tekvičky , odtláčali sme jesenné listy na papier,
vyfarbovali šarkany a naučili sme sa veľa básničiek o jeseni.
Vianočná
„Až večer všetkým deťom rozžiaria sa očičká,
a zaleskne sa v nich každá hviezdička,
ozdoby zažiaria ako zimná námraza,
a tichučká koleda z diaľky prichádza,
vianočný stromček sa nakloní
zaprská prskavkou,
zvončekom zazvoní.“
Predvianočný čas je najkrajším obdobím roka. Deti sa v škôlke tešia
na príchod Mikuláša, zvedavé sú, čo vytiahne z batoha, zaspievajú mu
peknú pesničku, zarecitujú básničku. Vyrobíme si anjelikov, rôzne vianočné ozdoby na skrášlenie našej triedy, vymaľujeme si vianočné omaľovánky, prečítame si pred spaním vianočné príbehy a napíšeme list
Ježiškovi.
Vianočné obdobie je obdobím, kedy rodina trávi tieto chvíle spoločne. Deti sa zoznamujú s rodinnými tradíciami, na ktoré budú spomínať
celý život a v dospelosti to bude mať určite vplyv na to, ako budú tráviť
Vianoce ony. Krásne Vianoce nie sú o množstve darčekov pod stromčekom, ale o spoločných zážitkoch s rodinou. Práve vianočné obdobie
nám dáva priestor na to, aby sme ho intenzívne trávili s deťmi a zdieľali
tak ich svet.

Prajem vám krásne a pokojné prežitie vianočných sviatkov
v kruhu rodiny.

Bc. Viera Kopčová

Život v materskej škole
Brány materskej školy vo Vysokej pri Morave sa v školskom roku
2021/2022 otvorili pre 89 detí. Pre 26 detí je predprimárne vzdelávanie povinné. Deti sú rozdelené do 4 oddelení – Lienky, Motýliky,
Žabky a Včielky. Výchovno-vzdelávací proces zabezpečuje 8 plne
kvalifikovaných pedagogických zamestnancov. O poriadok a čistotu
v interiéri a v exteriéri sa starajú dve nepedagogické zamestnankyne.
Rodičia v tomto školskom roku mali možnosť prihlásiť svoje deti na
tri krúžky: krúžok anglického jazyka, tanečný krúžok – Tanečníček a
lego krúžok Brik by brick. Krúžková činnosť sa realizuje počas pobytu
dieťa v materskej škole.
Od tohto školského roku sme v MŠ prešli na elektronický školský systém EDUPAGE. Informácie o materskej škole a fotoalbumy zo života
v materskej škole nájdete na novej webovej stránke www.msvysokaprimorave.edupage.sk .
V tomto školskom roku:
- Sme deťom v šatni Lienok zamenili pôvodné skrinky, ktoré deťom
slúžili od otvorenia MŠ za nové. Skrinky sú dostatočne široké, deti
ani rodičia nemajú problém do skrinky uložiť všetky veci, dvierka sú
farebné a na každých dvierkach je vygravírované iné zvieratko. Výmena skriniek bola plne hradená Združením rodičov pri MŠ Vysoká
pri Morave.
- Zamestnanci obecného úradu nám postavili na školskom dvore
drevený domček na hračky pre deti, vďaka ktorému budú mať deti
pri pobyte vonku všetky hračky vždy k dispozícii. Okrem toho nám
zamestnanci vymaľovali a opravili šatňu v triede Lienok. Domček na
hračky nám zakúpil pán starosta Dušan Dvoran.
- Mali sme kontrolu z RÚVZ, ktorá zobrala vzorky piesku z pieskoviska na kontrolu do laboratória. Po vyhodnotení vzorky neboli zistené
žiadne nedostatky, ktoré by bránili hre detí v piesku. Piesok v pieskovisku meníme každý rok. Dopravu nám finančne zabezpečuje firma
BOWIX a piesok nám finančne pokryje pán starosta Dušan Dvoran.
Napriek protiepidemiologickým opatreniam sa nám pre deti podarilo pripraviť pár pekných akcií:
- Už druhýkrát nás navštívil Zahrajko s novým programom. Deti si so
Zahrajkom zaspievali, interaktívnym spôsobom spoznávali hudobné
nástroje, no a samozrejme nechýbal ani tanec.
- Sférické kino každoročne prichádza do MŠ s novými vzdelávacími
rozprávkami. V tomto roku sa staršie deti naučili, čo je to fotosyntéza,
aká je štruktúra stromov od koreňov až po listy, ako stromy získavajú
energiu zo slnka, ako rastú, dozvedeli sa, ako sa voda z koreňov dostáva v rozpore so zákonmi gravitácie do listov. Mladšie deti sa v rozprávke vydali na dobrodružnú cestu, na ktorej stretli divoké zvieratká
v džungli, v savane, púšti, na severnom a južnom póle, dokonca aj v
oceáne. Dozvedeli sa nové veci o vtákoch, chrobákoch aj obojživelníkoch, bylinožravých a mäsožravých zvieratách.

- Na jesennej vychádzke sme pozorovali zmeny prírody, boli sme sa pozrieť na zvieratká, na bývalom družstve, počas prechádzky sme sa zastavili v poľovníckom dome, kde sme sa posilnili malým občerstvením.
- Exkurzia v pekárni vo Vysokej pri Morave bola veľmi zaujímavá nielen
pre deti, ale aj pre pani učiteľky. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavostí o
pečení chleba, o jeho príprave, deti videli, v akých veľkých nádobách sa
miesi cesto, kde a ako dlho kváskový chlebík odpočíva, kým sa dá piecť,
ako sa skladuje múka, ako sa robí strúhanka. Na záver exkurzie boli deti
aj pani učiteľky odmenené výrobkami z pekárne.
- 11. novembra o 11:11 hod. sme si za zvuku kostolných zvonov pripomenuli 103. výročie ukončenia Prvej svetovej vojny. Naše deti z MŠ
sa zúčastnili tohto pietneho aktu pri Pomníku padlých vojakov.
- Mikuláš, čo mi dáš, spievali naše detičky Mikulášovi, ktorý do našej materskej školy zavítal spolu s čertom aj anjelikmi a deti odmenil
dvomi balíčkami.
Touto cestou sa chceme poďakovať Združeniu rodičov pri MŠ Vysoká pri Morave, pánovi starostovi Dušanovi Dvoranovi za ústretovosť
a finančnú podporu pri nákupe hračiek, ktorými Ježiško poteší naše
detičky v materskej škole.
V prípade akýchkoľvek informácií týkajúcich sa materskej školy, sa
môžete obrátiť na riaditeľa školy Mgr. Daniela Prokopa, alebo na zástupkyňu pre MŠ Beátu Miškolciovú.

Všetkým želáme pokojné a veselé vianočné sviatky.

Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 16.09.2021
Uznesenie číslo 270/43/4/2021
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 271/44/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenie číslo 265/38/3/2021 bude zrušené a prijaté nové, aktualizované.
Ostatné uznesenia prijaté na OZ dňa 24.6.2021 termínované ku dňu
16.9.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 272/45/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok
na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 24.06.2021
do 16.09.2021
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od
24.06.2021 do 16.09.2021
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 273/46/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženú správu o hospodárení obce za I. polrok 2021 bez výhrad.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 274/47/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom
priľahlej časti obecného pozemku, odčleneného geometrickým
plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 2605/42 o výmere
24m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku Irenu Ulehlovú, Staničná
331, Vysoká pri Morave 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 žiadateľka s tým, že kúpna cena bude v
plnej výške uhradená pri podpise KZ.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 275/48/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom
priľahlej časti obecného pozemku, odčleneného geometrickým plánom č. 13/2021 ako parcela registra „C“KN č. 2605/8 o výmere 40m2
a parc.č. 2605/21 o výmere 60m2 za cenu 30,83€/m2 pre žiadateľku
Lenku Santi, Poľná 626/8, Vysoká pri Morave 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 žiadateľka s tým, že
kúpna cena bude v plnej výške uhradená pri podpise KZ.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 276/49/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s umiestnením
predajného stánku pekárne na Námestí oslobodenia, vedľa stánku
PNS.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 277/50/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave Obecné zastupiteľstvo
vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyhlásením výberového konania
na funkciu Hlavný kontrolór obce Vysoká pri Morave s nástupom k
01.01.2022 v zmysle predložených zásad voľby hlavného kontrolóra
obce na obdobie 6 rokov.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 278/51/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s opakovaním
verejného obstarávania na projekt „Prístavba jedálne materskej ško-

ly“ s maximálnou cenou do 75 000 € s DPH formou prieskumu trhu.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 279/52/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného obstarávania cez TENDERnet na projekt „Prístavba
kultúrneho domu“ a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy o
dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v celkovej
sume 165 822,43 € s DPH
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 280/53/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok verejného obstarávania cez TENDERnet na projekt „Stavebné
úpravy Domu služieb“ a poveruje starostu obce podpísaním zmluvy
o dielo s úspešným uchádzačom firmou SMM s.r.o. Trnava v celkovej
sume 92 004,66 € s DPH
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 281/54/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenie číslo
265/38/3/2021
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 282/55/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstarávaním formou prieskumu trhu na dodávku stožiarov verejného
osvetlenia s výložníkmi a elektrickou výzbrojou podľa priložených
typov a povrchovej úpravy s cenou do 10 600€ s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 283/53/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizovanými
nákupmi Obce Vysoká pri Morave v priloženom zozname z knihy
záväzkov (00305197) k 01.07.2021- 31.08.2021
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 284/54/4/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje príspevok
pre Zariadenie opatrovateľskej služby - Jeseň života v Záhorskej Vsi
vo výške 300€/osoba/mesiac pre umiestnených občanov z Vysokej
pri Morave so stupňom odkázanosti V. a VI.
( 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 júlaugust 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
zamestnaneckého 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 25.11.2021
Uznesenie číslo 285/55/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 286/56/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje trojčlennú
volebnú komisiu na sčítavanie hlasovacích lístkov pri voľbe hlavného kontrolóra obce v zložení: Doc. Ing. Miroslav Kopča PhD., Pavol
Blaha, Mgr. Gabriela Gabrišová.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 287/57/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a./ berie na vedomie voľbu hlavného kontrolóra obce Vysoká pri Morave s nástupom k 01.01.2022
b./ zvolilo v počte hlasov 7 za hlavného kontrolóra Ing.
Zdenku Bothovú
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 288/58/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
správu hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na obecnom
zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave dňa 16.09.2021, že uznesenia
prijaté na OZ dňa 16.09.2021, termínované ku dňu 25.11.2021 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 289/59/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.09.2021
do 25.11.2021
- Podané správy predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od
16.09.2021 do 25.11.2021
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 290/60/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárení
za III. Q 2021 bez výhrad.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 291/61/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu rozpočtu č. 2/2021 bez výhrad.
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 292/62/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č. 4/2021
o stanovení výšky úhrad za užívanie zamestnaneckých bytov vo
vlastníctve obce Vysoká pri Morave s účinnosťou od 1.01.2022
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 293/63/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zahájením
verejného obstarávania na výber dodávateľa na realizáciu chodníkov
na miestnom cintoríne s termínom realizácie v roku 2022 a predpokladanou hodnotou zákazky 101 000 EUR s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 294/64/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zahájením
verejného obstarávania na montáž stožiarov verejného osvetlenia
na Športovej ulici v cene do 11 200 € s DPH formou uzatvoreného
prieskumu trhu.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 295/65/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
20 ks osvetľovacích telies so zdrojmi na osvetlenie plochy futbalového štadióna v sume do 6500 € s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 296/66/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s finančnou
dotáciou vo výške 6000 € za rekonštrukciu učebne chémie a fyziky v
základnej škole Vysoká pri Morave.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 297/67/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odmenou pre
hlavného kontrolóra za II. polrok 2021 vo výške 30%
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 298/68/5/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
260 ks balíčkov pre deti na Mikuláša v hodnote 3€/ks.
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9)
Dušan Dvoran
starosta obce

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 09.12.2021
Uznesenie číslo 299/69/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania s doplnkom o bod č.13- Plán kontrolnej činnosti hlavnej
kontrolórky na I. polrok 2022
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 300/70/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje stanovené
úhrady za služby poskytované obcou občanom a právnickým
osobám pre rok 2022 bez výhrad
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 301/71/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN č.1/2022
o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a
drobné stavebné odpady pre rok 2022 bez výhrad
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 302/72/6/2021
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo Stanovisko hlavnej kontrolórky
Obce Vysoká pri Morave k návrhu rozpočtu na rok 2022 a k návrhu
viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavnej
kontrolórky Obce Vysoká pri Morave k návrhu rozpočtu na rok 2022
a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2023 – 2024
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 303/73/6/2021
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet Obce Vysoká pri Morave
na rok 2022 podľa predloženého návrhu a berie na vedomie
viacročný rozpočet na roky 2023 – 2024
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 304/74/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predloženým
plánom kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2022
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 305/75/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
výsledok verejného obstarávania na zákazku: „Montáž verejného
osvetlenia- Športová ulica, Vysoká pri Morave“ a poveruje starostu
obce podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom Exko s.r.o.,
Okružná 24, Dunajská Lužná v celkovej sume 10 560 € s DPH
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9 )
Uznesenie číslo 306/76/6/2021
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predsedovi
lesného spoločenstva Milanovi Lapčíkovi finančnú odmenu vo výške
1000€ za zastupovanie Obce za dobu troch rokov
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9, „zdržal sa“ p.poslanec Milan Lapčík)
Dušan Dvoran
starosta obce

Jubilanti – od 1.8. 2021 – 31.12.2021
50 roční
Veronika Malinová,
Andrej Hurbanič,
Júlia Ščepánová,
Peter Kováčik,
Andrea Kurňavová,
RNDr. Tomáš Derka, PhD.,
Gabriela Štefanovská,
Milan Dvoran,
Eva Žáčková,
Miriam Gallová,
Ing. Ľubomír Eisner
55 roční
Jana Kimličková,
Adriana Šebelová,
Zuzana Ulehlová,
Peter Adamík,
Blažena Mackovičová,
Eva Pirogová,
Zdena Madejová,
Vladimír Kavický,
Dagmar Kopčová,
Klaudia Kováčová,
Milan Čermák,
Mgr. Emília Kapráliková,
Eva Goliašová,
Jarmila Frišlovičová,
Ľuboš Hájek
60 roční
Eva Pšenicová,
Alojz Sloboda,
Jaroslav Biznár,
Jaroslav Lapčík,
Viera Hroncová,
Milan Kopča,
Ivan Kopča,
Ing. Jozef Leško,
Štefan Galba,
Jozef Kružek,
Mária Galbová

Zoznam narodených detí
od 1.8. 2021
Ema Danihelová,
Damián Ladislav Suchý,
Oliver Mifkovič,
Mária Máliková,
Alex Podmajerský,
Olívia Galbová

65 roční
Peter Ryšavý,
Mária Zemanová,
Miroslav Řezníček,
Lýdia Hurbanová,
Mária Longauerová
70 roční
Jana Nerádová,
Marta Višváderová,
Elena Pšenicová,
Ľudmila Koreničová,
Anna Plachová,
Ján Križan,
František Matula,
Gabriela Stupková,
Mária Sopková
75 roční
JUDr. Anna Poláková,
Jozef Žužič,
Marta Čermáková,
Valéria Dvoranová,
Anna Tomečková,
PhDr. Vasil Tomeček
80 roční
Anna Čermáková,
Magdaléna Ščepánová,
Štefan Fischer,
Alžbeta Novoveská
85 roční
Helena Bačková,
Terézia Nespalová
90 roční
Anna Plachová,
JUDr. Ján Lipa,
Rudolf Mošovský
95 roční
Rozália Drahošová

Občania zomrelí
od 1.8.2021
Anna Búzeková,
Anna Pichová,
Mária Tomečková,
Eva Mikulášková,
Ľubomír Kadnár,
Oľga Žužičová,
Vladimír Matula,
Alojz Rybár
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