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Je tu čas, keď opäť všetko ožíva ...
Kolobeh prírody je nezastaviteľný, a tak sa mu ľudský život musí prispôsobiť. Po niekoľko týždňov nás k teplu rodinného krbu pripútala zima, na koniec ktorej sa vždy všetci tešíme. Aj keď toto
zimné obdobie nebolo najhoršie, potešili sme sa, keď nám
postupne zamávalo na rozlúčku. Na scénu nastúpil čas,
ktorý prináša nielen pre ľudí ale aj pre celú prírodu čas znovuožívania. Prví poslovia jari prišli tento rok dosť neskoro.
Zo stuhnutej zeme začali na nás žmurkať krehké snežienky
a vzduchom sa niesol jarný nesmelý spev vtáčikov. Prišla
jar. Dni, keď spočiatku zubaté slniečko naberá na intenzite,
holé konáre stromov si vyberajú nový šat a zaodievajú sa do
pestrej zelene. Uponáhľané včielky nás presviedčajú o svojej neúnavnej a dôležitej práci, zajace zapĺňajú svoje poľné
hniezda novým potomstvom a všetko lúčne, poľné a lesné
obyvateľstvo ožíva v čulej trme-vrme každodenného života.
Človek je dôležitou súčasťou tohto celého diania. Aj on naberá druhý dych, pookrieva, ožíva. Začína upratovať svoje okolie, zveľaďovať záhradku, dáva životu nový zmysel. Príchod
jari si to zaslúži. S jarou sú spojené aj veľkonočné sviatky,
ktoré každoročne slávime. Pre niektorých znamenajú hlbší
kresťanský význam, pre iných sú príchodom nového ročného obdobia. Či už tak alebo onak – jar je tu. Svieža, zelená, plná života a oku lahodiaca. Užívajme si plnými dúškami jej prítomnosť a tešme sa z krásnych scenérií, ktoré nám pripravila. Lebo príroda je v tomto smere skutočný
umelec.
Mgr.Gabriela Gabrišová

Zo života obce ....
Vítanie Nového roka
1.1.2015 o 16. 00 hodine sme sa v kultúrnom dome už tradične stretli pri vítaní Nového roka 2015. Prítomných privítal starosta
obce, ktorý sa občanom prihovoril, zhodnotil
činnosť obce v minulom období, predostrel
aktivity v budúcom roku a poprial všetkým
v novom roku veľa hlavne zdravia, šťastia a
spokojnosti v rodinách. Starý rok odovzdal
žezlo Novému roku a po slávnostnom prípitku sa mohol začať ohňostroj, ktorý sa konal
na Námestí oslobodenia.

Sprievod masiek
obcou
Sprievod masiek obcou sa konal tradične
poslednú fašiangovú sobotu. Pestrofarebný
fašiangový sprievod mal v obci niekoľko zastávok, kde jednotlivé rodiny, podnikatelia,
ale i celá ulica ( Družstevná- bývalá Kozia ) vítali
masky rôznymi dobrotami v tuhom i tekutom
stave. Sprievod masiek skončil v KD, kde sa
po ich defilé konala tradičná fašiangová zábava, ktorú zorganizovala MO JDS z našej
obce, na ktorej sa o pol noci pochovávala
basa.
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Obecné fašiangy ...
Ľudové zvyky a tradície, najmä tie fašiangové sa v obci udržiavajú už roky vďaka zanietenému kolektívu „fašiangových masiek“,
výboru MO JDS a pracovníkov obecného
úradu na čele so starostom obce. Tak tomu
bolo aj tento rok. 7. februára sme si pochutnávali v KD na obecnej zabíjačke, na zabíjačkových dobrotách, ktoré boli vyrobené
zo 600 kg ingrediencií plus z ošípanej, ktorá
mala 150 kg. Výrobky boli tento rok veľmi
chutné a ľudia nešetrili ich chválou. Na ich
príprave pracovalo viac ako 30 zanietených
jednotlivcov, ktorí usilovne pracovali 3 dni a
na štvrtý deň všetko upratovali. V kultúrnom
dome bolo od rána od 8:00 hod. veselo až do
samého večera. Okrem dobrého jedla, dobrú
náladu robila aj hudobná skupina DUO LINZ
z Malaciek. Čo sa malo zjesť sa zjedlo, čo sa
malo vypiť sa vypilo a nech to tak bude aj na
budúci rok.

Ženský chmat
Ženský chmat je vyvrcholením fašiangov.
Organizuje ho už dlhoročne MO JDS z obce
pre domácich ale i dôchodcov z okresu Malacky. Toho roku záujem prevýšil kapacitu
nášho kultúrneho domu, preto sa počty z
jednotlivých miest o obcí okresu Malacky
museli krátiť. Napriek tomu sa tu cca 300
prítomných dôchodcov so svojimi starostami a primátormi zabávali od 10:00 hod. do
neskorých poobedňajších hodín. Na záver
sa poslednýkrát pochovala basa. Fašiangové
časy sa tým skončili, pôstne časy nastali. Ale
všetci účastníci odchádzali s vierou, že sa v
našej obci budúci rok opäť stretnú.
		
RSDr. Anna Tomečková
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VI. reprezentačný ples

Dňa 31.1.2015 sa v našej obci uskutočnil v poradí už šiesty reprezentačný ples, ktorý organizuje obecný futbalový klub pod záštitou
obecného úradu. Celým večerom hostí sprevádzali skvelí moderátori
Lenka Dvoranová a Tomáš Kimlička, ktorí svojím úvodným vstupom
vždy prekvapia a tentokrát si pripravili valčík. Hostia plesu vždy netrpezlivo očakávajú, ktorý bude mať tú česť, aby zazvonením na obecný
zvonec otvoril ples. Toho roku na tento „akt“ pozval pán starosta Dušan Dvoran pána Richarda Janderku s manželkou, starostu našej partnerskej obce Vedrovice. Opäť bola vyhlásená súťaž o kráľovnú a kráľa

plesu. Kráľovnou sa stala Lenka Dvoranová a kráľom Jozef Korenič,
ktorí ako víťazi majú na budúci rok vstup zdarma. O výbornú náladu
sa postarali hudobníci skupiny Plus-Band, zaplnený parket bol až do
skorého rána. Nechýbala bohatá tombola, o ktorú sa postarali sponzori a touto cestou im za venované ceny ďakujeme. Veľká vďaka tiež
patrí Borisovi Urbaničovi, ktorý pripravil chutnú večeru.
Ďakujeme tiež všetkým pracovníkom obecného úradu za prípravu
kultúrneho domu a organizátorom, ktorí sa počas celého večera
o hostí vzorne starali. Dovidenia o rok
Mgr. Martina Koreničová

Topili sme Morenu, vítali sme jar....
Morena, ako symbol zimy má v našej obci už 20 rokov veľmi smutný osud. Končí spálená
a utopená v rieke Morave. Aj tento rok, 20. marca teda v deň jarnej rovnodennosti, sa deti
materskej školy, škôlky Farbička a deti z prvého
stupňa ZŠ so zimou rozlúčili, v Morave ju utopili a deti z MŠ veselým jarným pásmom piesní,
tancov a riekaniek privítali jar. Pani zástupkyni
riaditeľa ZŠ s MŠ Denise Dinušovej a učiteľkám
materskej školy ďakujeme, že túto krásnu ľudovú tradíciu v obci zachovávajú.
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Fašiangy v ZŠ
Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde... jedna z najznámejších a na Slovensku najrozšírenejších fašiangových pesničiek. Jej slová a tóny melódie
zneli 16. 2. celou telocvičňou na fašiangovom
karnevale žiakov našej základnej školy.
O tomto, ale aj o mnohých iných fašiangových
zvyklostiach sa mohli žiaci 1. -9. ročníka dozve-

dieť v úvode karnevalu. Fašiangové obdobie je
prechodom medzi zimným a jarným obdobím
a je vyplnené zábavami a nadmerným jedením. Jedným slovom - svet je počas fašiangov
,,hore nohami“. Fašiangy a aj všetky zábavy
končia symbolickým pochovávaním basy. Nebolo tomu inak ani na našom karnevale. Po
krátkom symbolickom obrade pochovávania
basy za prítomnosti kňaza, rechtora a smútia-

cich ,,pozostalých“ sme ohlásili koniec zábavy
a spoločne sme sa rozlúčili s našou „nebožkou“
basou. Všetky masky, plačky a mládenci - miništranti sa pripojili k smútočnému obradu a
za veľkého náreku pochovali basu. Touto ľudovou hrou, paradizujúcou skutočný pohreb, žiaci dali zbohom zábavám počas nasledujúceho
pôstu. Krátkym programom – tancom žiakov
2.ročníka - si žiaci spestrili karneval.

Detský karneval
Počas fašiangov sa nezabávajú len dospelí
ale aj naše deti. Tak ako každý rok zorganizovala rada rodičov MŠ v nedeľu 22. februára
2015 pre tých najmenších tradičný detský
karneval. Kultúrny dom bol plný detičiek,
ktoré boli oblečené v tých najúžasnejších
rozprávkových kostýmoch. Každé z nich
bolo odmenené sladkosťami. Vyšantili sa na
parkete s veselými animátormi, ktorí si s nimi
zatancovali, aj zasúťažili. Bola udelená aj
cena za najkrajšiu a najkreatívnejšiu masku.
Poobedie gradovalo a na záver bola vylosovaná tombola, za ktorú ďakujeme sponzorom. Deti sa z tomboly veľmi tešili a domov
odchádzali šťastné a spokojné.
Výťažok z karnevalu poputuje pre deti do
materskej školy.
Beáta Miškolciová

ZO JDS: Ukončenie fašiangov
Už 17 rokov ukončuje ZO JDS fašiangové obdobie v našej obci.
V sobotu 14. februára po sprievode masiek bola zábava „Pochovávanie basy“. Výbor ZO JDS má radosť z toho , že aj mladá a stredná
generácia má o túto tradičnú fašiangovú zábavu záujem.
Čoraz populárnejší „Ženský chmat“ organizujeme od roku 2002
v rámci okresu Malacky. Teda 13 rokov sa v ňom stretávajú členovia
JDS, tento rok už z 13-tich obcí malackého okresu.
V utorok 17. februára pred 10. hodinou odišli na obecný úrad pre svojich starostov predsedovia a predsedníčky ZO JDS, aby ich priviedli
do sály kultúrneho domu, kde na nich čakalo 300 hostí – členov JDS.
Z obecného úradu sme priviedli aj hostí z družobných českých Vedrovic, z rakúskeho Marcheggu pána starostu a jeho dvoch kolegov
a z Malaciek nového primátora p. Říhu.
Ženský chmat bol už poriadne roztancovaný, keď medzi nás prišiel
predseda Bratislavského samosprávneho kraja p. Pavol Frešo.
Privítali sme ho tak „ po našem“ – dostal krušpánek s mašličkami
a po krátkom príhovore zažil pravý „Ženský chmat“. Dámy urobili okolo neho kruh a vykrúcali ho jedna po druhej.
Pán Frešo sa zdržal len chvíľku, ale určite mu zostane na náš „ Ženský
chmat“ pekná spomienka.
O 15tej hodine fašiangový p. farár so svojím smútočným sprievodom
pochoval basu. Že sa to všetkým veľmi páčilo, o tom svedčili salvy
smiechu a veľký potlesk seniorov.
A veru sa tým našim seniorom ani nechcelo ísť domov – tancovali, aj
keď basa bola už pochovaná.

Chcela by som sa v mene výboru ZO JDS vysloviť veľké ĎAKUJEME starostovi obce p. Dušanovi Dvoranovi a pracovníkom
obecného úradu za maximálnu
pomoc pri realizácii fašiangov.
Poďakovanie patrí aj všetkým
sponzorom, ktorí svojimi darmi
prispeli do tomboly, a tým podporili našu organizáciu.
Veľká pomoc pre nás bol obsluhujúci personál – veď sa aj nabehali, aby nasýtili našich hostí
výbornou fazuľovicou a gulášom, ktorý si nevedeli ľudia vynachváliť. Patrí im za to vďaka.
Na záver sa vrátim trochu do minulosti : obnoviť jednu z našich najznámejších zábav „Ženský chmat“ dalo dosť práce. Malý záujem našich členov – 30 ľudí – to je na zábavu veľmi málo, pretože hudba sa
musela zaplatiť aj vtedy aj dnes. Preto sme zvolili takú formu, ako to
robíme každý rok.
Odmenou pre výbor ZO JDS je to, že ľudia sú spokojní, radi sa k nám
vracajú a každý rok ich pribúda, pretože vznikajú nové organizácie.
A tak ako bol „vychýrený“ ženský chmat v minulosti, tak je vychýrený
aj teraz – nielen v okrese Malacky ale aj ďaleko za hranicami.
					
Anna Papežová
				

Predsedníčka ZO JDS
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Veľkonočné tradície
Pondelková šibačka a oblievačka sa z obce
vytrácajú. Oživiť ich tento rok prišla dychová hudba „Záhorienka“, ktorá veselo vyhrávala pred domom pána starostu a okoloidúce devy a ženy poriadne muzikanti vyšibali.

VÝROČNÁ ČLENSKÁ SCHÔDZA ZO JDS
Rokovanie Výročnej členskej schôdze ZO JDS sa uskutočnilo dňa
7. marca 2015 o 15.00 hod. v priestoroch kultúrneho domu vo Vysokej
pri Morave.
Po zahájení a schválení programu výročnej členskej schôdze sme privítali hostí a to menovite: p. Žofiu Lomnickú – predsedníčku Krajskej
organizácie JDS, p. Ruženu Mrázovú – predsedníčku Okresnej organizácie JDS a starostu obce p. Dušana Dvorana. Správu o činnosti Základnej
organizácie JDS predniesla poverená členka výboru p. Valéria Dvoranová. V správe zhodnotila činnosť Základnej organizácie a výboru JDS
za uplynulé obdobie od konania poslednej hodnotiacej schôdze a
zároveň oboznámila členov s plánom činnosti na nastávajúce obdobie.
Správu o finančnom hospodárení Základnej organizácie za hodnotiace
obdobie predniesla finančná hospodárka p. Valéria Dvoranová. Oboznámila členov s aktívami a pasívami a konečným stavom finančných
prostriedkov na účte ZO JDS. Správu revíznej komisie predniesol
p. Gustáv Baček.
Vzhľadom na skutočnosť, že bolo ukončené volebné obdobie výboru
a revíznej komisie ZO JDS, bola vykonaná voľba členov nového výboru a revíznej komisie. Prednesený návrh menovite jednotlivých členov
výboru a revíznej komisie bol plénom Výročnej členskej schôdze jednomyseľne schválený. Zvolenými členmi výboru ZO sa stali: p. Helena
Bobáková, p. Valéria Dvoranová, p. Božena Filípková, p. Lýdia Lapčíková
a p. Marcel Sloboda. Členmi revíznej komisie boli zvolení: p. Anna Poláková, p. Helena Pšenicová a p. Elena Ščepánová.
V diskusii odzneli príspevky p. Žofie Lomnickej, p. Ruženy Mrázovej,
p. Anny Tomečkovej a p. Dušana Dvorana. Vo svojich vystúpeniach
kladne hodnotili činnosť výboru ZO JDS a novozvolenému výboru
popriali veľa úspechov v práci pri napĺňaní vytýčených úloh.
Po uzatvorení diskusie boli plénom Výročnej členskej schôdze schválení delegáti na Okresný snem JDS v Malackách. Počas podávania občerstvenia zasadal novozvolený výbor ZO, ktorý si zvolil za predsedníčku
Základnej organizácie JDS p. Valériu Dvoranovú a za predsedníčku
revíznej komisie p. Annu Polákovú.
Miestna organizácia JDS v našej obci
srdečne pozýva dôchodcov do svojho
klubu, ktorý je v malej sále kultúrneho domu vždy v utorok a vo štvrtok od
13:00 hod. – 16:00 hod. Môžete si prečítať rôzne časopisy, počúvať hudbu na
želanie, zahrať sa spoločenské hry, pri
dobrej káve alebo čaji „poklebetiť“ a dozvedieť sa , čo je v obci nové.

Záverom novozvolená predsedníčka p. Valéria Dvoranová poďakovala
za prejavenú dôveru a zároveň poďakovala odstupujúcim členom
výboru za ich prácu a následne členskú schôdzu ukončila.
Výbor ZO JDS

V roku 2015 bude JDS pokračovať v tých činnostiach, ktoré vykonávali doteraz a budú naďalej organizovať fašiangovú zábavu spojenú s
pochovávaním basy, ženský chmat za účasti ZO JDS okresu Malacky,
výlet v mesiaci jún a september. Pripravujeme prechádzku prírodou po
brehoch rieky Moravy spojenú s opekaním a posedením pri harmonike
( za priaznivého počasia ). Budeme sa snažiť oživiť činnosť klubu dôchodcov, ale hlavne zvýšiť návštevnosť v klube. Organizujeme besedu
s mestským centrom sociálnych služieb Malacky , ktoré predstaví novú
službu „Denný stacionár“ pre seniorov alebo zdravotne ťažko postihnutých osôb, ktorí sú odkázaní na pomoc inej osoby. V mesiaci máj ku Dňu
matiek navštívime najstarších členov JDS a odovzdáme im malú pozornosť. 2x ročne sa budeme zúčastňovať brigády pri sv. Jáne. V mesiaci
november budeme organizovať kladenie kytice k pomníku padlých
obetí II. sv. vojny.
Každoročne poskytujeme MŠ sponzorský príspevok vo výške 100 €.
Tento rok v mesiaci marec sme zakúpili pre deti 50 ks detských uteráčikov. V mesiaci apríl sa zúčastníme Jurajskej zábavy v Plaveckom Mikuláši. Zúčastníme sa okresných aj krajských BŠH poriadaných ZO JDS
okresu Malacky . Naďalej budeme využívať zľavnenú kúpeľnú liečbu
pre seniorov, členov JDS. V mesiaci december zorganizujeme spolu s
obecným úradom vianočné posedenie pre dôchodcov, ale i ostatných
občanov obce . k Okrúhlym narodeninovým výročiam odovzdávame
členom blahoželanie. Budeme pravidelne zverejňovať našu činnosť vo
Vysočane a novinách MY. Aj v budúcom období sa budeme pravidelne
zúčastňovať kultúrno spoločenských akcií poriadaných obcou. Naša organizácia je najväčšia v okrese Malacky. Máme 230 členov. Nový výbor
organizácie spolu so mnou bude usilovať o to, aby sme svojou prácou
a aktivitami zapojili ďalších nových členov do svojich radov.
Valéria Dvoranová
predsedníčka MO JDS
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Otázky pre starostu
obce ...
1. Skončila sa revitalizácia v obci a vraj pokračovať sa už nebude... ako sa bude riešiť
Námestie oslobodenia, ktoré by si to žiadalo spestriť zeleňou...
- revitalizácia neskončila, len z peňazí EÚ
pre roky 2014-2020 neboli vyčlenené žiadne
finančné prostriedky pre tento účel. Budeme
musieť zohnať financie z vlastných a iných
zdrojov na to, aby sme postupne v revitalizácii obce počnúc Námestím oslobodenia pokračovali. Na Námestí oslobodenia chceme
zbúrať tri domy vrátane bývalej lekárne, urobiť cestu smer Mláka tak, aby autá nemohli
už jazdiť cez samotnú vydláždenú plochu
námestia. Priestor námestia, ktorý nie je zrevitalizovaný, následne upravíme. Tieto práce
by sme mali vykonať v rokoch 2015-2016.

vzťahy rozvinutejšie. Dňa 2. mája 2015 sa zúčastníme na Dňoch obce vo Vedroviaciach.
Našich partnerov privítame u nás pri Vítaní
leta 2015 a neskôr pri Vítaní jesene 2015. Veľmi dobrú spoluprácu máme so spolkom Zoltána Halmaya v Szombathely. Naši maďarskí
priatelia sa zúčastňujú pravidelne osláv letného slnovratu. My sa zúčastňujeme súťaží
o pohár Zoltána Halmaya v plávaní v Maďarsku. Tento rok sme dostali pozvánku na
29.8. 2015, aby sme sa zúčastnili Rímskych
dní v meste Szombathely , kde niekedy bolo
rímske mesto Savaria. V ďalšom období pripravujeme rozšíriť spoluprácu i pri organizovaní štvorstranných podujatí. Na september
máme žiadosť o dotáciu vo výške 20 tis. €
práve na takúto akciu. Uvidíme, či dostaneme pridelené finančné prostriedky, ak áno,
čaká nás veľká akcia za účasti hudobných
skupín zo všetkých zúčastnených štátov.

Následne budeme pokračovať podľa možnosti na ďalších miestach v obci.
2. Ako pokračuje príprava na realizáciu
kanalizácie v obci...
- pri kanalizácii sa stretávame s mnohými
problémami, avšak najhlavnejším problémom sú nevysporiadané pozemky. Preto
projekt kanalizácie sme museli rozdeliť do 4
samostatných častí a podľa toho, ako sa nám
bude dariť získať územné a stavebné povolenia, bude po etapách realizovaná kanalizácia. V roku 2014-2015 zatiaľ žiadne výzvy
neboli, preto aj pre nás je pravdepodobný
termín realizácie obdobie rokov 2016-2017.
3. Ako pokračuje cezhraničná spolupráca ...
- spolu s obcou Marchegg spolupracujeme
na cyklistickom moste na „Novom svete“ a
pripravujeme spoločné kultúrno – športové podujatie. S obcou Vedrovice sú už naše

Pozývame Vás ...
Kultúrna komisia a starosta obce Vás pozývajú
na „STAVANIE MÁJA“,
ktoré sa bude konať dňa 30. apríla 2015 vo štvrtok o 18:00 hod. na Námestí oslobodenia.
Súčasťou podujatia bude kultúrny program a bohaté občerstvenie.
Na odhalenie pamätnej tabule občanom obce, ktorí položili svoje životy v II. sv. vojne
pri príležitosti 70. výročia ukončenia II. sv. vojny.
Pietny akt sa bude konať pred domom smútku na miestnom cintoríne
dňa 7.5. 2015 vo štvrtok o 16:00 hod.

70. výročie ukončenia
II. svetovej vojny
Tohto roku uplynie 70 rokov od ukončenia
II. svetovej vojny. V Európe sa jej koniec datuje 8. mája, v deň kapitulácie Nemecka. Vysoká pri Morave bola spod nemeckej okupácie
oslobodená 6. apríla 1945.
Udalosti konca vojny však mali pre mnohých
občanov tragický rozmer. Podľa záznamov,
nad ránom 6. apríla bolo ešte zreteľne počuť
prestrelky medzi ustupujúcimi Nemcami a
rozviedkami Červenej armády. S východom
slnka sa v uliciach obce objavili prví soviet-

ski vojaci. Vítali sa s občanmi, ktorí začali
vychádzať z úkrytov v domácich pivniciach.
Sovietski vojaci ešte okolo 6:00 ráno narazili
na skupinku piatich Nemcov, ktorí sa odmietali vzdať. Po krátkej prestrelke sa traja z nich
vzdali, jedného Nemca zastrelili na úteku a
posledný nemecký vojak sa pokúsil zastreliť
sovietskeho vojaka, pričom ho poranil. Sovieti Nemca odviedli na obecný cintorín a tam
ho popravili. O 10:00 prebral riadenie obce
revolučný národný výbor. Nemci sa však ešte
definitívne nevzdávali a v deň oslobodenia
sa snažili zbombardovať kostolnú vežu, ktorá
slúžila ako pozorovateľňa Červenej armády.
Stíhačky ju ale nedokázali zasiahnuť a tak
zhodili bomby do obce. Nemci opakovane

počas dňa Hochštetno bombardovali, čo si
vyžiadalo nielen materiálne straty, ale najmä
ľudské obete. 6. apríla následkom bombardovania zahynuli dvaja občania Vysokej pri
Morave a štyria vojaci Červenej armády.
Vojna sa podpísala pod životy všetkých obyvateľov obce. Vyžiadala si ľudské obete na
oboch stranách frontu; niektorí bojovali za
nemeckú armádu, iní sa aktivizovali v odboji
doma či v exile, v neposlednom rade sa ďalší
stali obeťami násilia mimo bojových línií. Pohnuté udalosti tejto vojnovej tragédie si pripomenieme odhalením nového pamätníka k
II. svetovej vojne na miestnom cintoríne dňa
7. mája 2015 o 15: 30 h.

Starosta obce a obecné zastupiteľstvo oznamuje dôchodcom
i ostatným občanom,
že majú možnosť kupovať si obed v školskej jedálni v materskej škole.
Cena obeda je 1,94 €.
Obedy sú chutné, zdravé a porcie dostatočne veľké.
Ak neveríte, príďte sa presvedčiť. Prihlásiť sa môžete deň vopred u kuchárok v školskej jedálni.

Mgr. Dominika Dinušová
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Vo Vysokej pri Morave vzniklo materské centrum
Koncom roka 2014 vzniklo v niekdajšej Turistickej informačnej
kancelárii (TIK) v miestnom kultúrnom dome materské centrum,
ktoré poskytuje priestor pre spoločné stretnutia rodičov a detí.
Z počiatočného zámeru vytvoriť miesto zdieľania informácií, zá-

žitkov a v neposlednom rade hier detí najmä v zimnom období, vyrastajú už teraz podnety k novým aktivitám. Z aktuálnych
plánov možno spomenúť športové činnosti či výlety do okolia.
Informácie o konkrétnych spoločných stretnutiach a fungovaní
materského centra sú pravidelne uverejňované na stránke Klubu
mamičiek vo Vysokej na sociálnej sieti.

Zápis do ZŠ
Zápis do Základnej školy s materskou školou sa uskutočnil 7. februára. Budúcim prváčikom sa venovali pani učiteľky Šípová a Kazimírová.
V prváckych laviciach bude budúci rok sedieť 25 detí, z toho 15 chlapcov a 10 dievčat. Želáme im veľa chuti do učenia!
Mgr. Martina Koreničová

Občianske združenie DHZ
Vysoká pri Morave
Začiatok roka OZ DHZ Vysoká pri Morave sa začal výročnou schôdzou 17.1.2015, na ktorej sa odsúhlasil výbor a predseda Slavomír Metelička.
Schválil sa plán práce na rok 2015 a to: organizovanie MDD pre MŠ a ZŠ, denná a nočná súťaž na miestnom ihrisku, deň otvorených dverí v
hasičskej zbrojnici, prospešné práce pre obec, školenia hasičov, kultúrne a súťažné podujatia u hasičov z Vedrovíc v ČR, práca s deťmi.
V januári sa podarilo nášmu zboru získať dotáciu z ministerstva vnútra vo výške 700€,ktorá sa použije na nákup hadíc, prúdnic a prilieb pre
deti, ktoré sa chcú niečo nové naučiť, viacej športovať v rámci Plameňa a dorastu. Začíname 11.4.2015 o 13 hod. v hasičskej zbrojnici. Všetky
deti budú vítané a tešíme sa na ne.
Hana Maxiánová

Baby burza

Policajti v škôlke

Mamičky majú doma po svojich deťoch veľa pekných vecí,
ktoré len odkladajú a nevedia, čo s nimi. Rada rodičov MŠ sa
rozhodla, že takýmto mamičkám pomôže a zorganizovala
21. marca 2015 v kultúrnom dome prvú Baby burzu. Predávať
prišli mamičky nielen z Vysokej pri Morave ale aj z Lábu a zo
Zohoru. Okrem oblečenia ste si mohli za symbolickú cenu kúpiť topánky, hračky, baldachýn nad postieľku, hojdacie kreslá
pre bábätká, bicykel, kolobežku, ale aj kočíky. Mamičky, ktoré
sa burzy zúčastnili, boli spokojné a na ich žiadosť zorganizujeme burzu aj na jeseň.

V pondelok 23. marca 2015 ráno zavítali do škôlky páni policajti, ktorí deťom
urobili veľmi poučnú prednášku o bezpečnosti detí. Oboznámili ich s prácou,
ktorú vykonávajú. Vysvetlili im, ako sa majú správať na verejnosti, na čo nesmú zabúdať pri bicyklovaní, že ak im bude ponúkať sladkosti niekto, koho
nepoznajú, tak si ich nemajú zobrať a nikomu koho nepoznajú nemajú nastúpiť do auta. Deti ich zahrnuli otázkami na ktoré im páni policajti trpezlivo
odpovedali. Ukázali deťom zbrane, s ktorými pracujú a najväčšiu radosť mali
z policajného auta, v ktorom sa vozili so zapnutými majákmi. Veľmi pekne ďakujeme PaedDr. Petrovi Janáčovi, ktorý prednášku viedol a Braňovi Kudlovi,
ktorý nám ju pomohol zorganizovať.

Beáta Miškolciová

Beáta Miškolciová
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BLAHOŽELÁME...
Obyvatelia a rodáci z obce Vysoká pri Morave sa v rôznych smeroch podieľajú na spoločenskom živote nielen vo svojom bydlisku či rodisku,
ale svoje aktivity rozvíjajú tiež na širšej sociálnej platforme. K úspechom, ktoré sme zaznamenali, blahoželáme :

Jozefovi Luptáčikovi, ktorý sa 6. a 7. novembra 2014 predstavil ako sólista so symfonickým orchestrom Slovenskej filharmónie.
Pod dirigentskou taktovkou Thomasa Sanderlinga spolu s violistom Bálintom Kovácsom, Jozef Luptáčik (klarinet) predstavil v
slovenskej premiére divákom SF koncert pre
klarinet, violu a orchester Maxa Brucha.

Robertovi Dinušovi k prezentácii svojich
hudobných diel v rámci XXVII. ročníka festivalu Nová slovenská hudba, ktoré premiérovo odzneli 7. novembra 2014 na otváracom
koncerte v jezuitskom kostole v Bratislave a
následne boli publikované v rovnomennom
zborníku.

prof. Mikulášovi Luptáčikovi, ktorý bol
dňa 27.3. 2015 slávnostne inaugurovaný za
dekana národohospodárskej fakulty Ekonomickej Univerzity v Bratislave.
Želáme veľa úspechov,
tvorivých podnetov a síl v ďalšej činnosti.

Správa o výmene strešnej krytiny na kostole sv. Andreja vo Vysokej pri Morave
Na prvom stretnutí farskej rady v roku 2014 sa rozhodlo, že sa začne realizovať obnova kostola, a to prvou etapou – rekonštrukciou
strechy, ktorá je na 70 % poškodená a začína pretekať do chrámu
dažďová voda. Členka farskej rady pani Luptáčiková navrhla, aby sme
požiadali o dotáciu z Ministerstva kultúry SR v dotačnom programe
: ,, Obnov dom zasaď strom , v sekcii kultúrnych
pamiatok o príspevok na výmenu strešnej krytiny na streche kostola. Pri podávaní žiadosti,
ako aj vybavovaní rozličných potvrdení od jednotlivých inštitúcií, nám veľmi pomohol obecný
úrad a starosta obce. Žiadosť bola podaná dňa
9.2.2014 na Ministerstvo kultúry SR. Vyjadrenie prišlo začiatkom apríla a pridelená suma
bola 20 000 Eur, ktoré sa musia vyčerpať do
15.12.2014. Následne sa začala vyberať firma,
ktorá bude realizovať túto prácu. Boli oslovené firmy, ktoré majú túto činnosť a požiadané
o zaslanie cenových ponúk. Do uzávierky prišli
štyri firmy a vybraná bola firma Strechy Koso,
s.r.o. Vrútky, s ktorou následne jednal o zmluve,
ako aj finančných podmienkach, Arcibiskupský
úrad v Bratislave. Sumu, ktorá bola v cenovej ponuke 74 000 Eur. Na základe žiadosti dostala
farnosť príspevok od obce vo výške 10 000
Eur a veriaci v zbierkach vyzbierali 10 262 Eur.
Bola aj vyhlásená obecná zbierka ,ktorú schválilo obecné zastupiteľstvo, do ktorej mohli prispievať všetci občania našej obce. Zbierka sa realizovala na obecnom
úrade od 1.10.2014 do 31.12.2014 a mala výšku 839 Eur. Rozdiel 34 00
Eur a vzniknuté skryté náklady bude hradiť Arcibiskupský úrad. Takto
vypracované podklady boli odoslané na schválenie. Dňa 13.10.2014
sa začala výmena strechy kostola už vyššie uvedenou firmou. Pán starosta obce Dvoran Dušan nám bol a je veľkou oporou a tiež nám pomáhal radami a svojimi skúsenosťami. Priebeh výmeny strechy kostola bol vždy podmienený počasím, ktoré nám prialo a dňa 10.12.2014

bola ukončená výmena 60 % strechy kostola ako aj vyčerpaná dotácia z Ministerstva kultúry SR. Pri realizácii výmeny strešnej krytiny
sa museli vymeniť nosné prvky krovu , ktoré však boli v menšom
rozsahu. V decembri sa prikročilo k vyčisteniu povaly a vyprataniu
podstrešia povaly kostola ako aj kostolnej veže , od vtáčieho trusu
a zanechaných nečistôt z predchádzajúcich opravách. Musia sa obnoviť aj strešné štíty medzi jednotlivými úrovňami
strechy v pôvodnej povrchovej úprave,
čo nám určil Krajský pamiatkový úrad.
Všetky tieto práce, ktoré sú uvedené,
boli schválené Arcibiskupským úradom
vo výške 8 600 Eur. Náter veže kostola
sa musí vykryť sponzorsky a z vlastných zdrojov. Dňa 15.2.2015 sa začala
realizovať výmena zvyšnej časti strechy
kostola. Po jej dokončení následne náter veže kostola a dokončenie strešných
štítov. Termín ukončenia všetkých prác
je 30.6.2015 a bude dodržaný. Po tejto
etape by mala nasledovať druhá etapa
rekonštrukcie kostola - sanácia navlhnutého nad základového muriva po celom
obvode kostola a odvodnenie. V tretej
etape výmena okien, fasádna úprava
kostola po celom obvode a generálna
oprava organu kostola, ktorý je kultúrnou pamiatkou. To všetko bude stáť nemalé finančné prostriedky.
Vďaka Pánu Bohu sa zatiaľ nič vážne nestalo a veríme, že sa dokončí
výmena strechy kostola, ako aj náter veže kostola a všetky práce budú
úspešne dokončené .
Všetkým Vám, ktorí ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k úspešnej
realizácii výmeny strechy kostola, finančne, radami, pomocnou rukou, ale aj v neposlednom rade modlitbou úprimné Pán Boh zaplať.
Vypracovala dňa 21.3.2015 Luptáčiková Eva – členka farskej rady
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Deň Zeme
Dátum 22.apríl je nerozlučne spätý s Dňom Zeme. Aj tohto roku sme si tento deň pripomenuli a ako vždy sa niesol v znamení hesla: „Chráň
modrú planétu Zem, je jedinečná a neopakovateľná. Ak ju zničíme, zničíme aj samých seba.“
Niekto si povie, že sú to len prázdne slová. V akých mylných predstavách žije. Celá naša planéta
je ohrozená. Odborníci bijú na poplach a varujú ľudí na celom svete. Každý musí začať tam, kde
žije. My Slováci na krásnom malom Slovensku, ktorého súčasťou je naše srdcu blízke malebné
Záhorie. Jeho krásy ospevuje aj známa pieseň – „Záhorí, moje Záhorí, Slovenska krásny kraj
....“ Bohužiaľ sa Záhoráci a aj my, obyvatelia Vysokej pri Morave, správame k nemu macošsky.
Zamorujeme a trávime polia, lúky a vody rôznym odpadom. Hoci máme v každej domácnosti
popolnicu, nachádzame domový odpad na mnohých miestach v obci alebo jej okolí. Podobne
môžeme nájsť v našom chotári staré vyhodené elektroprístroje, pneumatiky, sedačky, dokonca
zdochnuté domáce zvieratá. To napriek tomu, že pravidelne dvakrát do roka máme k dispozícii na vyhodenie takéhoto odpadu veľkokapacitné kontajnery. To sme tak pohodlní, aby sme
sa unúvali a dopravili odpad tam, kam patrí? Mať čisto vo dvore, pred domom nás zaujíma a
čo naša obec a jej okolie? Veď je to vizitka nás všetkých! Každoročne sa žiaci základnej školy,
dôchodcovia, rybári, poľovníci, požiarnici a členovia iných organizácií zúčastňujú brigád na odstránenie smetísk a nepovolených čiernych skládok v našom chotári. Urobia veľký kus práce, ale
o nejaký čas je situácia podobná ako predtým. Apelujeme na všetkých našich občanov, aby nezakladali čierne skládky a vyhadzovali odpad
tam, kam patrí! Myslíme nielen na nás ale hlavne na život budúcich generácií.
Mgr. GabrielaGabrišová

Pán môj, vieš, kde sa práve nachádzam?
Behám po ulici a ohrozujem zdravie všetkých občanov.
Urob so mnou poriadok, prosím!
Ja nepatrím na ulicu!
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Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 12.3.2015
Uznesenie číslo11/11/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania tak, ako je uvedený na pozvánke.
Uznesenie číslo 12/12/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o
plnení uznesení a konštatuje, že uznesenia, termínované ku dňu
12.3.2015 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
Uznesenie číslo 13/13/3/2015
Obecné zastupiteľstvo prejednalo správu starostu obce o činnosti za
obdobie od 18.12.2014 do 12.3.2015 a túto berie na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo prejednalo správy o činnosti jednotlivých
komisií za obdobie od 18.12.2014 do 12.3.2015 a tieto berie na
vedomie.
Uznesenie číslo 14/14/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo
3/2015 o podmienkach držania psov v obci Vysoká pri Morave.
Uznesenie číslo 15/15/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za rok 2014 .
Uznesenie číslo 16/16/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o
vykonaní inventarizácie pohľadávok a záväzkov k 31.12.2014.
Uznesenie číslo 17/17/3/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s prenájmom časti parcely číslo
4684/26 na obdobie od 1.4.2015 do 30.9.2015 p. Jarmile Benekovej, Robotnícka ul. 536/103 Vysoká pri Morave na terasu k „ Buffetu
pod Šancem“.
Výška nájomného za uvedené obdobie 332,00 € splatné naraz ,
najneskôr v deň podpisu nájomnej zmluvy.
Povinnosti nájomcu: - údržba okolia prenajatej nehnuteľnosti
dodržiavanie schválených prevádzkových hodín
dodržiavanie zákona o odpadoch ( výlevka odpadovej vody z bufetu
nesmie ústiť na verejný, ani súkromný pozemok )vlastná smetná
nádoba, vlastná nádoba na PET fľaše a sklo WC pre zákazníkov
Uznesenie číslo 18/18/3/2015
Obecné zastupiteľstvo sa zaoberalo predajom podielu 491,5/12888 z
parcely číslo 4493 v k.ú. Vysoká pri Morave, LV číslo 4248 .
Zámer predať podiel sa zverejní na www.vysokaprimorave.sk, ako i
na úradnej tabuli obce, nakoľko ide o podielové spoluvlastníctvo
cena 26,60 €/1 m 2 , t.j. za predávaných 87 m 2 2314,20 €
Uznesenie číslo 19/19/3/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s predajom parcely číslo 4668/9 o
výmere 7 m2 za cenu
26,60 €/1 m 2 , t.j. celkom za 186,20 €.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko len žiadateľ môže
využiť tento pozemok, keďže tvorí predzáhradku k jeho novostavbe.
Jedná sa majetkovoprávne vysporiadanie dlhodobo jestvujúceho
stavu.
Uznesenie číslo 20/20/3/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s pridelením 2-izbového bytu v
učiteľskej bytovke p. Mgr. Gabriele Gabrišovej, Továrenská ul. č.d.
374/37 za rovnakých podmienok, ako sa prenajímajú byty učiteľom
v tejto budove.
Uznesenie číslo 21/21/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s pridelením
2-izbového bytu v učiteľskej bytovke p. Mgr. Petrovi Mydliarovi,
Vavilovova 234, Bratislava, pretože neprijíma jeho podmienky prenájmu.
Uznesenie číslo 22/22/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou obce vo výške 4550,00 € na rozšírenie kamerového systému.

Spoluúčasť bude financovaná z rezervy na rok 2015.
Uznesenie číslo 23/23/3/201
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozčlenenie
projektu kanalizácie. Schvaľuje sumu 886 € bez DPH( 1063,20 € s
DPH) za vykonanie úprav projektu. Finančná časť je rozpočtovaná
pre rok 2015.
Uznesenie číslo 24/24/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
informáciu o možnosti výstavby cezhraničných cyklo-dopravných
spojení medzi Slovenskom a Rakúskom. Víta túto iniciatívu a deklaruje, že je pripravené pomáhať pri realizácii projektu.
Uznesenie číslo 25/25/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektu firmou VF Project a marketing, s.r.o. Šaľa-Veča v sume
1000,00 € bez DPH na cezhraničné stretnutie obyvateľov obcí Vysoká pri Morave, Marchegg, Vedrovice a Szombathely v dňoch 18. a
19. septembra 2015.
Uznesenie číslo 26/26/3/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s realizáciou projektu na elektronickú
signalizáciu pre kultúrny dom a pre materskú školu.
Obstaranie dodávateľa bude výberovým konaním.
Uznesenie číslo 27/27/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou pri projekte Doplnenie zariadenia kultúrneho domu vo výške
355,20 € z celkovej čiastky 6355,20 €.
Uznesenie číslo 28/28/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou
10.000,00 € na výmenu časti strešnej krytiny miestneho kostola s
priamou úhradou firme, ktorá tieto práce realizuje.
Unesenie číslo 29/29/3/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie
zmluvy medzi Obcou Vysoká pri Morave a firmou DataOnline na
rozšírenie kamerového systému vo výške nákladov 17.550,00 €
Dušan D v o r a n v.r.
starosta obce

UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.12.2014
Uznesenie číslo 2/2/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania so zmenou postupnosti prejednávania správ :
Bod číslo 11 – správa o činnosti komisií bude zaradený ako bod číslo 7
Bod číslo 12 – interpelácia poslancov bude zaradený ako bod číslo 8
Uznesenie číslo 3/3/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o
plnení uznesení a konštatuje, že uznesenia sa priebežne plnia.
Nesplnenými uzneseniami sa budú zaoberať príslušné komisie.
Uznesenie číslo 4/4/2/2014
Obecné zastupiteľstvo berie podané správy starostu obce a predsedov komisií za obdobie od 24.10.2014 do 18.12.2014 na vedomie.
Uznesenie číslo 5/5/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo
1/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
dopady a drobné stavebné odpady.( uznesenie schválilo 9 poslancov)
Uznesenie číslo 6/6/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje pre rok 2015
úhrady za služby poskytované obcou občanom a organizáciám.
Druh služieb a výška úhrad sú prílohou zápisnice.
(Uznesenie schválilo 9 poslancov)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 7/7/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet
obce pre rok 2015 s výhľadom na roky 2016 -2017.
(Uznesenie schválilo9 poslancov)
Uznesenie číslo 8/8/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové
opatrenie číslo 5/2014:
Úpravy v príjmovej časti:

4. úprava

5. úprava

rozdiel

dotácia na deti v predškolskej výchove

4 069,00

4 123,00

54,00

dotácia na deti zo sociálne
znevýhod.prostredia

1 230,00

1 128,00

-102,00

dotácia na prenesenú kom252 749,00
petenciu školy

260 752,00 8 003,00

987 743,14

995 698,14 7 955,00

SPOLU-bežné príjmy

dotácia na rozšírenie kame0,00
rového systému

13 000,00

13 000,00

SPOLU-kapitálové výdavky

163 457,88 176 457,88 13 000,00

SPOLU-finančné operácie

151 918,00 151 918,00 0,00

Podnikateľská činnosť

58 750,00

58 750,00

0,00

SPOLU-bežné výdavky

650 808,83 650 808,83

0,00

dotácia na deti v predškolskej výchove

4 069,00

4 123,00

54,00

dotácia na originálnu kompetenciu školy

154 069,00

154 123,00

54,00

dotácia na deti zo sociálne
1 230,00
znevýhod.prostredia

1 128,00

-102,00

dotácia na prenesenú
kompetenciu školy

260 752,00

8 003,00

dotácia na prenesenú kom257 642,00
petenciu školy

265 543,00

7 901,00

SPOLU-kapitálové výdavky

178 899,08

178 899,08

0,00

SPOLU-finančné operácie

24 000,00

24 000,00

0,00

Podnikateľská činnosť

8 750,00

58 750,00

0,00

Úpravy vo výdavkovej časti:

252 749,00

(Uznesenie schválilo 9 poslancov ).
Uznesenie číslo 9/9/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo žiadosť a súhlasí s predajom parcely číslo 3092/59 o výmere 24 m 2 Západoslovenskej
distribučnej, a.s., Čulenova 6, Bratislava za cenu 100,00 EUR.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, jedná sa o riešenie dodávky
elektriny pre širšiu lokalitu obce, ide o verejný záujem.
Uznesenie číslo 10/10/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje poskytnutie
odmien poslancom a členom
komisií za II. polrok 2014 v zmysle odmeňovacieho poriadku.
Schvaľuje poskytnutie odmeny hlavnej kontrolórke obce za II. polrok 2014 vo výške 30 %.
Dušan D v o r a n
starosta obce

JUBILANTI od 01.01. 2015 - 30.04. 2015
50 roční
Urbaničová Jaroslava,
Klasová Jana,
Maxiánová Hana,
Gabriš Jozef,
Smolinský Jozef,
Galbová Ingrid,
Papež Dušan,
Prokopová Anna

Kopča Štefan,
Matula Jozef,
Poláková Anna,
Ševčíková Božena,
Rybár Juraj,
Kuchařová Terézia,
Pšenica František,
Poláková Ľudmila,
Novoveská Terézia

55 roční
Marošová Jana,
Ing. Práznovská Katarína,
Hadvigová Katarína,
Fošnár Kvetoslav,
Kopča Ján,
MUDr. Jajcaj Pavol,
Grznárová Jaroslava,
Prokešová Marcela

70 roční
Hromkovičová Valéria,
Marenčáková Eva,
Pavlačič Pavel,
Honz Vojtech,
Ťukálek Jozef

60 roční
Matulová Viera,
Ing. Kandlbauer Michal,
Nerádová Mária,
Mikulášková Jaroslava,
Ščepánová Anna,
Salay Zdenek,
Solárová Alena,
Matula Vladimír
65 roční
Korenič František,
Frišlovič Otto,
Horváth Ján,
Sládkovičová Mária,

Zoznam narodených detí
od 1.1.2015
Szabo Michal,
Kopča Matúš,
Taro Viliam Marcus,
Ščepán Leonard,
Korenič Kristián

75 roční
Hazlingerová Štefánia
80 roční
Géry Imrich,
Dinuš Róbert,
Pavlačič Karol
85 roční
Nedorostová Anna,
Holešinský Rudolf,
Lačná Mária
90 roční
Urbanič Václav,
Dvoranová Johana,
Čermák Jozef
95 roční
Jarásková Júlia

Občania zomrelí
od 15.06. 2014
Mistecká Magdaléna,
Pšenicová Mária,
Bobák Vojtech,
Poláková Jozefa,
Šarkozyová Emília,
Mareš Jaroslav,
Kalejová Mária,
Langová Katarína,
Darážová Štefánia

VYSOČAN: vydáva obec Vysoká pri Morave
Redakčná rada: RSDr. Anna Tomečková, Mgr. Martina Koreničová, Hana Malcherová,
Mgr. Gabriela Gábrišová, Robert Dinuš, Denisa Komíneková, Mgr. Dominika Dinušová.
grafická úprava: Mgr. Rudolf Lendel
OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ PRI MORAVE, HLAVNÁ 196 č. 1. tel: 02/6596 7120
Vydanie povolil OKRESNÝ ÚRAD MALACKY pod číslom MA-1/2001

