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Veľká noc a ďalšie sviatky sú tu ....
Studená vodička, farebné vajíčka,
koláčik makový, korbáčik vŕbový.
Dobrej šunky, mnoho vajec,
k tomu ešte chleba krajec.
Do pohára vínečka, k tomu veľa zdravíčka.
K novej jari veľa sily,
by ste zdraví dlho žili.

Veľká noc

Veľká noc je najväčším kresťanským sviatkom a zároveň oslavou jari. Napriek tomu, že mnoho
veľkonočných tradícií a zvykov sa postupom času vytratilo a Veľká noc sa už v súčasnosti ani zďaleka neslávi ako kedysi, ostáva i naďalej pre mnohých obľúbeným sviatkom roku.
Vo všeobecnosti sa Veľká noc oslavuje ako kresťanský sviatok alebo ako príchod jari. Oslavujú ho
kresťania, ale i ľudia, ktorí nie sú nábožensky založení. Pre kresťanov je Veľká noc oslavou vzkriesenia Ježiša Krista z mŕtvych. Veľkej noci predchádza 40-dňový pôst, ktorý končí práve na Veľkú noc.
Ako začiatok sviatkov možno označiť Zelený štvrtok, kedy si kresťania pripomínajú poslednú večeru Ježiša Krista. Je známe, že v tento deň sa jedávajú šaláty, špenát alebo zelené jedlo, aby sme boli
zdraví a vitálni. Veľký piatok je dňom prísneho pôstu a smútku. Kresťania si pripomínajú smrť Ježiša
Krista. V tento deň by sa nemalo pracovať so zemou. Biela sobota je posledným dňom pôstu, dňom
pochovania Ježiša Krista do hrobu. V tento deň sa konajú slávnostné omše. Veľkonočná nedeľa je
slávnostný deň, kedy sa oslavuje zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Končí pôst, začína sa oslavovať a
hodovať. Na stoloch nechýbajú tradičné jedlá ako šaláty, údené mäso, obložené misy, šunky, vajíčka
a koláče od výmyslu sveta. Veľkonočný pondelok je vyvrcholením veľkonočných sviatkov. U nás
chlapci šibú a polievajú dievčatá, aby boli po celý rok zdravé a svieže. Dievčatá ich za to odmenia
štedrým pohostením a farebnou stužkou na korbáč.
Veľká noc je zároveň vítaním príchodu jari. Oslavuje sa prebudenie prírody a nový život. Zvykom
je vyumývať a vyzdobiť si príbytky symbolmi Veľkej noci a pripraviť veľkonočné pohostenie. A po
všetkých prípravách, ak nás mocná vládkyňa prírody obdarí pekným počasím, treba si ju vychutnať
zdravou prechádzkou do prírody.
Želáme všetkým pokojné a pekné veľkonočné
sviatky.
Veselú Veľkú noc plnú slniečka, radosti, milých priateľov a pekných chvíľ praje redakcia Vysočan.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Chuapci, podme si spravit píščalky!
Já nevím, jak sa to robí.
Zebereš drevo a núž a zaspíváš :
Otúkaj sa píščalenko vŕbová
abys byua pjekná, huasná spjevavá.
Otúkaj sa píščalenko vŕbová,
pujdeme my na koníčku po drevá
dubové, bukové, jalové, jedľové,
už pískajú píščalenky vŕbové.
Otúkaj sa píščalenko vŕbová
šak už spauas dost!
Koho stretneš na tem sviece
hraj mu pro radost !
Chuapci ide šlahačka, máte korbáče?
Já si pujdem upléscit.
Z kolkých prútú víš pléscit ?
Já ze štyroch.
Já z osmi.
Šiby, ryby, mastné ryby,
Kázal otec aj mamička,
Abys dala tri vajíčka.
Jedno biele, druhé čierne
A to tretie malované.
Šiby, ryby mastné ryby,
Dávaj vajca od korbáča,
Ešče k temu kus kouáča,
Ešte k temu groš, už je teho dost.

RECEPT NA VEĽKONOČNÚ HRUDKU

RECEPT NA VEĹKONOČNÉHO BARANČEKA

Suroviny:
10 ks surové vajcia
1l mlieko plnotučné
2 KL alebo soľ
vegeta
1/2 KL korenie čierne mleté
1 KL korenie provensálske

3 ks vajce, 1/2 dl mlieko, 6 PL hladká múka,
5 PL práškový cukor, 1,5 dl olej, 1 balíček
kypriaci prášok do pečiva, 4 ks vaječný bielok
400 g kryštálový cukor, 2 ks klinčeky

Postup prípravy
Surové vajcia zmiešame s celým litrom mlieka, osolíme, okoreníme a varíme za stáleho
miešania až kým nám zmes nezhrudkovatie. Precedíme cez utierku alebo gázu, v ktorej to aj zabalíme do batôžteka a necháme
to tak odkvapkať až do vychladnutia.
To je všetko.
Dobrú chuť.

Postup

Vymiešame žĺtky s cukrom, pridáme olej, mlieko, múku s práškom do pečiva a vmiešame sneh.
Formu dobre vymastíme a posypeme hrubou
múkou, vlejeme cesto zatvoríme a upečieme
asi 1hod. Necháme trocha vychladnúť opatrne
vyklopíme dáme na podnos. Vo vodnom kúpeli vyšľaháme 4 bielky s kryštálovým cukrom
na (1bielok asi 100gcukru) miešame mixérom
aspoň 15min. Dáme do vrecka na zdobenie a
ozdobíme baránka, klinčeky dáme ako oči
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Zo života obce ....
Vianočné posedenie
Dňa 20.12.2015 obecný úrad v spolupráci
so ZO JDS v našej obci usporiadali vianočné
posedenie pre všetkých občanov našej obce.
Účasť občanov nesplnila naše očakávanie, čo
je na škodu. Pozvanie prijala dychová hudba
Boršičanka, ktorá v prvej polovici spestrila
program s tým, že zahrala a zaspievala svoje
dychové skladby. Druhá polovica programu
bol vianočný koncert s koledami a hovoreným slovom. Po koncerte bolo pripravené
občerstvenie - koláč ( biskupský chlebík ),
ktorý napiekla naša členka, varené víno a čaj
s rumom. Všetci sme odchádzali spokojní a
vo vianočnej nálade.
Valéria Dvoranová
predsedníčka MO JDS

Vítanie Nového roka

Prvým obecným podujatím kultúrnej komisie v spolupráci s pracovníkmi obecného
úradu v našej obci je „Vítanie Nového roka.“
1.1. 2016 sa v kultúrnom dome stretli občania, aby sa rozlúčili so „starým“ rokom, privítali nový a zároveň si pripomenuli 23. výročie
vzniku Slovenskej republiky. Po zaznení hymny symbolicky odovzdal „starý rok“ žezlo „novému roku“ a ten ho posunul pánovi starostovi, Dušanovi Dvoranovi, ktorý našej obci
vládne už tretie volebné obdobie. Kultúrny
dom pri tejto príležitosti navštívilo zatiaľ najviac občanov. Pán starosta sa im po oficiálnej

časti prihovoril a zhodnotil najdôležitejšie
udalosti týkajúce sa činnosti obecného úradu a obecného zastupiteľstva v uplynulom
roku, medzi ktoré patrili najmä:
• pokračovanie príprav pre územné a stavebné rozhodnutia pre kanalizáciu a odvod
dažďovej vody
• asfaltovanie miestnych komunikácií
• príprava rekonštrukcie obecného úradu
• zrekonštruovaná svadobná miestnosť
• údržba zelene
• cezhraničné stretnutia DHZ a starostov obce
• príprava výstavby cyklistického mostu Vy-

soká pri Morave – Marchegg
• rozšírenie kamerového systému
• zahájenie výmeny dopravných značiek
Počas osláv bol pre prítomných pripravený
punč a varené víno. Občania posedeli, porozprávali sa a po zotmení, o 17.00 hod, sa
všetci odobrali na Námestie oslobodenia,
kde už bol pripravený tradičný novoročný
ohňostroj.
Redakcia Vysočana všetkým občanom tejto
obce želá, aby bol pre nich nový rok 2016
úspešný, prežitý v láske, zdraví, radosti a spokojnosti a aby sa v našej obci vždy cítili dobre.
Mgr. Martina Koreničová

VII. Reprezentačný ples

klub Vysoká pri Morave pod záštitou starostu obce. Celým večerom sprevádzala hostí

Deň 23.január 2016 sa v našej obci niesol
v znamení noblesy a elegancie, pretože sa
v tento deň konal už siedmy reprezentačný ples, ktorý usporiadal Obecný futbalový

dlhoročná moderátorská dvojica Lenka Dvoranová a Tomáš Kimlička. Každý rok hostia
so zatajeným dychom čakajú, kto rozozvučí
krásne odliaty zvon, a tak slávnostne otvorí
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večer zábavy a tanca.
Táto milá povinnosť tentoraz pripadla prof. Ing,
Mikulášovi Luptáčikovi,
PhD., dekanovi Národohospodárskej fakulty
Ekonomickej univerzity
v Bratislave spolu s manželkou. Prvému tanečnému kolu predchádzal
úvodný valčík, ktorý
zatancovali tri tanečné páry pod vedením
Dominiky Dinušovej.
O skvelú náladu a stále zaplnený parket sa postarala hudobná skupina Stop Band, ktorá
si strihla na našom plese premiéru. V priebehu večera nechýbala tradičná tombola a
organizátori touto cestou ďakujú všetkým
sponzorom, ktorí prispeli nádhernými cenami. Titul kráľovná a kráľ reprezentačného
plesu získali tento rok Andrea Bencová a Boris

Obecná zabíjačka

Urbanič, ktorému patrí veľká vďaka za chutnú
večeru.
Ďakujeme tiež všetkým pracovníkom obecného úradu za prípravu kultúrneho domu a organizátorom, ktorí sa počas večera o hostí vzorne
starali. Vidíme sa o rok!
Tomáš Kimlička
člen kultúrnej komisie

Všetko, čo sa malo zjesť sa zjedlo a čo sa malo
vypiť, sa vypilo. V nedeľu všetci tí, ktorí 4 dni
poctivo pracovali, kultúrny dom upratali.
Tým sa zabíjačkový maratón skončil. Na zá-

Obecná zabíjačka by mohla mať podtitulok
„Je to riadna niekoľkodňová makačka“. Tento
rok si naši občania, ale i návštevníci z okoli-

zrakmi občanov sa k tomu ešte pridala 160
kg ošípaná, z ktorej sa vyrábali ďalšie výrobky. Pripravila sa sála KD, ktorá pôsobila naozaj
kultúrne a bufetové stánky, v ktorých skutočnou ozdobou boli predávajúce dámy z mladtých obcí aj z Bratislavy, už 10x pochutnávali
na zabíjačkových špecialitách, tradičných pre
náš región. Nechýbali jaternice, jelitá, tlačenky, pečené bôčiky, guláš, cigánske pečienky,
oškvarky, zabíjačková kapusta a ovar, ktorý
si mnohí odniesli domov v konvičkách a zadarmo. Sobote, kedy sa zabíjala 160 kg ošípaná, však predchádzali tri dni tvrdej driny.

ver treba povedať, že v tomto priestore nie je
možné vymenovať všetkých, ktorí na tejto akcii pracujú. Je ich veľa, pracujú i na úkor svojich dovoleniek a pracujú zadarmo. Robia to z

šej vekovej kategórie. O 12 hodine začala do
tanca a na počúvanie hrať hudobná skupina
Duo- Linz z Malaciek, ktorá vytvorila v sále KD
výbornú atmosféru a zábavu až do 20. hod.
večer. Popri našich občanoch sa veselo zabá-

V stredu sa pripravovalo náradie a náčinie,
robili objednávky na všetky ingrediencie, z
ktorých sa zabíjačkové dobroty vyrábajú. A
tie nie sú malé. Vo štvrtok a v piatok 30-40
členov „Fašiangovej spoločnosti masiek“ spolu s pracovníkmi obecného úradu pod taktovkou starostu obce vyrobili výrobky z viac
ako 400 kilogramov mäsa a všetkého, čo do
výrobkov patrí. Okrem iného sa spotrebovalo
50 kg cibule a 15 kg cesnaku. V sobotu pred

vala aj skupina deviatich hostí z olympijského
klubu Zoltána Halmaya zo Szombathely. Ich
prezident sa výrazne podieľal na pražení cigánskych pečienok aj výrobe jaterníc a jelít.

lásky k tradícii, ktorá sa z našej obce stráca. Veď
dnes na jednej ruke spočítate v obci rodiny,
kde sa chová ošípaná a zabíja sa. A za to vám
všetkým patrí obrovské ďakujeme. Fašiangová
spoločnosť masiek sa už teraz teší na budúcu
zabíjačku v roku 2017, ktorá bude 11 -ou. Patrí
to k Fašiangom, ktoré v našej obci nemajú široko – ďaleko konkurenciu.
Anna Tomečková
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Fašiangové podujatie
Ženský chmat
Dňa 9.2.2016 ZO JDS v našej obci usporiadala tradičnú okresnú akciu „Ženský
chmat„, ktorej sa zúčastnili tieto obce z
okresu Malacky : Stupava, Malacky, Jablo-

ňové, Plavecký Štvrtok, Závod, Studienka,
Veľké Leváre, Malé Leváre, Plavecký Mikuláš,
Zohor, Záhorská Ves, Plavecké Podhradie,
Lozorno a Vysoká pri Morave. Spolu cca 314
seniorov, spolu aj s niektorými starostami
uvedených obcí. Za krajskú organizáciu JDS
sa zúčastnila p. Žofia Lomnická a za okresnú
organizáciu JDS p. Ruženka Mrázová a prednosta Okresného úradu Malacky p. Jozef
Mračna. Pozvanie nášho p. starostu Dušana
Dvorana prijali aj zástupcovia družobnej
obce Vedrovice, starosta a predseda JD a zástupcovia zo susednej obce Marchegg na čele
so starostom. Všetkých prítomných srdečne
privítal starosta p. Dušan Dvoran. Občerstvenie

bolo bohaté, guláš, fazuľovica, párky, domáce
koláče, sladké aj slané, ktoré napiekli naše
členky ZO JDS. O dobrú náladu sa postarala
hudobná skupina D-kvintet z Malaciek pod
vedením Pavla Slezáka. Program nám svojím krátkym vystúpením spestril aj spevák
p. Benedikt. Po zlosovaní bohatej tomboly,
do ktorej prispeli aj jednotlivé ZO JDS, nasledovalo pochovávanie basy. Celého smútočného aktu sa zúčastnili všetci pozvaní hostia
z Vedrovíc a z Marcheggu na čele s naším
starostom obce. Týmto bol Ženský chmat zakončený. Seniori v dobrej nálade a spokojní
postupne odchádzali do svojich domovov.
Valéria Dvoranová
predsedníčka ZO JDS
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Fašiangový sprievod masiek
Fašiangy sú obdobie bujarých osláv od Troch kráľov až do polnoci
pred Popolcovou stredou, ukončené podľa tradície zábavou, na ktorej nemôže chýbať tradičné pochovávanie basy. Tak ako každý rok,
tejto veselici predchádzal sprievod masiek obcou. Počasie prialo a ulice zaplnili nápadité a originálne kostýmy. Mnohé z nich by uspeli aj v
Benátkach! Teší nás, že sa opäť zvýšil počet občanov, ktorí sa do tejto
akcie zapojili a veríme, že nabudúce prekonáme magickú stovku.
Denisa Komíneková

Fašiangy v základnej škole
Naša obec, ktorú kedysi nazývali „malý Paríž“ , je známa udržiavaním
ľudových tradícií, ku ktorým patria aj Fašiangy. Skupina dobrovoľných nadšencov každoročne pripravuje pestrý pochod masiek a iné
fašiangové aktivity. Je potešujúce, že sú dobrým príkladom nášmu
dorastu, ktorý sa nimi v posledných rokoch nechal inšpirovať a organizuje v základnej škole karneval, pochod fašiangových masiek
a pochovávanie basy. Už od začiatku školského roka sa pripravujú
žiaci dramatického krúžku pod vedením pani učiteľky Trajlínkovej na
túto udalosť. Okrem vybrusovania ich hereckých prejavov ich potešil
aj darček od nášho šikovného a ochotného pána školníka Slobodu,
ktorý na túto udalosť vyrobil krásnu basu a potrebné máre. A tak po
dlhej príprave, nácvikoch sprievodného slova a hudobného doprovodu pani učiteľky Rohrerovej nastal deň D.
8. februára sa všetky masky druhého stupňa zdromaždili pred kul-

túrnym domom, odkiaľ sa v sprievode vybrali do základnej školy.
Cestou sa zastavili vo Večierke, na pošte a v obchode u pána Bročku.
Po príchode do telocvične sme si mohli počas predstavovania pozorne pozrieť všetky masky. Boli krásne. Potešili princezné od výmyslu
sveta, Mach a Šebestová, hokejový brankár, bezdomovci, ježibaba,
Indiáni, Hod dog, karty a ďalšie krásne masky. Oceniť tie najkrajšie
bolo naozaj veľmi ťažké. Každá maska dostala zadarmo jeden tombolový lístok a pri troške šťastia mohla vyhrať jednu z početných a
hodnotných cien. Pri žrebovaní tombole vládlo v telocvični obrovské napätie, ktoré striedali nadšené výbuchy radosti odmenených
výhercov. Pán Karol Dvoran, ktorému patrí poďakovanie, rozprúdil
populárnou hudbou veselú zábavu. Fašiangový karneval pozdravili
aj pani kuchárky, ktoré nám pripravili veľmi chutné šišky. A že chutili
niet pochýb. Ďakujeme, pani kuchárky! Keď sa naplnil čas, bolo treba
rozlúčiť sa so zábavou. Smútočný prievod sa za neustáleho kvílenia
plačiek rozlúčil a pochoval basu. Tá si teraz rok pospí, aby nás na budúce Fašiangy opäť potešila svojou prítomnosťou.
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Skončilo sa jedno pekné podujatie. Poďakovanie patrí pani učiteľkám a všetkým, ktorí
ho pomohli organizovať. Touto cestou ďakujeme všetkým sponzorom. Boli to :
- Obchod pána Karola Prokeša
- Obchod pani Vierka Hroncová
- Obchod pán Bročka
- Večierka pani Francisciová
- Drogéria pani Klaudia Klímová
- Obecný úrad
- Rada rodičov ZŠ
- Pán Robert Dinuš
- Kaderníctvo Jana
- VIP pán Martin Dvoran
- Stavebná sporiteľňa pani Božena Ševčíková
- Pani Lucia Jarásková
- Pani Etela Dvoranová
- Pani Martina Urbaničová
- Rodina Lederleitnerová
- Rodina Sabová (3.tr.)
- Pán Eduard Vlašič
- Rodina Ševčíková (3.tr.)
- Pani Hajtmanová
- Rodina Grgulová (3.tr.)
- Rodina Bencová (3.tr.)
- Rodina Novoveská (1.tr.)
- Zuzana Dvoranová a Július Ožvold ( 2. tr. )
Ďakujeme veľmi pekne!
Mgr. Gabriela Gabrišová

Karneval v DC Farbička
Veselá karnevalová atmosféra neobišla ani našich najmenších
vo Farbičke. Detské centrum bolo plné farieb, neuveriteľne krásnych kostýmov a dobrej nálady. Nechýbal ani tanec, spev a ne-

falšovaná detská radosť. Stretli sme víly, baletku, lienku, myšku
Minnie, ale aj tigra, draka a nebojácnych hrdinov z rozprávky
Avengers. Rozhodnúť o najkrajšej maske by bolo ťažké, preto sa
nehodnotili. Veď hlavným zámerom tejto akcie nebolo určiť víťaza, ale viesť deti k tradíciám.
Denisa Komíneková
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Karneval v MŠ
5.2.2016 sa dočkali naše deti dlho očakávaného dňa. Naša škôlka bola plná farebných
balónov, šašov, girlánd a masiek . Táto výzdoba nám dotvárala atmosféru fašiangového šantenia. Detičky sa od rána premenili
na supermanov, spidermanov, kovbojov,
pirátov ,kráľov ale boli tam aj princezné, nevesty, víly, zvieratká a veľa iných zaujímavých masiek .Po predstavovaní a pochode
masiek sme mali šašovské súťaženie, balónikový tanec a spievali sme naše obľúbené
pesničky. Atmosféra bola výborná, svedčili
o tom aj rozžiarené očká našich detičiek. Na
záver nášho karnevalu sme sa rozlúčili s fašiangami tradičným pochovaním basy. Prišli
nám ho predviesť a priblížiť nám, čo to vlastne pochovanie basy je a ako sa to robí, deti
základnej školy –dramatického krúžku pod
vedením pani učiteľky Vierky Trajlínkovej.
Za krásne predstavenie im veľmi pekne ďakujeme . Naše pozvanie prijali aj pán riaditeľ
a pán starosta a spolu s nami pochovali našu
basu. Vďaka patrí i pani kuchárkam za fantastické šišky s lekvárom. Všetci sme sa občerstvili , vyšantili a naše karnevalové zabávanie
sa blížilo ku koncu. Ďakujeme rodičom, ktorí
detičkám zabezpečili masky a podporili nás
pri našom netradičnom karnevalovom podujatí. Na záver chcem poďakovať všetkým
pani učiteľkám, ktoré sa podieľali na príprave
a tetám upratovačkám za veľkú pomoc, aby
naše detičky mali zasa o jeden zážitok v kruhu nás škôlkarov viacej .
Denisa Dinušová

Slávnostný koncert pri príležitosti životného jubilea
V októbri minulého roku sa dožil okrúhlych päťdesiat rokov náš rodák a občan Robert Dinuš. Svoje narodeniny sa okrem iného rozhodol osláviť tiež hudbou, ktorej sa dlhoročne venuje. Keďže v súčasnosti pôsobí ako dirigent a umelecký vedúci chrámového zboru v
Marianke, 11. októbra 2015 sa práve v tamojšej bazilike narodenia Panny Márie konal slávnostný koncert, na ktorom odzneli skladby
sakrálneho charakteru v podaní zborov, sólistov a sláčikového kvinteta.
V prvej časti koncertu vystúpili speváci miestneho zboru Chorus Augustini spolu so spevákmi a speváčkami niekdajšieho speváckeho
zboru sv. Ondreja, ktorý Robert Dinuš 16 rokov viedol vo Vysokej pri
Morave. V ich podaní odznela Misa brevis pre sóla, zbor a orchester
G dur KV 140 od W.A. Mozarta. Druhá časť koncertu bola venovaná
autorskej tvorbe Roberta Dinuša. V podaní zboru konzervatória v Bratislave pod dirigentskou taktovkou Mgr. art Ivety Viskupovej odzneli skladby Ave Regina, O Bone Jesu, Crucifigatur, Ave Maria, kantáta
pre sóla, zbor a sláčikový kvintet Ecce Veni et Deus a Exultate Deo.
Vokálno-inštrumentálne skladby sprevádzal počas celého podujatia
Zoe kvintet.
Slávnostný koncert bol príjemným komorným stretnutím nielen priateľov, dlhoročných spolupracovníkov a kolegov Roberta Dinuša, ale
zároveň všetkých priaznivcov a nadšencov sakrálnej hudby.
				
Mgr. Dominika Dinušová
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Spomienka na kňaza – saleziána, filantropa Antona Srholca
Na začiatku roka 2016 dňa 7.januára nás do večnosti predišiel mimoriadne vzácny človek, kňaz, a filantrop dôstojný pán farár Anton Srholec.
Po tejto správe sa začali o ňom písať priam ódy chvály a každý sa k nemu hlásil. Naplnilo sa
príslovie, ktoré rád používal. Citujem: ,,Na Slovensku je to tak, že musíme najprv zomrieť a
potom budeme slávni “ , čo sa aj naplnilo .
Mali sme to šťastie, že v našej farnosti pôsobil ako zastupujúci kňaz od marca 1982 do júla
1985. I napriek tomu ,že bol správcom vo farnosti Záhorská Ves ,chodieval k nám veľmi rád
a svoje pôsobenie kňaza si vykonával s jemu príznačnou poctivosťou, chápavosťou a ochotou vždy pomôcť, najmä tam, kde to bolo potrebné . Bol veľmi srdečný, stále usmiaty, mal
rád život a všetky jeho premeny, ktoré prináša . Rozhovory s ním boli pre nás niečím novým,
neobvyklým, lebo nás bral ako svojich rovnocenných partnerov a učil nás slobode prejavu a
hrdosti . Tieto pocity a nové skutočnosti z jeho veľkej múdrosti a hlbokého poznania učenia
Ježiša Krista nás posúvali späť do spoločnosti , kde sme mali byť opäť jej soľou s kresťanskými
hodnotami a vniesť civilizovanosť a kultúru lásky do každodenného života . Za jeho pôsobenia sa vymaľoval interiér kostola . Vždy hovorieval, že už to nebude dlho trvať a príde k zmene v spoločnosti ,no zároveň sa obával, že nie sme
dostatočne pripravení na tieto zmeny. Vždy chcel, aby sme svojím chovaním, skutkami a empatiou „voňali po ľudskosti“.
Duchovný otec Anton Srholec bol soľou našej krajiny, zrelým vínom, ktoré dokázalo otvárať ľudské srdcia a viesť ich k zamysleniu. Po jeho odchode do večnosti nám zostalo množstvo jeho myšlienok, ktoré sú také nadčasové, že sa nám oplatí sa k nim neustále vracať a premýšľať nad nimi.
Nech ho vo večnosti svojou láskou a milosťou objíma Ježiš Kristus, ktorého v nás všetkých tak miloval . Ďakujeme a nezabudneme !
			
Eva Luptáčiková
navštevovalo 146 žiakov a materskú školu 82 detí. Aktívne pracovali
spoločenské a záujmové organizácie, najmä MO JDS, ktorá je najväčRok 2015 plynul v našej obci pokojne. Neboli sme svedkami žiadnych šia v obci s 230 členmi, Dobrovoľný hasičský zbor, ktorému minister
extrémnych ani mimoriadnych situácií. Obec pracovala s vyrovna- vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák odovzdal nové požiarne auto IVECO
ným rozpočtom, príjmu obce predstavovali 1 169 063,36 € a také DAILY CAS 15. Bohatá bola aj cezhraničná spolupráca našej obce s obisté boli aj obecné výdavky. Na Námestí oslobodenia bol položený cou Marchegg z Rakúska, Vedrovíc z ČR a olympijským klubom Zoltánový asfaltový koberec. V Zemianskom III boli asanované dva staré na Halmaya zo Szombathely. Tak, ako na celom Slovensku aj u nás bol
domy, čím sa otvoril veľký priestor. Pre Námestie oslobodenia dala rok 2015 extrémne teplý a zaznamenali sme najviac tropických dní
obec vypracovať štúdie na možné budúce využitie tohto priestoru. a nocí za posledné roky. To spôsobilo aj výrazný pokles vody v rieke
Pokračovali administratívne prípravy v súvislosti s možnosťou do- Morava, ktorá sa na niekoľkých miestach dala prebrodiť. Nepremnokončenia kanalizácie obce. Robila sa údržba jestvujúceho obecného žili sa komáre, nemusel sa robiť postrek.
majetku, komplexne sa zrekonštruovala sobášna sieň na obecnom Obec mala k 31.12. 2015 – 2 197 obyvateľov , narodilo sa 21 detí a
úrade a úrad bol klimatizovaný. Vymenili sa okná na obecnej bytovke zomrelo 18 našich občanov. Sobášov bolo 7, z toho 4 cirkevné. K tra požiarnej zbrojnici, investovalo sa do zariadenia kultúrneho domu, valému pobytu sa prihlásilo 57 občanov. Najstaršou občiankou obce
školskej kuchyne, ktorá poskytuje obedy dôchodcom i s rozvozom bola 93 ročná pani Matilda Meteličková a najstarší občan 94 ročný p.
domov za 2 € za obed. Udržiavala sa obecná zeleň a poriadok v obci. Štefan Šárnik.
Obec aj v tomto roku žila bohatým kultúrno-spoločenským životom. Toto je len stručný pohľad na život v obci v roku 2015. Podrobnosti si
Pri príležitosti 70. výročia skočenia II. svetovej vojny bola na miest- môžeme pozrieť a prečítať v kronike na obecnom úrade.
nom cintoríne odhalená pamätná tabuľa s menami našich občanov
Anna Tomečková
kronikárka obce
a židovských rodín, ktorí v nej položili svoje životy. Základnú školu

ROK 2015 očami kronikárky obce...

Prechádzky Vysokou

Secesia – závan mestskej kultúry na vidieku
Architektúra je najbezprostrednejší druh umenia, ktorý sa každému
vtláča do jeho pozornosti. Chtiac nechtiac je súčasťou našich životov, odzrkadľuje aktuálny vkus, vyjadruje politickú a spoločenskú
situáciu a vypovedá
o činnostiach a potrebách ľudí, ktorí
ju denne utvárajú.
Ulice vo Vysokej pri
Morave rozprávajú
nielen individuálne
príbehy ich obyvateľov, ale sú aj mapou dejín spoločenského života obce.
Z viacerých druhov
stavieb si môžeme
Secesný dom na Hlavnej ulici1
vo Vysokej pri Morave
všimnúť niekoľko domov s pozoruhodnou historickou fasádou, s vysokými oknami zdobenými ornamentmi a poctivo zapísaným alebo
vyrytým rokom vzniku týchto budov. Ako je zrejmé z ich zovňajšku, a
ako napokon napovedajú i samotné roky, ktoré ich majitelia nechali
zaznamenať pre iné generácie, ide o domy, ktorých sa dotkla secesia
– nová vlna umeleckého slohu na počiatku 20. storočia.

Na konci 19. storočia sa začal klásť dôraz na reguláciu a plánovanie
zástavby miest. S tým súviseli asanácie podľa parížskeho vzoru, ktoré
pozostávali z búrania a následného stavania vyhovujúcejších budov,
rozširovania ciest, stavby vodovodov a elektrifikácie ulíc. Tento nový
trend však na vidiek neprenikol, a tak si dediny zachovali svoje pôvodné gotické usporiadanie. V architektúre prevládal v tomto období
tzv. historizujúci sloh, ktorý čerpal zo starších architektonických slo-

Secesný dom na Hlavnej ulici 2
hov (renesancie, baroka, gotiky a pod.). V historizujúcom neogotickom slohu je postavený i miestny kostol, vybudovaný v roku 1892.
Na prelome 19. a 20. storočia sa vo Viedni objavuje posledný umelecký sloh, ktorý zasiahol do všetkých oblastí života. V Rakúsko – Uhorsku sa preň vžil názov secesia („odlúčenie“), francúzština a angličtina
ho pozná ako Art Nouveau alebo Modern Style, teda nové umenie
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alebo moderný štýl, nemčina ako
Jugendstil (mladý štýl). Je výrazom
odpútania sa od historickej architektúry a protestom voči konzervatívnemu akademizmu. Pre secesiu
je typické bohaté zdobenie fasád
a interiérov rastlinnými a mytologickými motívmi, rozmanitá farebnosť, vitrážové okná, ozdobné
zábradlia a vybavenie interiéru v
duchu nového slohu. Vnútorné zariadenie týchto bytov často zodpovedalo vonkajšej ozdobnosti. Bežnými sa stali ornamentálne tapety,
masívny vyrezávaný nábytok alebo krištáľové lustre. Avšak podobdetail ornamentácie okna
ne zariadené domy si mohli dovoliť
len najzámožnejší občania. Vo vidieckom prostredí to boli sedliacke
rodiny. Secesný dom na vidieku bol preto ovplyvnený činnosťou jeho
obyvateľov. Vonkajšia fasáda prevzala síce prvky secesie, no vnútorná
dispozícia domu zodpovedala vidieckej stavbe, a tak i potrebám jej
obyvateľov, korí sa zaoberali prevažne poľnohospodárstvom.
Secesné domy vo Vysokej pri Morave boli postavené zväčša v rozmedzí rokov 1912 – 1924, príznačne o pár rokov neskôr ako secesia vrcholila v mestách. Oproti tradičným domom, ktoré mali štít na priečelí orientovaný do ulice, sa od druhej polovice 19. storočia začínajú vo
vidieckom prostredí objavovať domy s pozdĺžnou orientáciou, teda
s oknami i vstupom situovanými z ulice. Zmenou orientácie obytnej
jednotky sa zmenil aj ráz dediny, pretože zástavba nadobudla ucelenejší charakter, čo je zrejmé najmä na Hlavnej ulici. Práve takto horizontálne orientované stavby prevzali na začiatku 20. storočia prvky
secesie. Priečelie domu vytváralo pozdĺžnu zástavbu, ktorá svojou
strechou uzatvárala celý dvor spredu. Prechádzalo sa ním bránou
so zakrytým prejazdom. Niektoré väčšie domy mali zvlášť vstup do
domu a zvlášť bránu určenú na prejazd vozov. Jednalo sa o murované
stavby z pálených tehál, ktoré budovali najímaní robotníci a remeselníci vracajúci sa z prác vo väčších mestách.

Od vzniku secesných domov vo Vysokej pri Morave uplynulo storočie, a tak niet divu, že mnohé zmenili svoju tvár na nepoznanie. Spôsob života rodiny a spoločnosti sa s výdobytkami techniky a možnosťami vzdelania kvalitatívne zmenil. Mohlo by sa zdať, že dispozícia a
vkus tohto umeleckého slohu sú prežitkom. V duchu modernizácie
tak mnohé stavby stratili svoj pôvodný charakter. Iné však dokazujú,
že napriek časovej vzdialenosti, dokážu spĺňať nielen estetické, ale i
funkčné nároky na bývanie modernej rodiny. Dom na Hlavnej ulici č.
47 bol postavený v roku 1924. Patril pôvodne rodine Markovičovej. V
súčasnosti ho obýva rodina Kopčová, ktorá ho plne zrekonštruovala s
ohľadom práve na jeho historický ráz. Ako prezradil majiteľ, snažili sa
zachovať dochované predmety a prvky exteriéru a interiéru, ako sú
pôvodné drevené okná, vysoké stropy, prvky historickej fasády, vitrá-

Otázky pre starostu obce...

- zrealizovať nové oplotenie futbalového ihriska z vlastných financií a
zrekonštruovať sociálne zariadenia, WC pre ženy
- zaistiť financie pre výmenu úsporných svietidiel na Hlavnej ulici –
podáme žiadosť na Ministerstvo financií SR
- udržať úroveň kultúrnych a spoločenských podujatí min. na úrovni
roku 2015.

Pán starosta, vstúpili sme do nového roku 2016. Čo všetko by ste chceli
urobiť, aby ste na konci roku mohli občanom povedať : „Bol to dobrý rok“?
Čaká nás komplikovaný rok, nakoľko po minuloročnom schválení
Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká pri Morave
musíme v tomto roku vypracovať množstvo projektov, aby sme boli
pripravení v prípade výziev alebo možností žiadať o nenávratné finančné príspevky. Jedná sa hlavne:
- o ukončenie územného a stavebného konania na kanalizáciu
- vypracovanie projektu na odvod dažďovej vody v úseku Mláka
- vypracovanie projektu na zateplenie obvodových stien a strechy v
materskej škole
- vypracovanie projektu pre revitalizáciu Námestie oslobodenia II.
- vypracovanie projektov pre revitalizáciu ďalších chodníkov a výmenu verejného osvetlenia
- vypracovanie projektu pre rozšírenie kamerového systému
Zrealizovať :
- rekonštrukciu obecného úradu zvonku ako i zvnútra. Na vonkajšie zateplenie vrátane výmeny okien a výmenu strechy sme dostali
financie z Environmentálneho fondu, prebieha verejné obstarávanie.
Interiér musíme riešiť vlastnými prostriedkami.
- zrealizovať ďalšiu rekonštrukciu asfaltových povrchov ciest od sv.
Floriána smerom k „Tomflínu“, Námestie Antona Kadnára, Staničná a
Krížna ulica. Toto musíme riešiť z našich vlastných prostriedkov.
- chceli by sme pokračovať v ďalšej revitalizácii chodníkov, avšak nenávratné finančné prostriedky v tomto období na tieto účely nebudú
poskytnuté, preto musíme uvažovať s vlastnými financiami (Športová
ulica, Hlavná ulica od Stupavy, rekonštrukcia chodníkov na ul. Robotnícka, Družstevná )

Pohľad do dvora vidieckeho secesného domu
žové dvere či kazetové zárubne. Podarilo sa im tak prispôsobiť stavbu
nárokom človeka 21. storočia, pričom zachovali a podčiarkli osobitý
historický charakter domu. Podobný prístup by si azda zaslúžili viaceré secesiou poznačené stavby v našej obci, ktoré v zúboženom stave
svedčia nielen o svojej dobe, ale neraz aj o našom prístupe ku kultúrnemu dedičstvu predošlých generácií.
Mgr. Dominika Dinušová

SME JEDNOTKA V KVALITE

Spoločnosť Berto z Vysokej pri Morave
získala prestížne medzinárodné ocenenie
Danubius Gastro 2016
Spoločnosť Berto si ako jediný výrobca mäsových produktov odniesla z Medzinárodného gastronomického veľtrhu Danubius Gastro
2016 cenu za ručne vyrábanú šunku prémiovej kvality V.I.P. DE LUXE
bez obsahu alergénov, laktózy a lepku.
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V.I.P. DE LUXE šunka získala prestížne ocenenie na medzinárodnom
gastronomickom veľtrhu – Cenu Danubius Gastro 2016 za kvalitný tepelne opracovaný mäsový výrobok s minimálne 97% podielom mäsa
typickej vône a chuti špeciálnej šunky, ktorú za spoločnosť Berto prevzal Výkonný riaditeľ Ignác Bertovič.
„Sme nesmierne hrdí, že sa nám podarilo získať ocenenie na medzinárodnej úrovni, ktoré reflektuje našu neustálu snahu zlepšovať sa a
prinášať na trh nové produkty. Berto je rodinná firma postavená na
základoch dlhoročnej tradície, dobrého mena a hrdosti na zdedené
mäsiarske remeslo, čo nás denne motivuje pristupovať k práci zodpovedne a bez kompromisov,“ povedal Ignác Bertovič, výkonný riaditeľ
spoločnosti Berto.
O našu radosť sa chceme čo najsrdečnejšie podeliť aj s občanmi Vysokej pri Morave. Preto sme v priebehu marca pripravili v našej kamennej predajni Veľkonočnú súťaž o nákupy v celkovej hodnote 300 EUR
a pre 10 z vás máme exkluzívnu príležitosť pozrieť si výrobné priestory
spoločnosti. Pre viac informácií navštívte kamennú predajňu Berto vo
Vysokej pri Morave.

V.I.P. DE LUXE šunka je vyrobená z jemne vypracovaného bravčového
mäsa, má jemné tukové pokrytie a nezameniteľnú šťavnatosť. Plátky
tejto prémiovej šunky vám prinesú nezameniteľný zážitok z chuti.

Listujeme v albume...
Obdobie predjaria a jari sa na vidieku spája so začiatkom pracovnej
sezóny, ale aj s príležitosťami na príjemný odpočinok v tieni stromu,
osláv veľkonočných sviatkov alebo možnosťami detských hier vonku. V tomto čísle Vysočana sme sa pozreli, ako trávili jarné chvíle naši
predkovia. Zalistovali sme vo vašich albumoch, aby sme vybrali zopár
záberov zachytávajúcich občanov Vysokej pri Morave pri rôznorodých
činnostiach počas jarných dní. Veríme, že mnohí na nich spoznáte
seba, svojich predkov, priateľov i známych, domy a ulice, na ktorých ste sa možno ako deti hrávali, či tie ktoré v súčasnosti obývate.

šibačka

Potešíme sa, ak budete listovať spolu s nami a dobovými fotografiami
prispejete do našej novej rubriky.
Fotografie sme čerpali z archívu p. J.Kopču					
Mgr. Dominika Dinušová

detská radosť

odpočinok v tieni stromu

niekdajšia budova JRD, dnešný
dom služieb 24. marca 1962

na motorke...
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Uznesenia
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.12.2015
Uznesenie číslo 83/83/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok, doplnkov a zmien.
Uznesenie číslo 84/84/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledkov voľby
volí hlavného kontrolóra
Obce Vysoká pri Morave Ing. Zdenku Bothovú, Tichá ul. č.d. 63/10 , Vysoká pri Morave na obdobie 6 rokov od 1.1.2016 do 31.12.2021 s pracovným úväzkom 0,2.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 85/85/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu plnení
uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 18.12.2015 sú
splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 86/86/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu
starostu obce o činnosti za obdobie od 27.10.2015 do 18.12.2015.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správy
predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 27.10.2015 do 18.12.2015.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 87/87/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne
záväzné nariadenie obce číslo 1/2016 o miestnych daniach a o miestnom
poplatku na komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
Účinnosť VZN číslo 1/2016 nastáva dňom 1.1.2016.
( schválené počtom poslancov 9 z celkového počtu 9 ).
Uznesenie číslo 88/88/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje cenník za služby
poskytované na obecnom úrade pre rok 2016.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).
Uznesenie číslo 89/89/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet obce
pre rok 2016.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 90/90/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom
- parcely číslo 775/73 o výmere 57 m 2
- parcely číslo 775/74 o výmere 44 m 2 žiadateľom Slávkovi Goldschmidtovi a manž. Hane, rod. Hazlingerovej, Nám.Oslobodenia číslo 290/7,
Vysoká pri Morave za cenu 26,60 EUR/1m2 , t.j. celková predajná suma za
výmeru 101 m 2 je 2686,60 €.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko žiadatelia pozemky
užívajú v dobrej viere viac ako 20 rokov, pozemky sú súčasťou ich dvora
a sčasti sú aj zastavané stavbami vo vlastníctve žiadateľov.
Ide o majetkovoprávne usporiadanie jestvujúceho stavu.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 91/91/8/2015
Obecné zastupiteľstvo Vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou uvedených nehnuteľností.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 92/92/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe doporučenia výberovej komisie zo dňa 10.11.2015 súhlasí s rozhodnutím komisie ,ktorá
vybrala najvýhodnejšiu ponuku pre Obec a to dodávateľa MPL Plast, s.r.o.
Malé Námestie, Malacky s cenou 12.429,47 €.
Zmluva o dielo s víťazným uchádzačom na výmenu okien a dverí na
učiteľskej bytovke a na budove Požiarnej zbrojnice bola uzatvorená a
zverejnená na www.vysokaprimorave.sk
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).
Uznesenie číslo 93/93/8/2015
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s vyplatením odmeny za II. polrok 2015
hlavnej kontrolórke vo výške 30 % z polročného platu.
Berie na vedomie informáciu o vyplatení odmien poslancom a členom
komisií v zmysle schváleného odmeňovacieho poriadku.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).

Uznesenie číslo 94/94/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prepojením Obce
Vysoká pri Morave s Obcou Marchegg formou cyklolávky cez rieku Morava v priestore „Nový svet“ podľa urbanistickej štúdie
cezhraničného prepojenia Územia BSK a susediacich rakúskych obcí
formou cyklolávok cez rieku Morava a zároveň súhlasí s objednaním
doplnku územného plánu Obce Vysoká pri Morave, ktorý bude v súlade s
dokumentáciou BSK.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 95/95/8/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením
mimoriadnej odmeny 1500,00 EUR poslancovi a predsedovi Lesného a
pozemkového spoločenstva Milanovi Lapčíkovi za zastupovanie Obce
ako najväčšieho podielnika v spoločenstve za roky 2007 – 2015.
(súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Dušan D v o r a n
starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.2.2016
Uznesenie číslo 96/1/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez zmien a doplnkov.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov)
Uznesenie číslo 97/2/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení
uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 18.2.2016 sú
splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(Súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov)
Uznesenie číslo 98/3/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o
činnosti starostu obce za obdobie od 18.12.2015 do 18.2.2016.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správy
predsedov komisií o činnosti komisií za obdobie od 18.12.2015 do 18.2.2016.
(Súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov)
Uznesenie číslo 99/4/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie
obce za IV. štvrťrok 2015 a za celý rok 2015.
( súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Uznesenie číslo 100/5/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s umiestnením
elektrickej skrinky na parcele číslo 2797 pre rodinný dom žiadateľky Mgr.
Jany Jurčinovej,Nová ulica číslo 712/54.
( dom bude vybudovaný na parcele číslo 2639/1 vedľa Štefana Siváka ).
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov)
Uznesenie číslo 101/6/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom časti
parcely číslo 4684/26, ostatná plocha Jarmile Benekovej, Robotnícka ul.
536/103 pre „Buffet pod Šancom“ na obdobie od 1.4.2016 do 30.9.2016
za podmienok, ktoré boli stanovené v nájomnej zmluve v roku 2015.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Uznesenie číslo 102/7/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
projektu zateplenia budovy MŠ a učiteľskej bytovky, vrátane tepelno-technického posudku na obidve budovy.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Uznesenie číslo 103/8/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
„Zmien a doplnkov k ÚP“ pre most Vysoká pri Morave – Marchegg.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Uznesenie číslo 104/9/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave splnomocňuje komisiu pre
výstavbu a ŽP kontrolou nákupu a vykonávania prác pri rekonštrukcii
sociálnych zariadení a interiéru obecného úradu. Spoločné stretnutie zastupiteľstva k rekonštrukcii bude v mesačných intervaloch, kde komisia
pre výstavbu a ŽP spolu so starostom obce podajú správu o stave prác a
finančných operáciách.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 105/10/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s oplotením
detských ihrísk pletivom s bránkou. Dodávateľ bude vybraný verejným
ponukovým konaním.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Uznesenie číslo 106/11/1/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním
geometrických plánov :
na parcelu číslo 180 ( bývalý park pri Podstupkovej – parkovacie miesta)
podľa nákresu komisie pre výstavbu a ŽP
na parcelu číslo 476/1 - časť parcely potrebnej na výstavbu miestnej
komunikácie Mláka.
(súhlasí 8 z celkového počtu 9 poslancov).
Dušan D v o r a n
starosta obce

Voľby do NR SR – 2016

Takto sme volili v našej obci...
Počet zapísaných oprávnených voličov :
Počet vydaných voličských lístkov :		
Počet platných hlasov : 				
Účasť voličov :					
SMER SD : 					
SAS :						
OĽANO:						
SME RODINA B. KOLÁR				
SNS					
LS NAŠE SLOVENSKO				
SIEŤ					
MOST – HÍD		
		
KDH				

1784
1017
1004
57%
34,66 %
15,03 %
14,04 %
12,64 %
6,97 %
5,17 %
3,38 %
2,49 %
1,89 %

Vážení občania, kultúrna komisia v spolupráci s obecným
úradom pripravila v tomto roku tradičné kultúrne podujatia,
na ktoré vás srdečne pozývame:
29.4. 2016
Stavanie mája na Námestí oslobodenia
18.6. 2016
Oslavy letného slnovratu
5. – 7.8. 2016 Futbalový turnaj obcí s názvom „Vysoká“,
ktorý sa bude konať vo Vysokej - časť obce
Hustopeče nad Bečvou v okrese Přerov
24.9. 2016
Vítanie jesene spojené s varením guláša
15.10. 2016 Posedenie pre dôchodcov
20.11. 2016 Hochštetský čvirik
10.12. 2016 Príde do obce Mikuláš
17.12. 2016 Vianočný koncert dychovej hudby Mistříňanka
spojený s vianočným posedením a občerstvením.
31.12.2016 Silvestrovská zábava

BLAHOŽELÁME !

12.januára tohto roku oslávili naši občania Mária a Václav
Urbaničovci krásnu platinovú
svadbu - 70 rokov spoločného
života. Ku krásnemu životnému
jubileu oslávencom srdečne
blahoželáme, prajeme dobré
zdravie a ešte veľa krásnych
spoločných chvíľ
v kruhu svojich najbližších.

JUBILANTI od 1.1. 2016 - 31.3. 2016
50 roční

70 roční

Lapčík Pavel,
Fošnárová Kristína,
Siváková Iveta

Kopča Ján,
Slezák Rudolf,
Benca Peter,
Vavrinčík Dominik,
Lapčíková Božena

55 roční
Michalovýchová Miroslava,
Baáriová Bibiána,
Dvoranová Alena,
Chmela Pavol

Filípková Alžbeta,
Marešová Mária

60 roční

80 roční

Valovič Jozef,
Frndzíková Anna,
Koreničová Daniela,
Gabaš Jozef,
Bulla Branislav,
Novoveská Mária,
Nespala Ľubomír

Krištofiaková Mária,
Klas Ján

75 roční

85 roční
Žužičová Oľga

65 roční
Horváthová Vilma,
Kovár František,
Žáčková Jarmila,
Vlková Mária,
Balážová Leokardia,
MUDr. Majerčíková Ľubica,
Benkovič Pavol,
Lapčík Peter,
Grznár Marián,
Ing. Macejka Miroslav

Zoznam narodených detí
od 1.1.2016
Kormúth Tomáš
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Občania zomrelí
od 1.1. 2016
Filípek Ján,
Valík Peter

