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Čas radosti, veselosti prichádza ...
Pripravme si
cestu k radosti....

Od Ježiška balík zdravia –
vzácny poklad ako vravia.
Lásku, šťastie, žiadne hádky,
pohodu a krásne sviatky,
veselé Vianoce a šťastný Nový rok
všetkým želá
hochštecký redakčný blok.

V predvianočnom čase sú svetlami obsypané
predovšetkým obchodné domy. Lákajú návštevníkov k čo najväčším nákupom. Predvianočný čas je pre väčšinu z nás časom zhonov.
Obdobie adventu sme už toľkokrát premeškali,
že kým sme sa spamätali, horeli na adventnom
venci už tri sviečky..... ak nie štyri.
Svetlo adventných vencov nás však vyzýva k
čomusi inému, duchovnejšiemu. Počnúc adventom si treba pripraviť cestu od jedného ľudského srdca k druhému. Každý z nás môže byť
svetlom dobroprajnosti a láskavosti tam, kde
žije a pracuje.
Advent je čas, keď môžeme v sebe zmobilizovať všetko pekné a dobré, na čo sme počas roka
pozabudli. Je to čas, keď môžeme svojmu blížnemu prejaviť lásku a pozornosť. Je to čas pre
príležitosť znovuobjaviť samého seba. Koľko
radosti prenikne do srdca, keď sa ľudia dokážu
navzájom stretnúť.
K adventu nášho života patrí aj úsilie o spolupatričnosť a lásku v našich rodinách a vzájomná medziľudská pomoc. Ak sa nám nepodarí
odstrániť to, čo bráni tomu, aby sme boli k sebe
navzájom ľudsky dobrí, nenájdeme na Vianoce - v tú svätú noc – radostné prekvapenie, ale
prázdno a sklamanie. „Kde je vôľa, tam je cesta.“
Týmito slovami nás často povzbudzovali naši
rodičia.
Dobrá vôľa však musí byť úprimná a musí vychádzať z najvnútornejšieho vnútra človeka. Ak dostaneme na sv. Mikuláša čo i len jablko alebo
nejakú maškrtu, potešíme sa. Trvalejším „darom“ je, ak v nás rezonuje
pekná adventná alebo vianočná myšlienka. Nešetrime povzbudeniami
ani dobrými skutkami – takto sa môžeme navzájom obohacovať a tešiť
sa zo vzájomnej pomoci. Odkryme v sebe city a nepodliehajme tvrdeniam, že treba byť v živote tvrdý, lebo iba tak prežijeme. Keď vidíme malé
dieťa, pociťujeme v sebe akési teplo, radosť – máme dobrý pocit. Stačí
úsmev dieťaťa a my ho akosi automaticky opätujeme. Hľadajme nevinné
čarokrásne detské úsmevy. Je dôkazom Božej existencie, no najmä jeho
múdrej lásky voči nám, že na svet prišiel v podobe dieťaťa.
Nech nás tohtoročné Vianoce naplnia skutočnou radosťou, ktorá nespočíva v najkrajšom stromčeku, pod ktorým bude ležať hŕba darčekov..... Kúzlo pravých Vianoc je v láske, pokoji, srdečnosti...nech takto spoločne v kruhu
svojich najdrahších privítame najvzácnejšie narodenie Jezuliatka..
Prajem Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky narodenia Ježiša
Krista!
Jozef Krupa, farár

Ako slávili Vianoce
naši predkovia

Vianoce boli pôvodne sviatkami zimného slnovratu a podľa starorímskeho vzoru sa významné
sviatky oslavovali niekoľko dní. Trvali od 24. do
27.decembra, počas ktorých ľudia slávili Štedrý
deň, Božie narodenie, Štefana a Jána Evanjelistu.
Vianočno-novoročný charakter má aj 28.december, hovorí sa mu Mláďatká a mládenci chodievali šibať dievčatá chvojou čečiny, za čo im gazdiná dala pohárik pálenky a dáke peniaze.
Na Štedrý deň sa každý usiloval vyhnúť zlej nálade, zvade, kriku a plaču, pretože by sa potom
po celý rok opakovali. Ráno sa zavčasu vstávalo
a všetci sa museli rýchlo obuť, pretože sa v tento
deň nesmelo stúpiť na zem bosou nohou. Odôvodňovalo sa to prejavom úcty k zemi. Všade
sa v tento deň hádzala soľ do studne, orechy,
chlieb, oblátky a cesnak, aby si tak zabezpečili v studni po celý rok dostatok zdravej vody.
Všetko v domácnosti muselo byť po celé sviatky
čisté a na svojom mieste. Ženy museli týždeň
pred Vianocami vrátiť požičané predmety, nič
sa nesmelo požičať, aby sa majetok v novom
roku „nerozpožičal“. Všetky veci museli byť oprané, vyčistené a práca naplánovaná tak, aby na
sviatky bolo šatstvo a bielizeň vysušené a uložené. Ženy nesmeli do Troch kráľov priasť, tkať,
šiť a prať. Muži narúbali dostatok dreva, dobytku
vymenili podstielku, pripravili krmivo. Dvor zametali smerom k múru, aby sliepky nezanášali
vajcia. Aj izbu museli zamiesť novou metlou ešte pred zotmením, nie
však smerom ku dverám, aby sa nevymietol majetok.
Štedrá večera to bol obrad a mal prirodzený slávnostný ráz. Zhromaždená rodina bola v krojoch, na stole bol ľanový obrus, horiaca
sviečka zapichnutá v hlinenom hrnčeku naplneným jačmeňom. Na
stole boli peniaze, soľ, cesnak a hrach. Pred jedlom zaznela dôstojná
modlitba hlavy rodiny. Večera bola pôstna – kyslá kapustová polievka, v ktorej sa s hríbikmi uvarila údená ryba. Potom to boli opekance s makom, údená ryba, uvarené sušené slivky a koláče. Na záver
bola opäť ďakovná modlitba. Často sa už počas večere ozývali celou
dedinou vianočné piesne a koledy. Aj keď obdarúvanie bolo skromné alebo žiadne, nerušilo to súdržnosť a vzájomnú lásku rodiny.
Čo sa nám z dávnych Vianoc zachovalo dodnes? To si môže každý z
nás už čoskoro zistiť.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Vítanie jesene 2016
Tak ako sa deň strieda s nocou, strieda sa i leto s jeseňou.
Už po 18-krát sa pred kultúrnym domom zlietali tie najkrajšie bosorky. Sprievodom na štadión sa začala slávnosť vítania jesene a varenia
gulášov. Družstvá, ktoré guláš varili, sa delili na súťažné medzinárodné (Marchegg, Szombathely, Vedrovice) a súťažné – domáce, ktorých
bolo 9. Okrem toho sa varili aj nesúťažné guláše – indický a pštrosí.
Z hostí najviac porotcom kuchárom ulahodil guláš Vedrovičanov a z
domácich vyhralo družstvo p. Uhrinca, ktoré sa prezentovalo názvom
„Pod zeleným stromom“ . Po predstavení bosoriek sa deťom na ihrisku venovali animátori, ktorí im pripravili bohatý program. Každý rok
spestria pódium i miesto pod ním na trávniku tie najrozmanitejšie

tekvice, aké si len môžete predstaviť. Našim občanom zjavne fantázia
nechýba a rozhodovanie o tie najkrajšie určite nebolo jednoduché.
Nakoniec porota rozhodla – najnetradičnejšou a najzaujímavejšou
bola dekorácia tekvičiek rod. Beňadikovej a Anetky Husárovej. Počas
poobedia „Hochštetňanov“, ale i „návštevníkov“ z iných obcí, zabavil i
folklórny súbor Klnka, ktorý sa u nás už niekoľko rokov prezentuje pri
stavaní mája. Varil sa tradičný „bosorácky lektvár“, nechýbalo bohaté občerstvenie. V tradičných rakúskych krojoch sa hrou na dychové
nástroje predviedli i amatéri - Marcheggčania, ktorí sa tejto záľube
venujú niekoľko rokov. Podvečer náladu na ihrisku spríjemňovala dychová hudba Záhorienka, s ktorou si mnohí i zaspievali. Po zotmení
určite potešil nádherný ohňostroj a ľudia sa bavili pri rytmoch Dua
Linz do neskorých večerných hodín.
Mgr. Martina Koreničová
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Jeseň nakukla aj do Farbičky
Jeseň, napriek typicky sychravému počasiu, hýri farbami a má svoje nezameniteľné čaro.
Naše šikovné detičky ju zachytili v rozmanitých výtvarných výtvoroch – urobili sme si papierové tekvičky, ale aj tekvicové strašidielko, ktorému sme dali meno Bubo. Veľa radosti a
zábavy sme zažili aj počas vytvárania farebného jesenného stromu, ktorého lístočky tvorili
odtlačky detských rúčok. Počas jesenných prechádzok sme nazbierali opadané lístie, ktoré poslúžilo na vytvorenie pekného farebného stromčeka, z gaštanov vznikli slimáčiky a v
priestoroch našej škôlky poletujú pestrofarebné šarkany. V rámci našich zábavných edukačných aktivít sa deti nenútenou a hravou formou oboznámili s týmto krásnym ročným
obdobím, ale tiež s typickými druhmi chutného a zdravého jesenného ovocia a zeleninky.
No a na Mikuláša – 6.12., k nám zavíta Divadlo Lienka so svojím milým predstavením, na ktoré zavítajú nielen deti, ale aj rodičia. Po vystúpení príde Mikuláš, ktorý rozdá dobrým deťom
darčeky. A keďže vo Farbičke nájde len dobré detičky, nikto neodíde bez sladkej odmeny.
Bc. Viera Kopčová

Začal sa nový školský rok 2016/2017
Prázdniny utiekli ako voda a my máme za sebou prvé mesiace nového školského roka 2016/2017. Zavítali k nám nové detičky, na ktoré čakali
noví kamaráti, nové hračky, ale aj nový režim. Prvotný smútok za mamičkou prelomil láskavý prístup pani učiteliek, milý detský kolektív a
zaujímavé hračky. Deti už majú adaptačné problémy za sebou a s radosťou navštevujú svoju škôlku. Tešíme sa spolu s nimi na rôzne aktivity,
ktoré sme pre ne pripravili aj v tomto školskom roku.
Bc. Viera Kopčová

Jesenný výlet dôchodcov
V druhej polovici septembra sa dôchodcovia z našej obce zúčastnili zájazdu, ktorý
by sa dal nazvať „ Po stopách generála M.R. Štefánika a slovenských národných buditeľov Vajanského , Hurbana, Hodžu a Štúra“. Na prvej zastávke na Bradle – Mohyle
M.R. Štefánika, sme obdivovali
nádherný monument, posledné
miesto kde je M.R. Štefánik pochovaný, ale i nádherný výhľad,
ktorý sa nám ponúkol na široké
okolie. V rodných Štefánikových
Košariskách v jeho rodnom
dome nám pani sprievodkyňa
priblížila jeho život od narodenia, až po jeho tragickú smrť.
V Hlbkom sme navštívili pamätnú
izbu J.M. Hurbana a jeho hrob.
V Sobotišti sme obdivovali starý
habánsky dvor, kde sme sa zoznámili so životom tejto zaujímavej komunity. Na spoločnom dobrom obede sme
si pochutnali v Senici. Na spiatočnej ceste sme sa zastavili v Šaštíne – Strážoch, kde
nás srdečne privítal primátor pán Suchánek s jeho mamičkou, našou rodáčkou pani
Julkou Suchánkovou, rod. Ščepánovou. Program zájazdu organizačne, obsahovo zabezpečil starosta obce pán Dušan Dvoran a výbor MO JDS.
Pán Ferko Pšenica nás bezpečne doviezol večer domov. ĎAKUJEME !

Anna Tomečková
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Pamiatka zosnulých

Cintorín na konci obce

Prišiel 1.november, čas , kedy viac ako inokedy myslíme na tých, ktorí nás navždy opustili
a miesto svojho posledného odpočinku našli na našom cintoríne. Prichádzame na toto
tiché pietne miesto, aby sme zapálili sviečky
a v tichom prítmí cintorína spomínali na našich blízkych, ktorí nás opustili, ktorí už nie sú
medzi nami. Kresťanstvo vo svojej viere učí
o večnom živote duše. Preto sa ľudia počas
dušičiek modlia za duše svojich zosnulých.
V našom dome smútku sa dňa 1.novembra
uskutočnila pietna spomienka na zosnulých.
Pri hlavnom kríži starosta obce a Vdp. Jozef
Krupa položili veniec a zapálili sviečky na pamiatku všetkých zosnulých. V tichých modlitbách znelo : „ A svetlo večné nech vám svieti“.
Odpočívajte v pokoji.

Mnohí z Vás možno dnes ani nevedia, že na konci obce v blízkosti čističky odpadových vôd
máme ešte jeden cintorín, ktorý oficiálne nikto nezrušil, ale rokmi prirodzene zanikol. Židovský cintorín – miesto posledného odpočinku našich bývalých židovských občanov. Vyše 70
rokov sa o toto pietne miesto nikto nezaujímal. Hlavným dôvodom nepochybne bolo, že nikto z našich židovských občanov, ktorí boli deportovaní do koncentračných táborov v čase II.
sv. vojny, neprežil. Vyvraždené boli celé rodiny, vrátane detí. Nebolo koho pochovávať, nemal
kto chodiť na hroby. Až toto leto. Na obecný úrad v obci sa prihlásil zo Švédska pán profesor
Ján Schober so svojou sesternicou z Prahy. Ten v pozostalosti svojej matky našiel dokumenty,
že jeho prastarí rodičia Abrahám Kón a jeho manželka Sally Frischová sú pochovaní na miestnom židovskom cintoríne a rád by toto miesto navštívil. Bol to veľmi smutný pohľad. Miesto
posledného odpočinku jeho predkov je pusté, stratili sa pomníky. Posledné miesto zosnulých
strážia kozičky, ktoré sa tu pasú. Pána Schobera prijal na OcÚ starosta obce pán Dušan Dvoran
a prednostka OcÚ pani JUDr. Anna Poláková. Vysvetlili, že tento cintorín nepatrí obci, ale Zväzu slovenských židovských náboženských obcí, ktorí tu boli pozrieť asi pred 20 rokmi s tým, že
by tam odhalili pamätnú tabuľu, alebo postavili malý pomník. Žiaľ nič z toho nezrealizovali.
Nám však nič nebráni v tom, aby sme si na sviatok pamiatky zosnulých pripomenuli, že aj oni
sú tu. Pochovaní a zabudnutí. Nech odpočívajú v pokoji.

Spomínali sme
na obete I. sv. vojny
Dňa 11.11. 2016 o 11: v roku 1918 skončila I.
sv. vojna. Aj do našej obce sa z európskych
bojísk nevrátili desiatky manželov, synov, otcov, ktorých ich blízki dlho oplakávali. Miestna organizácia JDS si za prítomnosti ďalších
občanov obce pripomenula ich pamiatku
položením kytice červených makov k pamätníku padlých pred kostolom. Predsedníčka
MO JDS pani Valika Dvoranová v príhovore
pred pamätníkom okrem iného povedala:
„Nech sú tieto okamihy mementom, najmä
pre našu mladú generáciu. Robme všetko
preto, aby nikdy viac nestíchli múzy, aby ich
nikdy neumlčalo rinčanie zbraní“. Česť pamiatke všetkým vojnovým obetiam.
Anna Tomečková

Posedenie pre dôchodcov
„Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny
podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások, bielych vlasov,
podľa slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol
mladý. Človek je krásny, keď ho ľudia majú radi“.
Týmito slovami básnika sa prihovorila prítomným dôchodcom pani
Mgr. Martina Koreničová, poslankyňa OcZ na spoločnom posedení z
príležitosti mesiaca úcty k starším, ktoré sa konalo 22.októbra v kultúrnom dome.
Srdečne všetkých privítala, osobitne starostu obce a delegáciu z družobnej obce Vedrovice vedenú ich starostom pánom Richardom Janderkom. Zábava a tanec , ktorú organizátori pripravili, je aj vo vyššom
veku jedna z foriem aktívneho odpočinku. Tí, čo pozvanie starostu

Anna Tomečková
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obce prijali, sa celé popoludnie veselo zabávali. V programe vystúpil
so zmesou piesní zo známeho „Repete“ pán Dušan Grúň, jeho hity
„Starý rodný dom“, „Nalej mi vína Malvína“, „Len bez ženy, môže byť
človek blažený“ a ďalšie, spievala celá sála.
Po ňom vystúpil
so známymi pesničkami pán Martin
Jakubec, ku ktorému sa pridala jeho
spevácka partnerka pani Božanka a
piesňami z prostredia Jadranského mora nám pripomenuli čas uplynulého leta.
Dychová hudba Boršičanka pod vedením kapelníka pána Antonína Koníčka hrala do tanca až do konca akcie. Dôchodcovia si mohli
pochutnávať na dobrých párkoch, zákuskoch, víne a čaji s rumom.
V priebehu tohto posedenia sa prítomným prihovorila krajská predsedníčka JDS pani Žofia Lomnická, ktorá odovzdala krajské vyznamenanie pani Hermínke Dinušovej za dlhoročnú prácu v JDS.
Starosta obce pán Dušan Dvoran osobitne privítal v KD najstarších
prítomných účastníkov – pani Annu Bencovú, ktorej odovzdal kyticu
kvetov a pána Jána Dvorana, ktorý si odniesol fľašu dobrého vína.

Jesenné brigády
Tradičných jesenných brigád v obci sa zúčastnili členovia JDS v našej obci, ktorí vyčistili a upratali priestory v parku pri sv. Jáne, detské ihrisko,
priestory pred kultúrnym domom a Námestie
oslobodenia.
Členovia fašiangovej spoločnosti urobili poriadok na miestnom cintoríne, aby bol dôstojne
pripravený na sviatok pamiatky zosnulých.

V sále sa zabávalo viacej dôchodcov, ktorí prekročili neuveriteľnú
hranici 90-rokov a všetkým
ukázali, že „vek je iba číslo“ a
koľko dôchodcov žije v našej
obci ? Starších ako 60 rokov
tu žije 515 občanov, z toho
19 občanov má viac ako 90
rokov. Je obdivuhodné v akej
dobrej kondícií sú mnohí z
nich.
Dobrá nálada v sále pretrvala až do záveru, kedy si všetci spoločne zaspievali známe a krásne
piesne na rozlúčku „ Tak jak
teče do Dunaja Morava“, „Pozdrav Záhoriu“, „S pánem Bohem idem od Vás“ a ďalšie. Pán
Dušan Grúň keď odchádzal
povedal: „Ďakujem všetkým
za milé privítanie, za aplauz,
ktorý je povzbudzujúci, za
vaše úsmevy. Rád sa k Vám
kedykoľvek vrátim a prajem
Vám, aby ste boli takí srdeční
a veselí ako dnes“.
Nech sa teda v takomto duchu stretneme aj o rok.
Poďakovanie za organizáciu tohto pekného podujatia patrí starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi, členom a členkám kultúrnej
komisie a pracovníkom a pracovníčkam obecného úradu. V neposlednom rade chceme poďakovať firme NAFTA, a.s. Bratislava , ktorá
nám prispela sumou 2000 € na toto podujatie.
ĎAKUJEME !

Anna Tomečková
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Hochštecký lampiónový pochod
November 13, 2016
Čo pre vás znamenajú lampióny? Pre pamätníkov minulého režimu to
môže byť spomienka na povinné sprievody pred tribúnou. Pre iných
je to znovuoživená tradícia, kde však namiesto politickej udalosti oslavujú príchod Martina na bielom koni. Keď sa pozrieme do Číny, kde
už mnohé stáročia lampiónovými slávnosťami vítajú Nový čínsky rok,
tak lampión môže predstavovať navracajúce sa svetlo na začiatku jari, alebo aj
nové, lepšie, žiarivejšie „ja”, s ktorým človek vstupuje do nového roku, podobne
ako my si dávame novoročné predsavzatia.
No asi žiaden z týchto viac či menej
vznešených symbolov nebol motiváciou
pre Elenku Vincekovú, keď prišla na jedno zo stretnutí Klubu mamičiek s nápadom zorganizovať pre naše detičky lampiónový sprievod. Išlo len o to, urobiť
pre deti spoločnú večernú vychádzku
ozvláštnenú týmito nezvyčajnými svetielkami. Bez zaváhania sme nápad odobrili a hneď naplánovali trasu:
od kultúrneho domu po Hlavnej ulici ku Krátkej, a potom cez Mláku
naspäť - tam mimo pouličného osvetlenia sa budú lampióny krásne
vynímať. Aj čaj navaríme deťom, aj koláčiky napečieme. Termín sme

Navštívili sme predvianočnú Viedeň
V decembri sa tvár miest a dedín mení a pripomína rozprávkovú krajinu. Veľa vianočných ozdôb a svetielok prezrádza, že sa blíži najkrajší
deň v roku – Vianoce. Neodmysliteľnou súčasťou tejto atmosféry sú aj
vianočné trhy. Žiaci a učitelia našej školy podnikli 5.decembra takúto
predvianočnú cestu do Viedne. Našou prvou zastávkou bolo mestečko Kittsee. Navštívili a prezreli sme si výrobňu čokoládových výrobkov, kde sme videli, ako sa na začiatku z obrovskej čokoládovej masy
na nás na konci usmievajú rôzne figúrky, ktoré tak úžasne chutia.
Neostalo len pri prehliadke, samozrejme sme si tieto lahôdky aj kúpili a pomaškrtili na nich. Potom na nás čakala Viedeň. Sprievodcom
metropoly na Dunaji bol pán starosta Dušan Dvoran (už po niekoľký

stanovili na 8. novembra, po skončení letného času bude o piatej večer
už tma. Vďaka dobrej propagácii sa o sprievode dozvedelo veľa rodín
s deťmi a než sa sprievod pohol ulicami, bolo nám jasné, že trasu treba
operatívne zmeniť. S účasťou zhruba 200 ľudí (v čom ani nie sú započítaní drobčekovia v kočíkoch a náručiach) sme naozaj vôbec nerátali.
Sprievod sa teda od kultúrneho domu ubral smerom ku kostolu, potom cez Družstevnú ulicu, nato zahol na Krížnu ulicu, pokračoval Továrenskou a Robotníckou, kde sa
cez Krátku vrátil na Hlavnú naspäť do kultúrneho domu. Tam čakal už
na deti nachystaný teplý čaj, o prípravu ktorého sa postarala pani Zdenka Madejová a aj
hrejivejšie nápoje pre dospelých. Mamičky
i staré mamy napiekli rôzne koláče, nech je
k tomu čaju aj do čoho zahryznúť a deti sa
ešte trochu vyšantili vnútri v teple. Naša veľká
vďaka pri organizácii sprievodu patrí nášmu
pánu starostovi Dušanovi Dvoranovi. Predvídavo dal pre záverečné pohostenie nachystať
v kultúrnom dome veľkú sálu a dosť nás odbremenil od prípravy občerstvenia. Tiež nám
pomohol s organizáciou samotného pochodu, takže aj pre nás sa sprievod stal príjemnou
príležitosťou podebatovať si so starými známymi, či zoznámiť sa s novými ľuďmi. A pre našich najmenších a najdôležitejších nech spomienka na žiariace lampióny spolu s ich žiariacimi
očkami osvetlí nadchádzajúce tmavé zimné večery.
Jana Chalmovianska

raz, za čo sme mu veľmi vďační a ďakujeme mu). Prechádzka Viedňou
dá vždy zabrať nohám, ale krásy mesta nám všetko vynahradili. Prešli sme niekoľkými menšími vianočnými trhmi, až sme dorazili pred
radnicu na najväčší vianočný trh. Tí, ktorí videli a zažili toto všetko
po prvý raz, ani nedýchali. Krásna výzdoba, ponúkané lahôdky a vianočný tovar akéhokoľvek druhu mnohým vyrazili dych. V priestoroch
radnice si deti mohli prezrieť tvorivé dielne a mnohému sa priučiť.
To najkrajšie sme však prežívali na spiatočnej prechádzke k autobusu. Prechádzali sme najkrajšie vyzdobenými a vysvietenými ulicami
mesta. Z mnohých úst boli počuť výkriky obdivujúceho uznania. Síce
unavení, ale naplnení krásnymi estetickými zážitkami, sme prišli domov. Krásne spomienky v nás rezonujú dodnes.

Z činnosti DHZ
Víkend v hasičskej zbrojnici venovaný deťom
Aktivity DHZ sú už dlhodobejšie zamerané
na budovanie novej generácie mladých hasičov. Obdobie prázdnin je preto ideálne na
organizovanie aktivít, ktoré by deti pobavili,
zmysluplne im vyplnili čas a boli zdrojom
pekných letných zážitkov.
V piatok 12. augusta 2016 sa v miestnej hasičskej zbrojnici stretlo štrnásť detí, ktoré sa
rozhodli spestriť si prázdninové dni zaujímavými aktivitami. V piatok si na dvore rozložili
stany, pripravili posedenie a v sobotu ráno

odchádzali na splav po rieke Morave. Vďaka
Ing. Ferdinandovi Kováčovi, ktorý zabezpečil lode, sa deti plavili zo Záhorskej Vsi až

Mgr. Gabriela Gabrišová

do Vysokej pri Morave. Popoludní ich čakali
hry na detskom ihrisku a večer nasledovala
opekačka na dvore hasičskej zbrojnice. Na
bezpečnosť a priebeh dozerali Jozef Maxián,
Štefan Kopča, Michaela Matúšková a Hana
Maxiánová st. Rozlúčili sme sa v nedeľu napoludnie.
Nálada bola vynikajúca, preto sa už teraz tešíme na budúcoročný letný víkend.
Hasiči bez hraníc
28. augusta 2016 sa pod záštitou obce na
miestnom futbalovom ihrisku konal I. ročník medzinárodnej hasičskej súťaže detí nazvaný Hasiči bez hraníc. Slovenské deti za-
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stupovali družstvá DHZ Vysoká pri Morave,
DHZ Zohor, DHZ Lozorno a DHZ Sološnica. Z
Rakúska prišli súťažiť deti z Marcheggu, Loimersdorfu, Fuchsenbiglu, Strandorfu, Muhlleitenu. Spolu sme privítali 89 súťažiacich
detí. Pozvanie na podujatie prijali aj niektorí
hostia: zo Slovenska sme privítali viceprezidenta DPO SR Antona Urdoviča, okresného
riaditeľa HaZZ MA Mgr. Juraja Slovinského,
okresného riaditeľa DPO MA Jozefa Ralbovského, prednostu okresného úradu Malacky
Ing. Jozefa Mračnu a p. Pavla Mikuláška z
HaZZ MA. Z Rakúska prišiel deti povzbudiť
starosta obce Marchegg.
Súťaž pozostávala z deviatich stanovíšť, a
to: prvá pomoc, útok s vodou, CTIF, dráha
zručnosti, striekanie ručnou striekačkou na
terč, prehadzovanie hupky, skákanie vo vreci, posúvanie lopty tlakom vody a hádzanie
záchranárskeho vaku na terč. Hlásenie pri
nástupe podával predseda DHZ Vysoká pri
Morave p. Slavomír Metelička. Deti sa rozde-

lili do skupín. Postupne plnili úlohy, na ktoré
sa pripravili. Každé stanovište zabezpečovali
dobrovoľní hasiči z okolitých obcí Láb, Záhorská Ves, Zohor, Gajary, ako aj rozhodcovia
a prekladatelia. Deti boli medzi sebou národnostne zmiešané, aby si precvičili schopnosti
dohovoriť sa v cudzom jazyku.
Veľká vďaka patrí našim hasičom a rodinným príslušníkom, pretože prípravy, priebeh
a dokončenie celého podujatia si vyžadovalo
veľa úsilia. Poďakovanie patrí tiež obecnému
zastupiteľstvu a starostovi obce Vysoká pri
Morave p. Dušanovi Dvoranovi za podporu
a finančnú pomoc. Pánovi starostovi ďakujeme aj za jeho preslávený guláš, ktorý pre
zúčastnených uvaril. Podujatie sa podarilo
podľa očakávaní, dokonca si vo vodnom útoku zasúťažili aj dospelí a samozrejme nechýbala ani pena pre deti. Už teraz sa tešíme na
budúci II. ročník súťaže v roku 2017.
Nočná pohárová súťaž v Zohore
10. septembra 2016 sa členovia a členky
DHZ z Vysokej pri Morave zúčastnili pohárovej súťaže v susednom Zohore. Náš ženský
tím skončil na 4. mieste a mužský tím na 7.

mieste. Detská súťaž sa konala v popoludňajších hodinách, naše deti sa v nej umiestnili
na 3. mieste.
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Memoriál Karola Prokeša st.
10. septembra sa konal futbalový turnaj prípravkárov a futbalových predprípravkárov.
Na počesť bývalého učiteľa, dlhoročného
hráča a futbalového trénera pána Karola
Prokeša st., ktorý sa tomuto športu venoval aktívne viac ako 40 rokov. Čestný výkop
predviedol pravnuk pána Prokeša Tobiáš Tomeček, ktorý zdá sa pôjde v šľapajách svojho deda a pradeda. Na turnaji sa zúčastnili
4 družstvá. Naši malí futbalisti skončili na
3. mieste. Umiestnenie nie je podstatné.
Hlavné je, že deti tento šport majú radi
a hrajú s veľkým zanietením a chuťou.
Anna Tomečková

Listujeme v albume...
Prelom roka je časom vyhliadok do budúcnosti, no tiež obdobím obzerania sa za vecami minulými. Je to obdobie, kedy sa pozeráme späť, aby sme mohli uchopiť nové

zajtrajšky. Denne sa pohybujeme v uliciach Vysokej, denne chodíme do obchodu, deti vodíme do škôlky alebo školy, navštívime kaderníctvo, kostol či krčmu. Podoba ulíc a domov
časom zovšednie a môže sa javiť nemennou. Zalistovali sme preto opäť v našich/vašich albumoch a pozreli sme sa, ako naša obec vyzerala v minulom storočí.
Fotografie pochádzajú zo zbierky p. Jána Kopču.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Výchovný koncert
„Objav v sebe talent“
Dňa 25.10.2016 nás na našej škole svojou
návštevou potešil skvelý tanečník Miroslav
„Bruise“ Žilka. Žiakom predviedol svoje tanečné choreografie, ktorými sa preslávil v
talentových súťažiach. Predstavil nové a zaujímavé tanečné štýly a naučil odvážlivcov,
ktorí sa nehanbili si s ním zatancovať, niekoľko základných tanečných prvkov. V priebehu
celého programu zaujímavo a vtipne priblížil deťom svoje začiatky v tanci a postupné zdokonaľovanie, povzbudil ich v tom, aby v sebe
našli svoj talent, rozvíjali ho a išli za svojimi snami.
Mgr. Jana Bronerská, PhD.

Prechádzky Vysokou
Historický organ majstra Šaška
Na nejednej dobovej alebo súčasnej fotografii obce Vysoká pri Morave dominuje kostol. Azda každý, kto obcou prechádza, či kto v nej

žije, sa na svojich potulkách stretol s touto vysokou budovou. Málokto však svoju pozornosť venuje samozrejmej súčasti všetkých kostolov – organu, kráľovskému nástroju, ktorý sa stal súčasťou sakrálnych
stavieb na území Slovenska v druhej tretine 15. storočia. Od 17. storočia sa organy stavajú už aj v kostoloch menších miest a dedín. V polovici 19. storočia dostala zákazku na stavbu organu v novovybudo-
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vanom chráme v Hochštetne dielňa majstra Martina Šaška z Brezovej.
Martin Šaško bol najvýraznejšou postavou slovenského organárstva.
Jeho diela nachádzame v mnohých mestách a dedinách na území
vtedajšieho Uhorska.
Martin Šaško (1807 – 1893) sa narodil v Brezovej a vyrastal v susednej dedine Košariská. Jeho otec
bol stolárom a drevorezbárom.
Synovia podľa zvyku nasledovali
svojho otca, a tak sa rovnako ako
on, aj oni mali stať stolármi. Martina Šaška poslali rodičia učiť sa
tomuto remeslu do Skalice. Keďže
mal mladý Martin záľubu vo vyrábaní píšťaliek a sám prekvapil
svojho majstra v Skalici zhotovením malého organu, na podnet
vzdelaného Brezovčana Martina
Šepláka sa neskôr Martin Šaško
vydal zdokonaliť v organárskom
umení do Brna k majstrovi Franzovi Harbichovi. V dielni majstra
Harbicha strávil tri roky. Po návrate domov sa oženil a založil si
vlastnú organársku dielňu. Jeho synovia v umení zhotovovania organov pokračovali. Majster Martin Šaško nebol len zručným remeselníkom, ale aktívne sa zapájal do národného diania svojej doby. Traduje
sa, že jeho dom bol otvorený každému, kto to potreboval. Často sa
stretával J. M. Hurbanom, ktorý v tom čase pôsobil ako kaplán v Brezovej. Keď Štúrovi študenti v roku 1848 chceli v Brezovej hrať divadlo
a hlavný slúžny Gedeon Zelenay im to nikde nepovolil, Šaško vypratal
svoju dielňu a dal im ju k dispozícii. Študenti tam zahrali hru Starý
kompán a po predstavení J. M. Hurban predniesol známe Žiadosti
slovenského národa v stolici Nitrianskej. Počas príprav na revolučné
vystúpenie v roku 1848 sa v jeho dielni odlievali olovené guľky.
Osobnosť majstra Šaška sa prostredníctvom jeho umenia dotkla aj
Vysokej pri Morave. Miestny organ pochádza z neskoršieho obdobia
majstrovej tvorby. Z hľadiska výtvarného riešenia sa v ňom uplatňuje
rovný pôdorys. Ploché polia sú ohraničené kanelovanými pilastrami
s listovou hlavicou a korunované trojhranným tympanónom. Rímsy
sú zdobené vajcovcom a ďalšiu rezbársku výzdobu tvoria štylizované rastlinné motívy a rozety. Správa o posviacke kostola uverejnená

Otázky pre starostu obce
1. Čo sa podarilo v obci urobiť v roku 2016...
V roku 2016 sme sa sústredili hlavne na obnovu obecných budov a verejných priestranstiev. V hodnote vyše 100 000 € bola vykonaná obnova obalových konštrukcií obecného
úradu, z čoho 93 000 € bola dotácia z Environmentálneho fondu. Urobili sme rekonštrukciu sobášnej siene, vybudovali sme
nové sociálne zariadenia a staré prerábame
ako toalety pre verejnosť. Z dotácie z Ministerstva financií SR sme zakúpili 79 ks nových
úsporných svietidiel, ktoré budeme montovať v priebehu mesiace december 2016
– apríl 2017. Budú montované na uliciach
Hraničiarska, Záhradná a Nová. Na miestnom
štadióne sme z vlastných zdrojov zrekonštruovali sociálne zariadenia a vybudovali nové
sociálne zariadenia, upravili sme priestor tribúny a vynovili sme bufet. Záver bude tvoriť
montáž nového oplotenia od ulice Športová,
ktorý by mal byť do konca roku 2016. Obnovili sme vyše 5000 m2 asfaltového povrchu
miestnych komunikácií v hodnote 70 000 €.
Osadili sme dopravné značky a zrkadlá v

v Slovenských národných novinách z 21. júla 1846 sa zmieňuje aj o
organe. Vyzdvihuje majstrove schopnosti a odporúča ho „tým viacej,
keď pán Šaško bez nárokov v takom okolí býva, ktoré k jeho zdokonaleniu nie je tak príhodné a lepšie by bolo, keby si druhé okolie vybral k
svojmu bidlu (!) a nie tak na strane.“ (Slovenskje Národňjie Novini 2.,
102.410, Bratislava 21. VII. 1846).
Organ vo Vysokej pri Morave
znie pri skromnom počte registrov napodiv mohutne. Pri neskorších zásahoch bolo niekoľko
registrov nahradených (Flauta
minor 4´, Fugara 4´) novšími hlasmi ostrého sláčikového charakteru (Aeoline, Viola di Gamba).
Je prirodzené, že desiatky rokov
používania nástroja si vyžiadali a
vyžadujú viacero novších úprav.
Na zachovanie kvality zvuku,
možností hrania a napokon tiež
historickej hodnoty nástroja, bol
posledný zásah urobený v auguste a septembri tohto roku.
Výmenu elektrického dúchadla
za nové (zn. VENTUS), realizovala organárska firma Vladimír Gazdík.
Výška nákladov sa vyšplhala na 3001, 56 eur. Na renováciu boli použité finančné prostriedky z činnosti Speváckeho zboru sv. Ondreja,
ktorý v obci pôsobil od roku 1993 do roku 2009. Popri zbore vzniklo
Občianske združenie pre starú hudbu. Vďaka každoročne získaným
sponzorským darom prostredníctvom 2% z daní a výťažkov z početných koncertných vystúpení sa niekdajší členovia zboru a združenia
rozhodli nahromadené peniaze investovať do tejto drobnej, a pritom
významnej opravy historického organu.
Na miestnom organe odznelo viacero vzácnych hudobných diel.
Život vdýchol Bachovým Pastorále, Mozartovým omšiam alebo veľmi krásnej slovenskej Zrunekovej vianočnej omši. Pravidelne znie na
omšiach, svadbách, pohreboch alebo iných slávnostiach. Dotýka sa
tak životov mnohých občanov Vysokej pri Morave. Hudobný nástroj
žije vtedy, keď je používaný, keď sa na ňom hrá. Snáď miestny organ
majstra Šaška sprostredkuje poslucháčom v budúcnosti ešte mnoho
krásnej hudby.

hodnote 4500 €, urobili sme odvodňovacie
úpravy na Družstevnej ulici. Dali sme vypracovať rozpočty na zateplenie obalových
konštrukcií materskej školy a učiteľskej bytovky, aby sme mohli v roku 2017 požiadať o
nenávratný finančný príspevok, po doplnení
projektu toto platí i pre základnú školu. V požiarnej zbrojnici sme pripravili nové parkovacie miesto pre druhé hasičské auto, zároveň
sme pre hasičov zrekonštruovali sociálne zariadenia a prezliekarne. Zakúpili sme pre prevádzku ČOV a kanalizácie nové čerpadlá za
5000 € a za 5000 € sme opravovali čerpadlá.
Z dôvodu, že traktor je vyťažený hlavne na
vývoz splaškových vôd, bola nutnosť zakúpiť
nový traktor, čo sa udialo v mesiaci december. Traktor je zakúpený z našich prostriedkov vo výške 42 000 €. Starý traktor dáme
opraviť a použijeme ho pri úprave zelene a
obecných prácach. Úprava verejnej zelene
bola pre našich pracovníkov i tento rok nosnou činnosťou. Na jeseň sme posadili ďalších
70 ks okrasných stromčekov, ktoré zaplatila
firma NAFTA, a.s. v hodnote 10 000 €. Prispeli

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

sme na náter kostolnej veže, udržiavali sme
cintorín. I rok 2016 bol bohatý na kultúrne
akcie, dve najväčšie boli Vítanie leta – oslavy
letného slnovratu a Vítanie jesene ako i posedenie v rámci mesiaca úcty k starším. Na
tieto podujatia sme dostali príspevok 4000 €
z Nadácie SPP, a.s. a 1000 € z BSK. I na budúci rok sa tešíme na spoluprácu s firmou SPP,
a.s. , Nafta , a.s. a BSK, kde máme prisľúbené
vyššie príspevky ako pre rok 2016. Končíme
územné rozhodnutie na prerobený projekt
dokončenia kanalizácie. Počítali sme, že stavebné povolenie budeme mať už v tomto
roku. Ak všetko dobre pôjde, snáď sa nám to
podarí do prvej polovice roku 2017, aby sme
mohli podať žiadosť o nenávratný finančný
príspevok.
2. Ako pokračujú prípravy na realizáciu cyklomostu Vysoká pri Morave – Marchegg ?
Dva roky som vyvíjal úsilie, aby cyklomost
bol zaradený do cezhraničnej spolupráce
SK- AT. Toto sa mi podarilo, danú investíciu
schválila aj komisia EÚ a pre most bolo vyčlenených 3,8 mil. € z fondov EÚ. Následne predseda vlády Niederösterreich a predseda BSK
podpísali príslušné zmluvy. Naša obec, ani
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obec Marchegg by nemali žiadnu finančnú
spoluúčasť na tomto projekte. Spoluúčasť by
hradil BSK, ktorý by bol i nositeľom projektu
pre tento most i investorom. Pre most Gajary
– Dürnkrut by to bola rakúska strana. Vo chvíli, keď malo prísť k stanoveniu harmonogramu a objednávke vykonávacieho projektu (
štúdia je dávno hotová ), sa rakúska strana
reprezentovaná zastupiteľstvom zľakla tohto
projektu. Už 9 mesiacov vedieme rozhovory,
aby sme rakúsku stranu presvedčili a dala
kladné stanovisko k výstavbe mostu. Rozhodujúce jednanie prebehne v Hainburgu dňa
30.11. 2016, čo bude už po uzávierke občasníka Vysočan. Verím, že zdravý rozum zvíťazí
a v roku 2018 najneskôr 2019 most postavíme. Vyvinul som spolu s našim obecným zastupiteľstvom veľa námahy, precestoval som
veľa kilometrov, zúčastnil som sa mnohých
jednaní a nechcem pripustiť, že by toto naše
úsilie vyšlo nazmar. Máme i inú alternatívu,
kde postaviť most. Nová alternatíva posúva

most od Orlice o 800 m po prúde Moravy medzi Marchegg Statt a Marchegg Bahnhof.
3. Aké máte plány v roku 2017 ?
V roku 2017 sme plánovali urobiť chodník
na ulici Športová, dobudovať chodník na
Hlavnej ulici od vstupu zo Stupavy, zahájiť
rekonštrukciu na Robotníckej ulici. Plány
nám skrížilo SPP distribúcia, a.s., ktorá bude
v roku 2018 vymieňať plynovodné potrubia
na uliciach Športová, Továrenská, časť Družstevnej ulice, Krížna, Nám. oslobodenia, Mládežnícka, Robotnícka, Riečna, Rybárska, Tichá a časť Hlavnej ulice od bytovky po koniec
obce smer Stupava. Rozhodli sme sa v týchto
priestoroch nerobiť revitalizáciu, ale počkať
až na výmenu plynových potrubí. Plynové
potrubia sa budú meniť i na revitalizovaných
priestranstvách Námestia oslobodenia, Továrenskej ulici a Hraničiarskej ulici. Výmena sa
bude robiť v chodníkoch, čo určite znepríjemní pohyb obyvateľom v daných priesto-

roch. Na Športovej ulici musíme k tomu prirátať pokládku vysokonapäťových káblov, čím
sa zbavíme vzdušných vedení v obci a v okolí
obce, zároveň verejné osvetlenie a vzdušné
vedenie budú na stĺpoch zrušené a vedené
v zemi. Na základe uvedených skutočností
sme sa rozhodli , že rok 2017 bude po stránke
kapitálovej úsporný. Sústredíme sa na obnovu základnej školy, materskej školy, učiteľskej
bytovky, domu služieb, domu smútku. Pripravíme projekt pre dobudovanie kuchyne v
kultúrnom dome a projekt pre osadenie kalovej odstredivky ČOV. Podporíme výstavbu
rodinných domov, aby sme pritiahli do obce
mladé rodiny. Našim plánom je v materskej
škole uspokojiť všetky požiadavky rodičov
o umiestnenie ich detí. Zároveň zachovať
tento stav i pre budúcnosť. V základnej škole
udržať trend zvyšovania počtu žiakov, ako sa
nám to darí i teraz.

Hochštecký čvirik 2016
Už po šiestykrát sa 27. novembra 2016 rozozvučal kultúrny dom piesňou Čviriku čviriku – akousi hymnou tradičnej amatérskej speváckej
súťaže Hochštecký čvirik. Ako každý rok sa predstavili zanietení speváci z Vysokej pri Morave, ale i okolia. Za hudobného doprovodu kapely súrodencov Zajačkovcov pod vedením Pavla Zajačka predviedli
slovenské, české, anglické, ľudové i umelé piesne rôznych žánrov a
interpretov.
Pozvanie z okolitých obcí prijala Valika Foltýnová z Lozorna, Božena
Tomášková zo Suchohradu, Jozef Benkovič z Lábu a Kornélia Rohrerová zo Zohoru. Okrem nich sa predstavili domáci speváci Marek Krúžek,
Tomáš Kimlička, Nikol Balážová, Eva Dinušová a Dominika Dinušová.
Diváci si vypočuli jedenásť hudobných čísiel, z ktorých mali možnosť
prostredníctvom hlasovania zvoliť víťazov. Zlatého čvirika šiesteho
ročníka si odniesli Eva Dinušová s dcérou Dominikou za duet piesne
Prý se tomu říka láska, ktorú pôvodne naspievala Lenka Filipová. Na
druhom mieste sa umiestnil Tomáš Kimlička s piesňou od Pointed Sisters I´m So Excited a tretie miesto obsadila Eva Dinušová s piesňou Slová od Marcely Laiferovej. O vynikajúci hudobný a spoločenský zážitok
sa nepochybne postarali všetci odvážni speváci – čvirici, ktorí mali
odvahu „naživo“ si zaspievať s kapelou pred početným publikom.
Počas sčítavania hlasov divákov zabával muzikálový spevák a herec
Ján Slezák. Po vyhlásení výsledkov a udelení cien odznela víťazná
skladba, mohutný potlesk so „standing ovation“ pre víťazky a samotný záver podujatia patril Robertovi Dinušovi, ktorý zaspieval opäť Čviriku čviriku. Snáď touto melódiou nadviaže na budúci ročník divácky
obľúbenej súťaže.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Spomienka na Jána Šimoniča
V knihe Kulturizmom k zdraviu, sile a kráse (Bratislava : Vydavateľstvo
SV ČSTV 1965, s. 34) sa píše: „Ako sú Rusi hrdí a dobre znalí histórie
silákov Poddubného a Hackenschmidta, Poliaci Zbyška-Ciganoviča
a Česi Frištenského, tak Slováci naopak nevedia takmer nič o svojich
veľkých silákoch: Šimoničovi, ktorý roku 1908 v Magdeburgu získal
titul majstra sveta vo vzpieraní a neskôr sa stal profesionálnym zápasníkom (...)“ Toto tvrdenie veľmi príznačne zachytáva črtu našej
kultúry v mnohých oblastiach. Pritom postava Jána Šimoniča je pre
nás významná nielen z hľadiska dejín atletiky, ale najmä z perspektívy
histórie našej obce.
Jeho život, športová kariéra a spoločenský prínos boli takmer zabudnuté. Záujem o jeho osobu iniciovala až v roku 2008 niekdajšia kronikárka obce Vysoká pri Morave pani Helena Bačková, ktorá podnietila
Mgr. Milana Kováča k pátraniu po zabudnutých dejinách slovenského

zápasníctva. Z tohto úsilia vyšla v roku 2008 krátka brožúra s názvom
Zabudnutý Majster sveta v ťažkej váhe, ktorej autorom je Mgr. Milan
Kováč. Podáva rekonštrukciu života a športovej kariéry nášho významného rodáka. Okrem tohto textu sa o osobnosti Jána Šimoniča
dozvedáme z vlastivednej monografie Vysoká pri Morave. Od praveku po dnešok a jeho meno nachádzame aj v práci Bretislava Dietricha
S pozdravem sile zdar či v dobovej publikácii Österreichs-Kraftsport
1926 od F.X. Markonesa, ktorá mapuje výsledky všetkých podujatí v
ťažkej atletike, ktoré sa uskutočnili v rozmedzí rokov 1896 a 1926.
Ján Šimonič sa narodil v Hochštetne 15. novembra 1877. Jeho
rodina sa venovala mäsiarskemu remeslu, ktorému sa vyučil aj Ján.
V rodnom dome sa nachádzal mäsiarsky obchod jeho rodičov. Po
vyučení odišiel pracovať ako mäsiarsky tovariš k strýkovi do Viedne,
kde v tom čase začínal vzrastať záujem o ťažkú atletiku. Hoci Svetová
vzpieračská federácia vznikla v roku 1905, pravidlá súťaží, jednotlivé
disciplíny a organizácia pretekov sa kryštalizovali nasledujúce desať-
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ročia. Dodnes preto nie je známe, akým okruhom ťažkej atletiky sa Ján
Šimonič venoval. Z dochovaných materiálov je prinajmenej zrejmé, že
vynikal vo vzpieraní a zápasení. Ján bol vysoký 170 cm a mal pretekársku hmotnosť 100 -110 kg. Svoju fyzickú silu si cibril v mäsiarskom
povolaní. Ako miestny silák bol známy aj svojim spoluobčanom, s ktorými neraz súperil v krčme. Počas pobytu vo Viedni sa Ján zoznámil s
Máriou Němečkovou (1890 – 1975), s ktorou
sa 6. augusta 1914 vo Viedni oženil. Máriin
otec mal korene v Plzni, matka bola Rakúšanka. Mária pochádzala z bohatšej meštianskej
rodiny. Jej otec vlastnil obuvníctvo a brat
Franz mäsiarsky obchod, kam sa prišiel priúčať aj jej manžel. Spoločne sa im narodil syn
Ján, ktorý mal neskôr tri deti : synov Jána,
Františka a dcéru Editu. Syn Ján v roku 1931
odišiel do Viedne, jeho deti zostali žiť v Hochštetne so svojou matkou a babičkou.
Ján Šimonič sa v roku 1911 presťahoval do
Budapešti, kde pracoval ako mäsiar až do
roku 1915. V tomto období sa aktívne venoval zápaseniu. Dostával množstvo ponúk
na exhibičné zápasy s vtedajšími silákmi,
ktorým neraz neodolal. Tak sa stretol aj s legendárnym českým zápasníkom Gustavom
Frištenským. Súboj sa konal v pražskom Variete v roku 1913. Vydržal proti Frištenskému
bojovať 11 minút, napokon ho vtedajší Majster Európy porazil. Aby mohol Ján Šimonič
zápasiť, musel veľa trénovať. Vytvoril preto
okolo seba skupinu chlapcov, ktorých sám
zaúčal do zápasníckeho športu. V trénovaní
pokračoval aj po presťahovaní sa do rodného
Hochštetna. Tu sa mladí zápasníci stretávali v krčme pána Horeckého.
Z krčmy u Horeckých sa ústne tradoval príbeh o zápase Jána Šimoniča s neznámym černochom. Vtedy 40–ročný zápasník si meral sily s
mladým černochom, ktorého však pred prvým kolom natreli masťou,
preto sa nedal dobre „uchopiť“. Šimonič tak po prvom kole odmietol v
zápase pokračovať pre nešportové správanie súpera.
Okrem spomínaného pražského zápasu proti Frištenskému sa docho-

valo viacero záznamov o Šimoničových športových úspechoch. Vžitá
predstava o víťazstve na majstrovstvách sveta v Magdeburgu nie je
historicky potvrdená, avšak je známe, že zvíťazil v Magdeburgu 30. –
31. mája 1908 v ťažkej váhe a vybojoval Zlatý opasok, ktorý sa zachoval v Múzeu telesnej kultúry v Bratislave. Objektívnou skutočnosťou
je fakt, že Ján Šimonič bol prvým slovenským vzpieračom štartujúcim
na ME a MS. V Markonesovom spise výsledkov
nachádzame umiestnenia Jána Šimoniča na
MS vo Viedni v roku 1908 (4. miesto) a 1909 (6.
miesto), na MS v Düsseldorfe v roku 1910 (9.
miesto), na ME v Malmö roku 1909 (6. miesto).
Reprezentoval vtedajšie Rakúsko v klube Austria I. O ďalších úspechoch nášho rodáka, historicky prvého slovenského vzpierača, vypovedá
aj zoznam vecí športovej pozostalosti, ktorý sa
nachádza v Múzeu telesnej kultúry v Bratislave.
Zahŕňa okrem iného pohár s kupou, medailu za
IV. cenu Majstrovstiev strednej Európy z roku
1906, dve medaily za I. miesto DAF či zápasnícky opasok s medailami. Jeho úspechy dokresľuje tiež skutočnosť, že manželka Mária v ťažkom
období po druhej svetovej vojne predala Šimoničových 18 zlatých medailí. Poslednú predala
v Bratislave v roku 1954.
Vo svojej dobe bol Ján Šimonič verejne známou osobnosťou, o čom svedčí aj účasť na jeho
pohrebe. Pozostalí nechali vytlačiť 5000 kusov
upomienkových obrázkov s jeho podobizňou, z
toho 3000 rozdali. Napriek tomu sa dnes o jeho
osobnosti vie len málo. Svedkami jeho športovej kariéry bola donedávna len fotografia a
nápis na jeho hrobe „Majster v ťažkej atletike“.
Predvlani sme sa na miestnom cintoríne rozlúčili aj s posledným potomkom Jána Šimoniča žijúcim vo Vysokej pri Morave, s jeho vnučkou
pani Editou Mošovskou, rod. Šimoničovou. V septembri tohto roku
uplynulo osemdesiat rokov od jeho úmrtia. Jánovi Šimoničovi patrí
nesporne nielen významné miesto v dejinách slovenského športu, ale
rovnako aj v dejinách našej malej obce.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
		

Záhorácke klobásy Berto získali dve ocenenia Značky kvality SK GOLD
Spoločnosť Berto sa pýši celkovo siedmymi
oceneniami Značky kvality SK a SK GOLD za
svoje výnimočné mäsové výrobky. Tento rok
bola Značka kvality SK GOLD udelená dvom
výrobkom: Záhorácka klobása a Záhorácka
klobása štipľavá.
Ocenenia Značky kvality SK a SK GOLD sa
odovzdávali na slávnostnom galavečeri v
rámci
43. ročníka medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Ag-

rokomplex 2016. Ocenenia prebral Výkonný
riaditeľ spoločnosti Berto Ignác Bertovič z
rúk ministerky pôdohospodárstva a rozvoja
vidieka SR Ing. Gabriely Matečnej.
Spoločnosť Berto je doposiaľ hrdým nositeľom siedmych značiek kvality SK a SK GOLD,
ktoré označujú výrobky vyrábané z domácich surovín, za dodržania presného technologického postupu, parametrov kvality a
bezpečnosti potravín.
Ocenené mäsové výrobky si môžete zakúpiť v podnikových
predajniach Berto vo
Vysokej pri Morave,
Malackách, Záhorskej
Vsi, Gajaroch, Jablonovom a Borskom
Mikuláši, ako aj vo vybraných obchodných
sieťach.
Viac informácií sa dozviete na www.berto.
sk alebo na Facebooku Berto – Poctivé
mäsiarske remeslo.

Rozhovor s Monikou Köhlerovou, rodáčkou
z Vysokej pri Morave a najdlhšie pôsobiacou zamestnankyňou spoločnosti Berto
1. V spoločnosti Berto pracujete už viac ako
23 rokov. Spomeniete si na začiatky Vášho
pôsobenia?
Pamätám si to celkom presne. Bolo to 13.
októbra 1993. Nastúpila som do firmy ako
mzdová účtovníčka. V období môjho príchodu bola firma veľkým závodom, kedy
sme prekročili počet zamestnancov 20. Boli
sme ako väčšia rodina. Keď porovnám, kde
je firma teraz, je to veľký pokrok. Pán Bertovič je ako baterka Duracellka, je radosť
pozerať s akou energiou ku všetkému pristupuje.
2. Mäsiarske remeslo patrí odpradávna k považovaným remeslám. Za takmer štvrťstoročie Vášho pôsobenia v mäsiarskom odvetví ste ochutnali nespočetné množstvo
mäsových produktov, ktoré patria k Vašim
najobľúbenejším?
Nemám úplne najobľúbenejšie mäsové výrobky, všetky mi chutia. Mám radosť, keď
mi niekto zo známych povie, že ochutnal
naše výrobky a chutili mu.
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3. Spoločnosť Berto získala za posledné
obdobie niekoľko významných ocenení za
kvalitu mäsových výrobkov o ktoré ste sa

osobne pričinili. Čo pre Vás tieto ocenenia
znamenajú a ako ich vnímate?
Som veľmi pyšná, že môžem byť aj ja takou
malou súčasťou týchto úžasných ocenení.
4. Dnes je vzácne zotrvať v jednom zamestnaní takú dlhú dobu, prezraďte nám, čo je
Vašim „hnacím motorom“ a čo Vás na Vašej
práci najviac baví?

To je pravda. Zotrvať v dnešnej dobe v jednom zamestnaní 23 rokov je veľmi ojedinelé.
Vyhovovalo mi, keď som si mohla malého
syna Filipa, podotýkam, že teraz má už 25 rokov, odviesť na bicykli do škôlky. Teraz som
na pozícií fakturantky a spravujem aj pohľadávky firmy. Práca ma veľmi baví, nie je to
stereotyp, keďže musím neustále niečo riešiť.
5. Vaša rodina žije v obci Vysoká pri Morave
už po generácie. Čo vo Vašom rodisku najviac milujete?
Moje rodisko doslova milujem. S manželom
sme si opravili rodičovský dom, kde bývajú
ešte aj moji rodičia. Neviem si predstaviť, že
by som mala žiť niekde inde.
6. V obci sa každoročne organizuje niekoľko
tradičných podujatí, ktoré patrí k Vašim najobľúbenejším a prečo?
Nemám obľúbené tradičné podujatia, lebo
každé má svoje čaro a je krásne pripravené
zo strany obce. Myslím, že každý si príde na svoje.

Monika Köhlerová a Róbert Peťko v tradičných krojoch na Agrokomplexe 2016.

Vianočná akadémia žiakov ZŠ

Opätovné stretnutie
s Mikulášom
Keď sa pomaly starý rok odobiera a uvoľňuje
miesto novému, nemôže chýbať snáď nikde
na svete príchod Mikuláša. Ani tento rok nezabudol na deti vo Vysokej pri Morave a poctil
ich svojou návštevou. Rozšantené a roztúžené
deti čakali netrpezlivo na jeho príchod a navzájom diskutovali o tom, aký bude a čo im

prinesie. Bolo že to radosti, keď v diaľke zazvonili zvončeky a Mikuláš so svojím sprievodom
vystúpil na pódium a pozdravil všetky deti. Bol
skutočne pekný a milým slovom si hneď všetkých získal. Vo veľkej kešeni mal pre každého
drobca malý darček a deti mu z vďačnosti recitovali krátke básničky, alebo mu niečo zaspievali. Nálada bola výborná. Naplnení krásnym
zážitkom sa všetci pobrali domov, aby sa už v
ten deň opäť tešili na budúcoročné stretnutie
s Mikulášom.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale V triedení nám poradí www.triedime.sk
si zuby, minula sa vám pasta a vy sa rozhodujete kam s tunevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí. Umývate
bou? Do komunálu? Do žltého kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na
Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí
na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na
chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov.
Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na
kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity triedili spolu, do
jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých
miestach by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli
istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky
priamo na zberných nádobách. Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.

párty objednali pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam s ním? Pre
takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK
špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje,
kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho
vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou je
plošne vzdelávať ľudí ako správne triediť, preto sme vytvorili webovú
stránku www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia a recyklácie
odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

Plastovú fľašu zošliapnuť

Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny
do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z
potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce a
možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali
by však byť hrubo znečistené od mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká, igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej
nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma
po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste
ho na najbližší zberný dvor. Určite však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.

Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý

Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime ho suchý a
čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať
papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy,
kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či
mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na
mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti),
kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov

Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna.
Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše,
poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či
kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do
zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované
sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s
obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Kovové, ale nie objemné

Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu s plastami
a nápojovými kartónmi. Ak teda v svojom meste alebo obci nenájdete
samostatný červený kontajner, vhadzujte kovové obaly podľa zásady:
najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby. Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky,
konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je
vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem
však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z
kávy a instantných polievok.

Pozvánka na kultúrne podujatia
do konca mesiaca február 2017
JANUÁR :
1.1.2017
28.1. 2017

16:00 hod.

VÍTANIE NOVÉHO ROKA

20:00 hod. REPREZENTAČNÝ PLES

FEBRUÁR :
11.2. 2017 09:00 hod.

ZABÍJAČKA

18.2. 2017 15:00 hod.

KARNEVAL

25.2 2017 15:30 hod. MASKY
A POSLEDNÁ FAŠIANGOVÁ ZÁBAVA
28.2 2017 10:00 hod. ŽENSKÝ CHMAT

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Zápisnica
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 25.8.2016 .
Prítomní :
Starosta obce : Dušan Dvoran
Poslanci : Jana Baumannová, Ing. Eva Benkovičová, Róbert Dinuš,
Ing. Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela Gabrišová, Mgr. Martina Koreničová, Ing. Miroslav Kopča, Milan Lapčík, Ing. Ján Rusnák
Program:
1/ Otvorenie rokovania
2/ Schválenie programu rokovania
3/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4/ Voľba návrhovej komisie
5/ Kontrola uznesení - bod bude prerokovaný na nasledujúcom
zasadaní OcZ pre neprítomnosť hlavnej kontrolórky
6/ Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2016 do
25.8.2016
7/ Informácia o činnosti komisií za obdobie od 16.6.2016 do
25.8.2016
8/ Správa o hospodárení obce za II. štvrťrok 2016 a za I. polrok 2016
Rozpočtové opatrenie číslo 2/2016
9/ Interpelácia poslancov
10/Pripomienky a návrhy poslancov
11/Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v kompetencii
obecného zastupiteľstva
12/Rôzne
13/Záver
K bodu ad 1/
Rokovanie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce
Dušan Dvoran. Konštatoval, že sú prítomní všetci poslanci a rokovanie je uznášaniaschopné.
K bodu ad 2/
Schválenie programu rokovania
Uznesenie číslo 128/33/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania obecného zastupiteľstva bez zmien a doplnkov.
( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
K bodu ad 3/
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Zapisovateľka :JUDr.Anna Poláková
Overovatelia zápisnice : Ing. Ján Rusnák, Ing. Eva Benkovičová
K bodu ad 4/
Voľba návrhovej komisie : Ing.Lenka Dvoranová, Mgr. Gabriela
Gabrišová, Ing.Miroslav Kopča
K bodu ad 6/
Informácia o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2016 do
25.8.2016 – písomná správa je súčasťou zápisnice
7/ Informácia o činnosti komisií za obdobie od 16.6.2016 do
25.8.2016
Uznesenie číslo 129/34/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez
pripomienok
-správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.6.2016 do
25.8.2016
-správu o činnosti komisií za obdobie od 16.6.2016 do 25.8.2016
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
K bodu ad 8/
Správa o hospodárení obce za II. štvrťrok 2016 a za I. polrok 2016 –
predkladá predsedníčka finančnej komisie a starosta obce. Písomný
materiál je súčasťou zápisnice.
Návrh na rozpočtové opatrenie číslo 2/2016 predkladá starosta obce

Úprava rozpočtu č.2
Úpravy v príjmovej časti:
po 1. úprave 2. úprava
rozdiel
dotácia na matriku
2 916,18
3 001,00
84,82
dotácia od Nadácie SPP
0,00
2000,00
2000,00
dotácia z Envirofondu
Obnova obalových konštrukcií
0,00
92 574,16
92 574,16
dotácia z MF výmena verejného osvetlenia
0,00
6 000,00
6 000,00
zvýšenie podielových daní
550 000,00 556 945,00
6 945,00
1 140 954,54 1 248 558,52 107 603,98
SPOLU-bežné príjmy
SPOLU-kapitálové výdavky
0,00
0,00
0,00
prevod prostriedkov z RF
-oprava kostola
0,00
3 000,00
3 000,00
prevod prostriedkov z RF
-oprava ciest
0,00
65 000,00 65 000,00
prevod prostriedkov z RF
-plot štadión
0,00
10 000,00 10 000,00
prevod prostriedkov z RF
-nákup traktora
0 ,00
34 000,00 34 000,00
SPOLU-finančné operácie
0,00 112 000,00 112 000,00
Úpravy vo výdavkovej časti:
dotácia na matriku
2 916,18
3 001,00
84,82
dotácia od Nadácie SPP
0,00
2 000,00
2 000,00
dotácia z Envirofondu
- Obnova obalových konštrukcií
0,00
92 574,16 92 574,16
prevod
0,00
3 000,00
3 000,00
- príspevok z r.2015 na strechu kostola
dotácia z MF
- výmena verejného osvetlenia
0,00
6 000,00
6 000,00
prevod - oprava ciest
0,00
65 000,00 65 000,00
prevod - oprava plota-štadión
0,00
10 000,00
10 000,00
SPOLU-bežné výdavky
658 312,54 836 971,52 178 658,98
navýšenie originálnej kompetencie
160 000,00
6 945,00
6 945,00
SPOLU-originálna kompetencia
160 000,00 166 945,00
6 945,00
SPOLU-prenesená kompetencia
310 642,00 310 642,00
0,00
nákup traktora
0,00
34 000,00 34 000,00
SPOLU-kapitálové výdavky
0,00
34 000,00 34 000,00
SPOLU-finančné operácie
12 000,00
12 000,00
0,00
Uznesenie číslo 130/35/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie
obce za obdobie II. štvrťroka 2016 ako aj za obdobie I. polroka 2016.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 131/36/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové
opatrenie číslo 2/2016.
( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
9/ Interpelácia poslancov
Róbert Dinuš – pýta sa koľko má obec stanov a pivných setov
Starosta – na obecné akcie chodí stále viac ľudí a je potrebné, aby
bol dostatok stanov a pivných setov. Niektoré stany sú už častým
používaním opotrebované a je ich treba nahradiť.
Ing. Benkovičová – žiada vysvetliť ako to bude s triedením, resp.
likvidáciou biologického odpadu.
Starosta – musí sa pripraviť VZN o likvidácií biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ako i nový program odpadového
hospodárstva
K bodu ad 10/
Pripomienky a návrhy poslancov
Ing. Miroslav Kopča – upozorňuje na vznikajúcu divokú skládku za
Zemianským II. za záhradou p.Holešinského
Jana Baumannová – doporučuje monitorovať majiteľov traktorov
a malých nákladných áut, lebo pri skládke sú stopy po takýchto
vozidlách
Starosta – pri takýchto skládkach je najväčší problém skutočnosť, že
nikto nevie konkrétne povedať, kto odpad na nepovolené miesta
vozí. Objedná kontajner a pracovníci obce skládku zlikvidujú. Sú to
však náklady, ktoré znemožňujú finančné prostriedky obce použiť
efektívnejšie
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K bodu ad 11/ Žiadosti občanov a organizácií, ktorých riešenie je v
kompetencii obecného zastupiteľstva
Ing. Peter Klein,Hlavná 50, Vysoká pri Morave- žiadosť o povolenie
výstavby prechodu na pozemok p.č. 540/1, 543/1, 544/1, 535/2
Uznesenie číslo 132/37/4/201
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave sa zaoberalo vybudovaním prechodu na parcely 540/1,543/1,544/1,535/2.
Konečné stanovisko k stavbe dá obecné zastupiteľstvo po predložení projektu prác a ohlásení drobnej stavby.
Podmienky :
Rúry vložené do kanála odtoku dažďovej vody musia mať minimálne priemer 600 mm. Šírka nesmie zasahovať do chodníkov a musí
byť vyriešený dažďový vpust z ulice Robotníckej.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Ing. Zdenka Bothová, Tichá 63, Vysoká pri Morave – žiadosť o prenájom
časti obecnej parcely číslo 730( pozemok za budovou obecného úradu )
Uznesenie číslo 133/38/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom
časti parcely číslo 730 .
Rozsah a podmienky prenájmu budú špecifikované v nájomnej
zmluve, ktorú bude schvaľovať obecné zastupiteľstvo.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
EDWIN, s.r.o. Ružová dolina 10, Bratislava
žiadosť o súhlas s umiestnením stavby na p.č. 2542,776,2568/1,
parcely reg. „E“ vedené na LV číslo 4158
žiadosť o predaj pozemku pod trafostanicou p.č. 2542, parcela
reg.“E“, vedená na LV číslo 4158
žiadosť o súhlas so zriadením vecného bremena pre potreby
umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov na uvedených parcelách
( Ide o parcely , ktoré tvoria miestnu komunikáciu Športová ulica )
Uznesenie číslo 134/39/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
súhlasí s umiestnením stavby pre spoločnosť Západoslovenská
distribučná, a,.s. Bratislava na pozemkoch obce Vysoká pri Morave
a so zriadením vecného bremena pre potreby umiestnenia elektrických zariadení a rozvodov, ktoré sú plánované v rámci pripravovanej
stavby „BA – Vysoká pri Morave, NNK,TS,VNK“
súhlasí so zriadením vecného bremena na pozemkoch vo vlastníctve obce, vedených na LV číslo 4158 – p.č. 2542, parcela reg. „E“
p.č. 776, parcela reg. „E“
p.č. 2568/1, parcela reg. „C“
- súhlasí s predajom pozemku pod trafostanicou, časť
parcely číslo 2542, parcela reg. „E“,
vedená na LV číslo 4158, ale až po dodaní geometrického
plánu, ktorý upresní umiestnenie a výmeru predávanej časti parcely.
( Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
K bodu ad 12/
Rôzne
Oprava miestnych komunikácií Hraničiarska, Nám. Antona Kadnára,
Krížna, Staničná, Robotnícka II. – uvoľnenie finančných prostriedkov
z rezervného fondu
Uznesenie číslo 135/40/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uvoľnením sumy
- 65.000,00 € z rezervného fondu pre opravu miestnych komunikácií
Hraničiarska,
Nám.Antona Kadnára, Krížna, Staničná a Robotnícka II.
- 34.000,00 € z rezervného fondu na kúpu traktora
- 10.000,00 € z rezervného fondu na oplotenie športového štadióna
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Zabezpečenie projektu zateplenia obalových konštrukcií na budovách
materskej školy a učiteľskej bytovky vo Vysokej pri Morave
Uznesenie číslo 136/41/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním
projektu zateplenia obalových konštrukcií na budovu materskej školy v
hodnote 4.500,00 € a učiteľskej bytovky v hodnote 3.000,00 €.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Oprava a náter kostolnej veže

Uznesenie číslo 137/42/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s úhradou 3.870,00
€ na opravu a náter kostolnej veže.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Zabezpečenie projektu výstavby chodníkov na ulici Hlavná a Športová
a na rozšírenie projektu miestnej komunikácie z Námestia Oslobodenia
do Mláky.
Uznesenie číslo 138/43/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním
projektu pre stavebné povolenie na výstavbu chodníkov na ulici
Hlavná od domu p. Sládkoviča po dom Povodia Moravy a na Športovej ulici od vstupu na štadión po cintorín s rozdelením na 2 etapy.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Zakúpenie stanov pre potreby obce
Uznesenie číslo 139/44/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
2 kusov stanov o rozmeroch 6x12 m pre potreby obce na zabezpečenie akcií, ktoré sa konajú na voľných priestranstvách..
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
ENVI-PAK, a.s. Galvaniho 7/B,Bratislava, zmluva o nakladaní s odpadmi z obalov a odpadmi z neobalovaných výrobkov
Uznesenie číslo 140/45/4/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
zmluvy so spoločnosťou ENVI-PAK, a.s., Galvaniho 7/B, Bratislava o
nakladaní s odpadmi z obalov a odpadmi z neobaľovaných výrobkov.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Starosta obce informoval o pripravovaných akciách :
28.8.2016 medzinárodná súťaž mladých hasičov „Hasiči bez hraníc“
24.9.2016 jesenná rovnodennosť, bosorky, medzinárodná súťaž vo
varení gulášu
22.10.2016 posedenie pre dôchodcov
Všetkých prítomných na akcie pozýva.
K bodu ad 13/
Po vyčerpaní programu starosta obce poďakoval prítomným za
účasť, rokovanie obecného zastupiteľstva ukončil o 19.30 hod.
Nasledujúce riadne rokovanie bude 27.10.2016 o 16.00 hodine.
Dušan D v o r a n
starosta obce
Zapísala : JUDr.Anna Poláková

Ing. Ján R u s n á k
Ing. Eva B e n k o v i č o v á
overovatelia zápisnice

UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 27.10.2016
Uznesenie číslo 141/46/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez dodatkov a zmien.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 142/47/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo a schvaľuje
správu o plnení uznesení,
konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 27.10.2016 sú splnené,
dlhodobé sa zabezpečujú.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 143/48/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie a bez
pripomienok
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 25.8.2016 do 27.10.2016
- Správu o činnosti komisií za obdobie od 25.8.2016 do 27.10.2016
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 144/49/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie
obce za obdobie III. Štvrťroka 2016.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ).
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Uznesenie číslo 145/50/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 5/2016 o pravidlách času predaja v obchode a
času prevádzky služieb v obci Vysoká pri Morave.
VZN číslo 5/2016 nadobudne účinnosť 1.1.2017.
( schvaľuje 5 poslancov Ing. Ján Rusnák, Milan Lapčík, Ing. Lenka Dvoranová, Ing. Eva Benkovičová, Ing. Miroslav Kopča, z prítomných 8 poslancov. Hlasovania sa zdržali poslanci Róbert Dinuš, Mgr.Gabriela Gabrišová,
Mgr. Martina Koreničová ).
Uznesenie číslo 146/51/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zámer prípravy
podkladov k zmenám
a doplnkom ÚPN Obce Vysoká pri Morave v lokalite 2588/1 a 2588/2.
Ide o zmenu funkcie verejná zeleň na funkciu bývanie.
Lokalitu v pôvodnom ÚPN označenú ako RB2 – územná rezerva pre
funkciu bývania zmenou
ÚPN zaradiť do návrhu ÚPN a vytvoriť možnosť nasledujúcej technickej
výstavby,infraštruktúry a stavebných objektov.
Náklady na vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie znáša
žiadateľ.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 147/52/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s kúpou prebytočného majetku štátu
SĽO- opevnenie číslo 16, stavba bez súpisného čísla na parcele číslo 762/4
SĽO – opevnenie číslo 29, stavba bez súpisného čísla na parcele číslo
6008/6.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 148/53/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím
dotácie pre ZŠ a MŠ
Vysoká pri Morave na
-Výmena dverí v kmeňových triedach 1351,00 €
-Vrt studne na vodu – závlaha v materskej škole 700,00 €
(Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ).
Uznesenie číslo 149/54/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom časti
parcely číslo 3092/2.
Výmeru upresní geometrický plán, ktorý si dá spracovať žiadateľ Zdenko
Houdek na vlastné
náklady. Pri zameraní pozemku bude prítomný zástupca obce.
Cena je stanovená 26,60 €/1m 2 .
Návrh kúpnej zmluvy bude prerokovaný na zasadaní obecného zastupiteľstva.
(Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 ).
Uznesenie číslo 150/55/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
Dodatku číslo 1 k zmluve
o dielo na rekonštrukciu cesty Robotnícka II s nákladom vo výške 9971,40
EUR.
(Schvaľuje 8 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 151/56/5/2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ na kamerový systém s ozvučením vo výške 4721,90 €. Finančné
prostriedky budú uvoľnené až po vydaní kladného stanoviska dotknutých orgánov a po predložení zápisu z výberudodávateľa.
( schvaľuje 7 poslancov z počtu 9, 1 poslankyňa proti Ing. Lenka Dvoranová ).
Dušan D v o r a n
starosta obce
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JUBILANTI od 1.7. 2016 - 31.12. 2016
50 roční
Margita Červenková,
Jana Kimličková,
Pavel Janotka,
Adriana Šebelová,
Zuzana Ulehlová,
Peter Adamík,
Blažena Mackovičová,
Eva Pirogová,
Zdena Madejová,
Vladimír Kavický,
Dagmar Kopčová,
Klaudia Kováčová,
Milan Čermák,
Eva Goliášová,
Jarmila Frišlovičová,
Ľuboš Hájek
55 roční
Dana Fošnárová,
Vladimír Nespala,
Eva Pšenicová,
Alojz Sloboda,
Jaroslav Biznár,
Jaroslav Lapčík,
Viera Hroncová,
Milan Kopča,
Ivan Kopča,
Ing. Jozef Leško,
Štefan Galba,
Jozef Kružek,
Mária Galbová
60 roční
Terézia Bukovská,
Anna Danielová,
Kamil Kadnár,
Peter Ryšavý,
Mária Zemanová,

Zoznam narodených detí
od 1.3.2016
Mateo Zeman,
Michaela Slatinová,
Adela Svetlíková,
Paula Valentína Lučeničová,
Sebastian Svitek,
Michal Surovič,
Sabina Danihelová,
Sofia Zemanová,
Dominik Pramuka,
Viktor Palík,
Lukáš Zeman,
Marek Macko,
Ján Tóth,
Valentína Mária Tomášek,
Teo Daniel Kadnár,
Ema Valachovičová,
Annabelle Bobáková,
Zoe Maceková,
Alex Ján Sztojka

Miroslav Řezníček,
Lýdia Hurbanová,
Mária Longauerová
65 roční
Ing. Eva Macejková,
Jana Nerádová,
Marta Višvaderová,
Elena Pšenicová,
Ľudmila Koreničová,
Anna Plachová,
Ján Križan,
František Matula,
Jaroslava Gažovičová,
Gabriela Stupková,
Marián Matúšek,
Mária Sopková
70 roční
JUDr. Anna Poláková,
Kamila Ziaťková,
Jozef Žužič,
Marta Čermáková,
Valéria Dvoranová,
Pavel Ščepán,
Anna Tomečková,
doc. PhDr. Vasil Tomeček CSc,
Marta Klasová
75 roční
Anna Čermáková,
Magdaléna Ščepánová,
Štefan Fischer,
Alžbeta Novoveská
80 roční
Anna Písečná,
Helena Bačková,
Terézia Nespalová,
Jozefa Cettlová,
Bernardína Kajcová
85 roční
Anna Plachová,
JUDr. Ján Lipa,
Rudolf Mošovský,
Štefánia Ivaničová,
Alžbeta Rusnáková
90 roční
Ľudmila Krajčírová,
Rozália Drahošová,
Mária Krčmárová

Občania zomrelí
od 1.6. 2016
Zdeněk Salay,
Mária Urbaničová,
Róbert Zsigmond,
Ľudovít Ulehla,
Imrich Géry,
Božena Slezáková,
Viera Satková,
Ferdinand Kovár,
Jozef Salay

