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Nech kedykoľvek požiar planie ,
ja splním svoju povinnosť.
Životy spasiť pane,
daj že mi sily dosť.
V náručí vyniesť dieťa, kým ešte nevyprší čas,
ale aj starca, matku, ktorá má sivý vlas.
Na stráži stojím stále, pretože povolaný som,
pred ohňom chrániť svojich, blížneho, jeho 
dom .
Ak z tvojej vôle má sa stať,
že sám život pritom stratím,
požehnaj pane mojej rodine
s láskavou rukou vráť im ,
čo pri plnení poslania iným som dal,  Amen.

Vážení členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce, 
oslavujeme 135. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru 
obce. Naposledy sme si to pripomenuli pred 5 rokmi. Čo sa zmeni-
lo za posledných 5 rokov? V prvom rade sme dostali nové hasičské 
auto s výbavou. Hasičská zbrojnica opäť celá patrí našim hasičom. 
Máme tu zaparkované dve hasičské autá, na staršom aute prebie-
hajú v súčasnosti nutné opravy, hlavne brzdového systému. Je vy-
novená obecná hasičská zbrojnica,  prišlo k výmene okien, ako aj k 
oprave fasády. V zbrojnici boli urobené sociálne zariadenia vrátane 
teplej úžitkovej vody. Toto všetko by bolo len okrajové, keby za všet-
kým, čo sa deje v DHZO, neboli naši dobrovoľní hasiči. Sú to oni, ktorí 

vdýchavajú život týmto zariadeniam. Vytvoril sa výborný kolektív, ktorý sa stará i o dorast.
  Touto cestou by som chcel všetkým dobrovoľným hasičom poďakovať za činnosť, ktorú 
vykonávajú v prospech obce, ako je udržiavanie technického stavu zariadení, preventívne 
kontroly a pod. I vďaka našim hasičom sme za posledných 5 rokov nezaznamenali vážnejšie 
požiare v obci. Preto do ďalšieho obdobia si prajem, aby i ďalšie roky boli minimálne pre 
hasičov tak úspešné, ako boli tie predchádzajúce. Verím, že tak ako ja, sa i občania našej 
obce  skláňame pred ich prácou. Najväčšou devízou v tejto chvíli je vek dobrovoľných ha-
sičov, kde do budúcnosti je perspektíva, že tento kolektív bude ešte mnoho rokov chrániť 
majetok a občanov obce.  Dušan Dvoran 

  starosta obce
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Modlitba hasiča

príhovor predsedu Dhzo Vysoká pri Morave
Hasičom v minulosti ale i v dnešnej dobe pripadá neľahká úloha – 
chrániť životy a majetok našich spoluobčanov. Poznáme z histórie, 
nakoniec i každý z nás zo svojich skúseností, že často veľké hodnoty 
vytvorené ľudskou prácou boli požiarmi, či inými prírodnými živlami 
zničené. Bolo treba hľadať prostriedky a spôsob, ako tieto hodnoty 
uchrániť. Preto sa už v minulosti ľudia organizovali do Dobrovoľných 
hasičských zborov, lebo si boli vedomí, že čeliť týmto živlom je mož-
né iba kolektívnou ochranou. Milý čitateľ, do rúk sa Ti dostala malá 
brožúra, ktorá pripomína vznik a činnosť Dobrovoľného hasičského 
zboru vo Vysokej pri Morave. V pamätnej brožúre sú spomenutí tí, 

ktorí ukázali a ukazujú, čo je to priateľstvo, zodpovednosť, povinnosť pomôcť človeku. Hasiči 
na základe dobrovoľnosti a vytrvalosti mali a majú ten najhumánnejší cieľ, a to chrániť životy 
a majetok ľudí pred ohňom a živelnými pohromami. 
Spoločne s nami si pripomeňme 135. výročie založenia Dobrovoľného hasičského zboru vo 
Vysokej pri Morave. „Bohu na slávu a blížnemu na pomoc“, týmto heslom sa riadia i hasiči, 
ktorí svoju históriu začali písať pred 135 rokmi. Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou zá-
ujmovou a humánnou organizáciou v obci. Od svojho vzniku neustále vyvíja svoju činnosť, 
ktorá našej obci prináša úžitok. Za 135 rokov trvania hasičského zboru sa v ňom vystriedali 
viaceré generácie. Od jeho založenia v ňom pracujú obetaví ľudia vo svojom voľnom čase. 
Spomienka na vznik nášho spolku pramení z lásky k obci a úcty k naším predchodcom, ktorí 
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za ťažkých podmienok zakladali túto dobrovoľnú organizáciu na zásadách lásky a úcty člove-
ka k človeku, k jeho práci, životu, zdraviu a majetku. Nemalá vďaka patrí samozrejme aj dodnes 
žijúcim členom a funkcionárom našej organizácie, ktorí vzhľadom na svoj vek prenechali šta-
fetu mladším. Hasiči sú pri každej kultúrnej akcii, pri každej brigáde a samozrejme pri každom 
požiari, ktorý vznikol v obci. Taktiež vďaka patrí mladým, aktívnym členom, žiakom i ženám, 
ktorí pracujú a zviditeľňujú náš hasičský zbor.  Pevne verím, že činnosť DHZO sa bude len vy-
lepšovať, i keď v dnešnej uponáhľanej dobe je to náročné na čas. Najmä pre tých členov, ktorí 
pracujú na týždňovkách alebo v zahraničí. 
Želám všetkým členom veľa zdravia, šťastia, rodinnej pohody, aby naďalej zapĺňali členstvo 
dobrovoľného hasičského zboru. Je len na nás, aby sme s láskou pokračovali v práci hasičov 
a odovzdávali ju ďalším pokoleniam. Len potom si môžeme byť istí, že „hasičstvo“ vo Vysokej 
pri Morave  nezanikne. Hana Maxiánová 

predseda zboru

  Začiatky novodobého hasičstva v Uhorsku, a teda aj na Slovensku, 
môžeme datovať do obdobia zániku cechov. Vznik rozvoja a zaklada-
nia hasičských zborov na základe dobrovoľnosti má počiatok v roku 
1860, keď v Budapešti  gróf Edmund Sečéni založil dobrovoľný 
hasičský zbor. Po vzore prvých veteránskych hasičských spolkov, ktoré 
vznikali v rakúsko-uhorskej monarchie, sa zišli i občania hochšteckí a 
založili Dobrovoľný hasičský spolok za pomoci pána Fojta z Prešporku 
dňa 8.4.1893 a zvolili svojho prvého predsedu, pána Štefana Gašpa-
roviča a za veliteľa, pána Ľudovíta Tótha. Tento spolok mal 42 dobro-
voľných členov. Činnosť spolku bola zameraná na nezištnú ochranu 
majetku občanov pred požiarmi a inými živelnými pohromami, naj-
mä povodňami, ktoré našu obec v tom období veľmi sužovali.
Začiatky boli ťažké, avšak nás ctí,  že pri kolíske požiarnej ochrany stáli 
naši predkovia spolu a nerozhodovalo, kto je chudobný a bohatý, ale 
spojili svoje sily do spoločnej ochrany obydlí. V týchto časoch sa v 
análoch zachovali mená hasičov ako boli: Jozef Nerád, Jozef Binder, 
Matúš Riškovič, Ján Lukášek, Ján Benca, Ján Morávek, Franc Ivanič, 
Štefan Jánoš a mnohí ďalší, ktorí ako prví vynaložili svoje schopnos-
ti, aby v boji s ničivými plameňmi zvíťazili, chrániac tak majetok svoj 
a majetok svojich spoluobčanov. Už vtedy pre túto myšlienku bola 
zapálená i obecná rada, ktorá zakúpila ručnú stradilovú striekačku, 
ktorá bola na ručné pumpovanie a stala sa základom mnohých úspe-
chov. 
V roku 1899 sa rozhodlo, že spolok si zaobstará hasičskú zástavu.20.
augusta 1899 bola zástava za veľkej oslavy vysvätená. V roku 1908 
zomrel predseda spolku pán Štefan Gašparovič a za druhého predse-
du bol zvolený obecný notár pán Anton Prackl, veliteľom bol zvolený 
Ján Mravka. 
Z roku 1910 sa dochovala cenná historická skupinová fotografia, na 
ktorej je vidieť 52 – členný dobrovoľný hasičský zbor obce Hochštet-
no. Tak ako historické pramene uvádzajú, dá sa z fotografie usúdiť, že 
v spolku bola náležitá disciplína. Jednotné uniformy belasej farby s 
modrým prúžkovaním, biele nohavice, čierne čižmy s tvrdými holin-
kami. Helmy boli z kože, zdobené mosadzným plechom so znakom 
Rakúsko –Uhorska , ktoré boli neskoršie vymenené. Snímka bola uro-
bená na dvore starej, vtedy novej rímsko – katolíckej ľudovej školy.

Prvú motorovú striekačku si hochšteckí hasiči zadovážili až v roku 
1932 a v roku 1937 za širokej pomoci občanov a obce aj hasičské 
auto, za ktorým sa motorová striekačka mohla ťahať. V roku 1938 bol 
zvolený za veliteľa Šimunič František. Výstavba novej hasičskej zbroj-
nice sa začala v roku 1938, ktorá bola dokončená v roku 1948. Finanč-
né náklady na novú budovu zbrojnice predstavovali 350 000 Kčs. 
Táto hasičská zbrojnica bola v roku 1948 pri príležitosti 65. výročia 
založenia hasičského zboru obce odovzdaná do užívania. Konala sa 
veľká slávnosť, na ktorej bola vysvätená zbrojnica a aj nová hasičská 
zástava. Z tejto udalosti sa dochovala historická fotografia  spred bu-
dovy zbrojnice, ktorú zhotovil pán Ján  Baláž. Na fotografii je zachy-
tený zemský veliteľ Peter Goldán, miestny farár František Kompánek, 
krstná matka zástavy pani Jozefka Šimuničová, ktorá zástavu vlast-
noručne vyšívala, vlajkonosič Ondrej Ščepán. Táto zástava sa dodnes 
dochovala a je uložená v hasičskej zbrojnici. Na zadnom obale tejto 
brožúry je fotografia historickej zástavy tu spomínanej a aj fotografia 
súčasnej  zástavy dobrovoľného hasičského zboru obce.
V roku 1945 sa pod vedením zanieteného organizátora Jána Fajtáka  
hasičská činnosť rozšírila aj o poskytovanie pomoci pri náhlych ocho-
reniach odvozom do nemocnice. Na tento účel zakúpili hasiči sanitný 
automobil.  

založenie hasičského zboru vo Vysokej pri Morave (hochštetne)1883

Dobrovoľný  hasičský  zbor  Hochštetno -  r. 1910
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  Činnosť dobrovoľných hasičov za posled-
ných päť rokov bola bohatá a činorodá a bola 
viackrát ocenená. 
  Dňa 22. 6. 2013 starosta obce a obecné za-
stupiteľstvo udeľuje plaketu 
  „Dobrovoľnému hasičskému zboru za šíre-
nie dobrého mena v obci Vysoká pri Morave 
pri požiarnych zásahoch, ako i na požiarnych 
súťažiach“
  Dňa 16. 10. 2013 udelil podpredseda vlády 
Slovenskej republiky a minister vnútra Slo-
venskej republiky Róbert Kaliňák ocenenie 
  „Pamätnú medailu tretieho stupňa Dobro-
voľnému hasičskému zboru Vysoká pri Mora-
ve za aktívnu pomoc pri povodniach v roku 
2013“.
  K zmene štruktúry a organizácii dobrovoľ-
ného hasičského zboru došlo v roku 2014, 
keď bolo na mimoriadnej schôdzi DHZO 
dňa 12. 1. 2014 odsúhlasené transformovať 
našu organizáciu na samostatné občianske 
združenie s názvom „Občianske združenie  
Dobrovoľný hasičský zbor Vysoká pri Mora-
ve“. Ustanovujúca schôdza novozaloženého 
občianskeho združenia bola dňa 23. 2. 2014. 
Na tejto schôdzi bol za predsedu združenia 
zvolený pán Slavomír Metelička. Registrácia 
občianskeho združenia a schválenie stanov 
bolo vykonané Ministerstvom vnútra SR dňa 
18. 3. 2014. 
  V roku 2015 sme sa dôstojne rozlúčili s na-
šou dlhoročnou členkou Františkou Chudov-
skou, ktorá sa výrazným spôsobom zaslúžila 
o zadováženie nášho hasičského auta ŠKO-
DA 706 RTO, ktorá bola spomínaná v predo-
šlých textoch a ktorá do dnešnej doby verne 
slúži hasičom v našej obci.

  V roku 2015 nám bolo Ministerstvom vnút-
ra SR pridelené nové hasičské auto, ktoré  
bolo hasičom odovzdané ministrom vnút-
ra Róbertom Kaliňákom dňa 28. 10. 2015. 
Nové hasičské auto IVECO Daily nám bolo 
slávnostne odovzdané a posvätené farárom 
farnosti Vysoká pri Morave pred nastúpeným 
hasičským zborom za hojnej účasti pozva-
ných hostí, kolegov hasičov z blízkych obcí 
a Rakúska, priateľov a našich spoluobčanov.
  V tomto roku sa nám podarilo tiež založiť 
súťažné družstvo  „Detského Plameňa“ a od 
tejto doby sa pravidelne s týmto družstvom 
zúčastňujeme na súťažiach s mnohými oce-
neniami. V súčasnosti máme v našom det-
skom družstve 24 detí, ktoré nám robia 
radosť a tiež šíria dobré meno našej obce 
a obecných hasičov.
  Od roku 2014 zabezpečujú členovia dob-
rovoľného hasičského zboru vo Vysokej pri 
Morave v spolupráci s Obecným úradom 
podujatie pri príležitosti Medzinárodného 
dňa detí. Toto podujatie pre deti základnej a 
materskej školy sa koná na miestnom futba-
lovom štadióne za účasti zložiek polície, pro-
fesionálnych a dobrovoľných hasičov.
  Ďalšou akciou, ktorá je najmä pre deti, je 
od roku 2015 podujatie s názvom „Mosty 
priateľstva“. Nultý ročník tohto podujatia 
sa uskutočnil dňa 8. 11. 2015 na miestnom 
ihrisku za účasti detských družstiev zo Slo-
venska a Rakúska. Následne v ďalšom roku 
sa zúčastnilo na tejto akcii 89 detí z oboch 
štátov. Druhý ročník sa uskutočnil dňa 19. 8. 
2017 za účasti 77 detí zo Slovenska, Rakúska 
a  aj z družobnej obce Vedrovice v Českej re-
publike. Tretí ročník plánujeme usporiadať v 

tomto roku v letnom termíne dňa 21. 7. 2018.
  Tak ako bolo spomínané, činorodá spolu-
práca s hasičmi z družobných obcí sa rozvi-
nula hlavne po podpise družobnej spolu-
práce s obcou Vedrovice na Morave v Českej 
republike v roku 2011,  s družobnou obcou 
Marchegg v Rakúskej republike a s hasičmi z 
Dolného Rakúska sa spolupráca zintenzívni-
la po roku 2013, keď sme sa zúčastnili nielen 
detských hasičských táborov v Rakúsku, ale 
aj hasičských cvičení v Marcheggu a povod-
ňového výcviku v Angerne.
  K dnešnému dňu je v dobrovoľnom hasič-
skom zbore obce Vysoká pri Morave evidova-
ných 60 členov, z ktorých niektorí pristupujú 
k činnosti aktívnejšie a niektorí členstvom 
podporujú činnosť tohto združenia. Vo vý-
bore Občianskeho združenia  Dobrovoľný 
hasičský zbor Vysoká pri Morave sú zvolení 
od januára 2018 títo členovia:
 
Hana Maxiánová – predseda združenia 
Karol Dvoran – veliteľ
Ing. Lenka Dvoranová – tajomník    
Zdenka Madejová – pokladník
Jozef Maxián – strojník   
Mgr. Marián Matúšek – referent pre mládež
Andrea Valterová – organizačný referent 
Ing. Ferdinand Kováč – člen výboru
Štefan Kopča – člen výboru   
Vladimír Bojkovský – člen výboru
Peter Slatina – hospodár   
Tomáš Kováč – preventivár
Ing. Vladimír Novoveský – revízor OZ DHZ

          

Po roku 1948 vznikla nová organizácia Zväz požiarnej ochrany. V roku 
1966 bol za predsedu zvolený Šimunič Benjamín, veliteľom sa stal 
Ján Bobák. Od roku 1980 má obec vozidlo ŠKODA 706 RTO, ktorým 
bol vyriešený nedostatok vody pri prvom zásahu. Po roku 1980 sa 
veliteľom stal Štefan Kopča a predseda Viliam Jančo. 
Po roku 1989 prišlo k zásadným zmenám ,požiarnu ochranu zo záko-
na preberá obec zriadením samosprávy.Za predsedníčku bola zvole-
ná pani Štefánia Smolinská a veliteľa robil do roku 1992 pán Štefan 

Kopča. V roku 2007 bol menovaný do funkcie veliteľa pán Karol Dvo-
ran a tohto veliteľa majú dobrovoľní hasiči vo Vysokej pri Morave až 
do súčasnosti. 
 V prvej kronike hasičského spolku, ktorá sa našťastie uchovala, a je 
stále opatrovaná na obecnom úrade, je zaznamenané: „ V zdraví 
a v pohode v ďalšom období budeme naďalej plniť svoje povinnosti, 
svoje sily spojíme v pokorení ničivých plameňov“, toto heslo si ctia 
a zostávajú mu verní aj súčasní hasiči.

Dobrovoľný  hasičský  zbor  Hochštetno -  r. 1930

Vysvätenie hasičskej zbrojnice a zástavy -  r. 1948

činnosť dobrovoľného hasičského zboru vo Vysokej pri Morave 
2012 - 2017
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Fotografie ocenení a úspechov zo súťaží

pár slov na záver ....
Počiatky a založenie Dobrovoľného hasičského zboru vo Vysokej pri 
Morave neboli ľahké. Činnosť hasičov nebola vždy idylická a bez-
problémová a ani súčasná  doba nie je veľmi priaznivá a naklonená 
na formy dobrovoľníctva a nezištnej pomoci, o to viac si zaslúžia 
uznanie všetci tí, ktorí sa spolupodieľali a podieľajú na fungovaní 
hasičov v obci.
Rozsah tejto malej brožúrky nedovoľuje dopodrobna spomenúť čin-
nosť, fungovanie a osobnú angažovanosť ľudí, ktorí písali a píšu his-
tóriu hasičstva v našej obci, preto prosíme, aby sa nikto neurazil, keď 
nebude uvedený v tejto brožúrke.
 Poďakovanie a vďaka patrí všetkým tým, ktorí podporovali a pod-
porujú činnosť dobrovoľných hasičov v obci, starostovi pánovi Du-
šanovi Dvoranovi, obecnému zastupiteľstvu, rodinám aktívnych ha-
sičov, občanom a tiež aj sponzorom, bez ktorých by nebolo možné 
hasičskú tradíciu zachovávať a odovzdávať ju našim nasledovníkom 
a mladej generácii. 

Fotografie zo života Dhzo a súťaží  
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zástavy Dobrovoľného hasičského zboru obce Vysoká pri Morave

zo života Dhz
 Činnosť DHZ sa realizuje prostredníctvom 
športových podujatí, školení, príležitostí ak-
tívneho zásahu alebo spolupodieľaním sa 
na spoločenskom a kultúrnom živote obce. 
Preto i tento rok hasiči symbolicky počas veľ-
konočných sviatkov stáli pri Božom hrobe. O 
deň neskôr sa konala hasičská veľkonočná 
zábava, na ktorej organizácii sa podieľala 
početná skupina dobrovoľných hasičov a 
hasičiek. Pri vstupe vítali hostí p. Kopča a 
p. Bojkovský. V bufete obsluhovali p. Matú-
šek, p. Valter, p. Hanzel a p. Slatina. Obsluhy 
v sále sa ujali p. Valterová, p. Weismanová, p. 
Ševčíková a p. Šibalíková. V kuchyni sa reali-
zovala p. Smolinská, p. Weisman, p. Matúš-
ková a o tombolu sa postarala p. Dvoranová 
a p. Maxiánová. Výzdobu a krásnu dekoráciu 
veľkonočného zajaca a bociana spoločne 
vyrobili p. Matúšková a p. Hanzelová. Deti 
sa postarali o kraslice, ktoré zdobili stoly. Do 
tanca hrala hudobná skupina Polák Bend. 

V sále vládla výborná nálada a tak veríme, 
že sa budúci rok na podobnom podujatí opäť 
stretneme.
  Hneď nasledujúci týždeň, 7. apríla 2018 sa 
konala prvá súťaž v tomto roku - Súťaž zruč-
nosti v Záhorskej Vsi. Dievčatá DHZ Plameň 
sa umiestnili na 1. mieste, chlapci DHZ Pla-
meň a ženy obsadili peknú striebornú prieč-
ku a muži sa umiestnili na treťom mieste. 
Jednalo sa o veľmi úspešný začiatok sezóny. 
Všetkým zúčastneným gratulujeme!
  5. mája 2018 sme spoločne oslávili 10 rokov 
partnerstva obce Vedrovice s našim DHZ. 
V tomto období sme takisto opäť spestrili 
športový deň nášmu sponzorovi - spoloč-
nosti Berto. Vyrobili sme deťom obľúbenú 
penu. 
20. mája 2018 sa v zasadačke Obecného úra-
du vo Vysokej pri Morave uskutočnila zdoko-
naľovacia príprava pre členov dobrovoľného 
hasičského zboru obce zameraná na strojnú 
službu. Plneniu úloh na úseku ochrany pred 
požiarmi napomáha štátnym orgánom, ob-

ciam, právnickým osobám a fyzickým oso-
bám–podnikateľom Dobrovoľná požiarna 
ochrana Slovenskej republiky, s ktorou Mi-
nisterstvo vnútra Slovenskej republiky a iné 
ústredné orgány spolupracujú. Táto príprava 
sa vykonala pre celé hasičské družstvo podľa 
zaradenia v rozsahu 12 hodín, z toho 2 hodi-
ny teoretickej prípravy a 10 hodín praktické-
ho výcviku. Školenia pod vedením Stanislava 
Valka, veliteľa OŠ DPO SR v Martine, sa zú-
častnilo 24 hasičov.
  26. mája 2018 sa v obci Plavecký Mikuláš ko-



nalo okresné kolo súťaží hasičských družstiev mužov a žien v disciplí-
nach: požiarny útok s vodou a štafetový beh 8 x 50m. Okresná súťaž 
hasičských družstiev prebiehala podľa pravidiel súťažného poriadku 
schváleného Snemom DPO SR 30.11.2013. Zo 16 hasičských druž-
stiev sa muži umiestnili na 4. mieste.
  Ako je už každoročne zvykom i tento rok bola organizácia osláv 
MDD na miestnom futbalovom štadióne v réžii obecného úradu 

a dobrovoľných hasičov. 
Ukážku hasičských zručností  predviedli deti MŠ z družstva Plamie-
nok a kynológovia Policajného zboru  z Moravského Jána. Lanovku 
nám robili profesionálni hasiči špecializovaní na lezenie z Bratislavy 
a profesionálni hasiči z Malaciek.  Predviedli tri ukážky hasenia a rôz-
ne druhy odevov a hasičskej techniky.
  16. júna 2018 sa konal Memoriál Tomáša Ondroviča v Lábe, kde sa 
ženy umiestnili na 1. mieste a muži obsadili pekné 4. miesto. 
Po súťažnej aktivite prišla na rad opäť podpora miestneho kultúrne-
ho podujatia. S prípravou aj realizáciou osláv letného slnovratu mali 
miestni dobrovoľní hasiči a hasičky veľa práce. Stavali sme vatru, 

zabezpečovali prístupnosť vody k vatre a ohňostroju, chystali ka-
tamarany, aby sme mohli úspešne splaviť niekoľko stoviek sviečok. 
Našu posádku podporili partneri z Devínskej Novej Vsi, ktorí nám 
pomáhali zbierať zhorené sviečky či už z lodiek alebo na brehoch 
v „prsačkách“ – špeciálnych rybárskych gumákoch. V neskorších ve-
černých hodinách sme znova dozerali na bezpečnosť pri pálení vatry. 
Slávenie Slnovratu má pre nás vždy väčšmi pracovný ako zábavný 
charakter, no napriek tomu sme i tohto roku strávili krásnu sobotu s 
vedomím záslužnej činnosti v prospech všetkých našich obyvateľov 
a obyvateliek. 
Zároveň pozývame všetkých spoluobčanov a spoluobčianky na už 
tretíkrát realizované medzinárodné podujatie „Hasiči bez hraníc“. 

Opäť budú pozvané deti z rôznych kútov Slovenska, Čiech a Rakúska. 
Srdečne všetkých pozývame a tešíme sa na spoločné stretnutie na 
miestnom futbalovom štadióne 21. júla 2018.

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
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oslavy letného slnovratu
Ja, Slnko, hviezda zlatá, po roku som opäť prišla sem, 
za to, že môj príchod oslavujete, všetkým ďakujem.

 Týmito  slovami sa prihovorilo 
naše „slniečko“ Lenka Lapčí-
ková na brehu rieky Moravy 
všetkým, ktorí prišli na oslavy 
letného slnovratu, najdlhšie-
ho dňa v roku. Samozrejme so 
Slniečkom prišiel prítomných 
pozdraviť i postrašiť vodník To-
máš Kimlička.
 S príchodom sprievodu z kul-
túrneho domu, v ktorom boli 
zastúpené všetky významné 
zložky obce, starostovia oko-
litých obcí, zástupcovia pria-
teľskej obce Vedrovice a ďalší 
významní hostia, sa v sobotu, 
23. 6.,  začali oslavy tohto nád-

herného dňa. Pre občanov našej obce, ale i všetkých návštevníkov 
sa  začal program  cimbálovou muzikou Kuštárovci. Všetci priaznivci 
folklóru si prišli na svoje, vypočuli si známe slovenské ľudové piesne 
a uvideli ľudové tance. Okolo 20.00 hodiny sa mikrofónu ujal Marián 
Greksa, známy slovenský spevák s kapelou Delykvenc. Roková ka-
pela mala výborný ohlas  – ľuďom sa veľmi páčili. Po zotmení všetci 
obdivovali rieku Moravu pre plávajúce  svetielka, nechýbal i tradičný 
ohňostroj, vatra. Počas celého večera bolo pripravené bohaté občer-
stvenie. V ďalších hodinách sa slova ujala  country kapela BUKADO, 
ktorá zabávala prítomných až do skorého rána.
 Všetkým organizátorom srdečne ďakujeme a pridávame nasledujú-
ce fotografie: 

a hore s tým májom!
Stavanie mája je dlhoročnou tradíciou našej 
obce. Bolo tomu tak aj tento rok. V pondelok,  
30. apríla 2018, sme spoločne na Námestí 
oslobodenia postavili máj ako symbol zelene 
života,  symbol lásky a prejav úcty a žičlivosti. 
V tento príjemný večer opäť nechýbal bohatý 
kultúrny program – vystúpil detský folklórny 
súbor Klnka a súbor dospelých tanečníkov 
Štvrtčan  - oba súbory pod vedením Ingrid 
Saňkovej a Petra Saňku. Hoci sa u nás ne-
predstavili prvý raz, ich vystúpenia sú vždy 
fascinujúce, plné radosti a krásy z pohybu ľu-

dového tanca. Po rituáli stavania mája, z kto-
rého mali všetci prítomní radostné (i zmieša-
né) pocity, ľudí vytiahlo z lavíc už známe Duo 
Linz, pri ktorom sa tancovalo do neskorého 
večera. Nechýbalo bohaté občerstvenie, o 
ktoré sa postarali naši občania.
Veľké poďakovanie patrí starostovi obce, pra-
covníkom obecného úradu  a kultúrnej komi-
sii, ktorí zabezpečili celú organizáciu.
„Nie vždy je plný krásy tento svet, ale máj 
nám vždy v srdciach bude znieť“ – týmito 
slovami by som chcela podporiť túto krásnu 
tradíciu  i v budúcich rokoch...

Mgr. Martina Koreničová
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Výlet vláčikom záhoráčikom
Starosta obce pán Dušan Dvoran zorganizoval pre našich ob-
čanov výlet „Vláčikom Záhoráčikom“ do Plaveckého Podhradia, 
ktorého sa zúčastnilo 35 našich občanov. Veľmi teplé počasie ich 
neodradilo a všetci spolu vystúpili na Plavecký hrad, odkiaľ sa im 
otvoril krásny výhľad na takmer celé Záhorie. Pred spiatočnou 
cestou domov mali pri vlakovej stanici pripravené malé občer-
stvenie. Pochutnali si na párkoch, moravských koláčoch a smäd si 
zahnali minerálkou, pivom, či pohárom vína. Nálada bola výbor-
ná a domov ich v odpoludňajších hodinách opäť vláčik Záhoráčik 
priviezol. 

Jarný výlet dôchodcov
Dňa 17. mája sa 55 členov MO JDS zúčastnilo na výlete  do Rakúska a 
Maďarska . V Rakúskom mestečku RUST pri Neusiedlerskom jazere si 
pozreli historické centrum mestečka a vychádzkovým   krokom prešli 
do prístavu po ceste, kde divoké husi majú prednosť pre akýmkoľvek 
dopravným prostriedkom. Na predmestí Eisenstadtu, vo vinárstve 
Weingutsterházy, sa zúčastnili po prípitku šampanským na ochut-
návke 5 druhov vín. Majiteľ vinárstva ich previedol po závode, kde 
vysvetlil, v čom a aké druhy vína vyrábajú.  Ďalšou zastávkou bolo 
maďarské mesto Šoproň, kde prítomných miestny  sprievodca zo-
známil s históriou mesta  a previedol ich po najkrajších kultúrnych 
pamiatkach. Po neskoršom bohatom obede, ktorý už bol pripravený 
v reštaurácii Biela ruža, pokračovali späť do Rakúska, kde v mestečku  
Frauenkirchen mali možnosť navštíviť Baziliku Minor a v modernom 
prevedení krížovú cestu. Potom už nasledovala cesta domov v prí-
jemnom Royal buse. Dôchodcov sprevádzal starosta obce s tlmočníč-
kami pani Ing. Zuzanou Polákovou a Terkou Bukovskou. Všetci sa už 
tešia na ďalší jesenný výlet. 
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Jarné brigády
 Jarné brigády v obci sa konajú každoročne v 
mesiaci apríl, teda v mesiaci, kedy má sviatok 
naša modrá planéta  a pripomíname si „Deň 
Zeme“. Je to čas zamyslieť sa, čo všetko robíme, 
resp. nerobíme v jej prospech. A pritom stačí 
tak málo. Áno málo, lebo aj málo je lepšie, ako 
nerobiť nič. V našej obci majú tradície brigády 
na upratovanie  obce a jej okolia. Do tejto akti-
vity sa pravidelne zapájajú pedagógovia a deti 
ZŠ, členovia MO JDS, členovia fašiangovej spo-
ločnosti, členovia poľovného združenia Hoch-
štetňan, členovia DHZ, ale i mnohí občania, 
ktorí majú radi poriadok okolo svojho domu, 
na svojej ulici. Deti ZŠ vyzbierali odpadky na 
cestách do Lábu a Zohoru, na Staničnej ulici 
a v Mláke. Členovia MO JDS urobili poriadok 
v parku pri sv. Jáne, na Námestí oslobodenia , 
pred kultúrnym domom a pri pamätníku pad-

lým pred kostolom. Členovia poľovného zdru-
ženia opätovne vyčistili Marcheggsku cestu a 
Borník. Fašiangová spoločnosť vyupratovala 
miestny cintorín. Všetkým patrí poďakovanie 
za to, že ich neodrádza robiť poriadok a upra-
tovať po tých, ktorí tento neporiadok robia. 
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oslávili sme Deň otcov
Deň matiek je už u nás zaužívaným sviat-
kom. Ale čo oteckovia? Tretia júnová nedeľa 
patrí všetkým otcom. Veď aj oni si zaslúžia 
uznanie. Nemôžeme predsa poprieť skutoč-
nosť, že atmosféru šťastnej rodiny dotvára 
aj otec. Tak aj v našej Farbičke pripomíname 
deťom  sviatok Deň otcov. Motivujeme de-
tičky, aby poďakovali svojim „tatinkom“ za 
všetko, čo pre nich robia – pomôžu opraviť 
pokazené hračky, bláznia sa s nimi, vozia 
ich autom na výlety i do škôlky, rozprávajú 
príbehy, trpezlivo odpovedajú na zvedavé 
otázky a hlavne ľúbia svoje deti. 
Detičky svojim „tatinkom“ vlastnoručne vy-
maľovali srdiečko a naučili sa aj peknú bás-
ničku. Verím, že všetkých tatinkov potešila.
Hovorí sa: „ Jeden otec lepší než sto učite-
ľov.“ A tak, milí otcovia, prajeme vám, aby 
ste prežili tento sviatok v spoločnosti svo-
jich detí s láskou a radosťou.

 Bc. Viera Kopčová
  Detské centrum Farbička

oslávili sme Deň matiek
„Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všet-
kých ostatných, no ju nemôže nahradiť nik.“ 
– Kardinál Mermillod
 „Milé naše mamičky, sme len malé detičky. 
Srdiečka však veľké máme, z láskou si Vás 
objímame.“ Takto privítali detičky svoje ma-
mičky v našom Detskom centre Farbička. Pri-
dali aj peknú pesničku a darček, ktorý spolu s 
pani učiteľkami pripravili pre svoje maminky.   
Po tomto krásnom úvode prišla teta Erika z 
divadla Lienka a koncert sa mohol začať. Deti 
ukázali, aké sú šikovné a čo všetko sa v škôl-
ke naučili. Všetky pesničky, ktoré teta Erika 
spievala a hrala na gitare, vedeli aj oni. Spolu 
spievali a tancovali. Odmenou im bol veľký 
potlesk mamičiek, ktoré boli na svoje deti 
veľmi hrdé. Mamičky prežili krásne chvíle v 
spoločnosti svojich šikovných detí.

Medzinárodný deň detí vo 
Farbičke
  MDD oslavujeme na Slovensku od roku 1952 
vždy 1. júna. Cieľom tohto sviatku je urobiť 
deťom radosť a zároveň poukázať na problé-
my týkajúce sa detí vo svete. Najväčší darček, 
ktorý môžeme dať našim najmenším, je naša 
pozornosť. Spoločné chvíle strávené s rodičmi 
sú pre deti nenahraditeľné a spoločné zážitky 
si deti zapamätajú až do dospelosti. 
  Aj my vo Farbičke sme pre deti pripravili deň 
plný hier a zážitkov. Školský dvor sa premenil 
na ihrisko, kde deti súťažili v hľadaní zvieratiek, 
ktoré im skryl malý škriatok. Výzvou bolo cho-
denie po úzkej lavičke, ktorú naši malí kama-
ráti zvládli bez problémov. Všetkých potešili 
farebné lopty, s ktorými sme si zahrali futbal. 
Energiu sme si doplnili chutnými koláčikmi.      
A na záver potešila každého malého športovca 
zaslúžená medaila za skvelé športové výkony.
  Už teraz sa tešíme na ďalší MDD, lebo robiť 
deťom radosť je tá najlepšia a najkrajšia  vec 
na svete

Život  v materskej škole
  A je to tu ! Čas, kedy pre niektoré detičky 
skončil školský rok a začali letné prázdniny. 
Zažili sme spolu za ten polrok veľa pekných 
chvíľ, zorganizovali sme pre detičky veľa akcií. 
Dovoľte nám aspoň krátke zhodnotenie: 
 26.3.2018 sme sa vybrali na hrádzu rieky 
Morava, kde sme sa rozlúčili so zimou. Deti 
mali pripravený krátky program, po ktorom 
pán starosta zapálil našu Morenu a hodil ju 
do Moravy. Z hrádze sme odchádzali len so 
slniečkom a pekným počasím.  
  27.3.2018 otvorili najstaršie deti z  materskej 
školy zasadanie ZOZO v našej obci štátnou 
hymnou. Týmto pánovi starostovi  ďakujeme 
za príležitosť, ktorú naše deti dostali.
  4.4.2018  zavítala do našej MŠ opäť spiso-
vateľka Zuzka Štelbaská, ktorá najmenším de-
ťom čítala rozprávky z detských kníh.
 11.4.2018 si deti pozreli predstavenie Di-
vadielka Dúha – O neposlušnej mamin-
ke - príbeh  rodinky s dvoma nezbednými 
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deťmi Lenkou a Filipom, v ktorom 
sa dozvedeli, že detstvo je dôleži-
tým momentom v ich živote a na 
druhej strane sa zoznámili aj so 
svetom dospelých, ktorí by si to 
radi s deťmi vymenili a mohli sa 
opäť bezstarostne hrať.
  28.4.2018 sa uskutočnila v areáli 
MŠ brigáda, na ktorej sme zveľaďo-
vali dvor pre naše deti. 
   30.4.2018 sme oslávili Deň zeme 
a pri tejto príležitosti s pánom sta-
rostom vysadili na našom dvore 
strom – Javor mliečny.
  7.5 – 11.5. 2018 absolvovali naj-
staršie deti Plavecký výcvik na pla-
várni Malina v Malackách.
 10.5.2018  sa konal zápis nových 
detí do MŠ
 11.5.2018 pri príležitosti Dňa 
matiek si na dvore deti pripravili 
pásmo, ktorým si uctili svoje ma-
mičky.
 16.5.2018 prebehlo fotografova-
nie detí, aj na tablo.
 28.5.2018 sa detí 1. a 2. triedy sa 
zúčastnili výletu do ZOO. Zvieratká 
sa im predviedli v plnej kráse a užili 
si aj 3D kino v Dinoparku.
 29.5.2018 deti 3. a 4. triedy spo-
znávali krásy a pamiatky hlavného 
mesta. Po uličkách Bratislavy sa 
previezli  vláčikom Prešporáčikom 
s konečnou zastávkou na Brati-
slavskom hrade, kde sa pokochali 
dominantou zblízka a vyšantili sa v 
areáli hradného nádvoria. 
 1.6.2018 oslávili deti svoj deň na 
miestnom ihrisku,  kde sa im pred-
viedol miestny detský hasičský krú-
žok Plamienok, psovodi im ukázali 
poslušnosť svojich psíkov, páni po-
licajti zásahy proti zločinu.; Hasiči 
predviedli hasenie požiaru a zabez-
pečili deťom aj občerstvenie
  5.6.2018 sme si užili divadelné predstavenie o 
kocúrovi Goliášovi a nezbedných myškách v po-
daní detí zo ZŠ Jakubov a pod vedením manže-
lov Mikócziových
 12.6.2018  naše kroky viedli do kultúrneho 
domu v našej obci, kde sa konala medzinárodná 
výstava Hasičské hobby 2018. Deti dostali náuč-
ný a pútavý výklad od Petra Roneca a odchádzali 
z výstavy s úsmevom na tvári a omaľovánkou.

 15.6.2018   zaparkovala na dvore materskej 
školy záchranárska sanitka aj so záchranármi. 
Detičky mali možnosť nahliadnuť do vnútra sa-
nitky a oboznámiť sa so všetkým s čím záchra-
nári pracujú. Ďakujeme p. Miške Martinkovej .
  27.6.2018   našu škôlku navštívilo divadielko 
Féder Teáter s predstavením O príšerne krás-
nej princeznej. 

        

29.6.2018  sa naši predškoláci rozlúčili so svo-
jimi kamarátmi a s pani učiteľkami. Boli paso-
vaní za školákov, ktorí v septembri prekročia 
brány veľkej školy. My im prajeme, aby sa im 
darilo a všetky školské povinnosti zvládli bez 
problémov. 

Všetkým deťom prajeme krásne prázdniny...

akadémia ku Dňu matiek
Matka. Slovo navonok všedné, ale vo svo-
jej podstate obrovsky bohaté. Predstavuje 
darkyňu života, opatrovateľku, ochrankyňu, 
priateľku ale aj autoritu, bútľavú vŕbu a všet-
kým nám najbližšieho človeka. Počas roka 
si ani neuvedomujeme, čo všetko v našich 
mamách a babkách máme. Je peknou tradí-
ciou, že každoročne si druhú májovú nede-
ľu naše mamičky a babičky pripomenieme. 
Aj žiaci našej školy sa chceli svojim matkám 
a babkám poďakovať za všetku lásku a sta-
rostlivosť, a tak si pripravili kytičku básničiek, 
pesničiek a scénok, ktorá  bola na slávnost-

zo ŽiVoTa zákLaDneJ ŠkoLy 



nej akadémii v telocvični základnej školy 
vyjadrením ich nesmierneho obdivu a často 
nevyslovenej lásky a poďakovania. Oči ma-
mičiek a babičiek žiarili radosťou a dojatím, 
nejedno oko zarosila slza. V rukách stískajúc 
pestrý karafiát si uvedomili, že vo svojich ra-
tolestiach majú pokračovateľov života, zdroj 
zmyslu života a radosť.

  Mgr. Gabriela Gabrišová
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brigáda ku Dňu zeme
 Každoročne v apríli si pripomíname Deň 
Zeme. Naša krásna modrá planéta Zem je z 
roka na rok viac a viac ohrozovaná odpadmi. 
Uvedomujeme si to aj my v našej dedine, a 
preto každoročne organizujú rôzne zložky 
brigády na vyčistenie intravilánu a extravilá-
nu obce.
 Žiaci základnej školy sa učia o ochrane život-
ného prostredia nielen teoreticky. Každý rok 
sa pričiňujú o vyčistenie okolia obce. Bolo 
tomu tak aj tento rok. Žiaci 1. stupňa vyčistili 
okolie školy a Mláku, piataci hrádzu Moravy 
od požiarnej zbrojnice po plynárov. Starší žia-
ci 2. stupňa sa rozdelili na Zohorskú a Lábsku 
cestu. Ôsmaci a deviataci vyzbierali niekoľ-
ko vriec špiny od Lábskeho jazera po kanál 
. Šiestaci a siedmaci čistili až zo zohorského 
extravilánu až po kanál v našej obci. Odbre-
menili prírodu od množstva plastových fliaš, 
šatstva a pneumatík. Je zarážajúce, že deti 

našli celé vrecia domového odpadu, na ktorý 
má mať každá domácnosť popolnicu.
Zbierame mnohí – dospelí, deti. Napriek 
tomu sa situácia každý rok opakuje, pretože 

čisté okolie dlho nevydrží a mnohí nepo-
riadnici odhodia odpad hocikam, hlavne že 
ho nemajú doma. Robíme si to sami. Potom 
sa čudujeme, že u našich susedov za riekou 

Morava je čisto a u nás pravý opak. Čo takto 
si zobrať od nich príklad?

Mgr. Gabriela Gabrišová
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Deň detí
  1.jún sa už tradične spája so sviatkom všet-
kých detí. Všetky deti z Vysokej pri Morave, 
teda aj žiaci základnej školy, sa už niekoľko 
rokov v tento deň stretávajú na miestnom 
štadióne,  kde im členovia Dobrovoľného ha-
sičského zboru pripravia pestrý a zaujímavý 
program. Tak to bolo aj tento rok.
  Sviatočné dopoludnie otvoril krátkym prího-
vorom riaditeľ školy pán Pavel Benca. Potom 
sa ujala slova pani Hana Maxiánová, ktorá nás 
oboznámila s programom dopoludnia. Ako 
prvý bod programu bolo vystúpenie najmen-
ších požiarnikov – skupiny Plamienok, ktorí 
nám predviedli  organizovaní zásah pri po-
žiari domu. Počínali si veľmi dobre, raz z nich 
budú ozajstní požiarnici. 
Veľmi pútavou časťou býva každý rok vystú-

penie psovodov a ich cvičiteľov, ako aj pred-
stavenie mladých psíkov – šteniat. Deti si ich 
mohli bez strachu pohladkať. Na štadióne 
bola profesionálna požiarna technika a deti 
sa mohli tiež povoziť na lane.
  Príjemne všetkým „padlo“ malé občerstve-
nie v podobe hotdogu a ovocného džúsu. 
Občerstvenie pripravili členky DHZ, za čo im 
patrí naše poďakovanie. Sme veľmi vďační 
miestnym požiarnikom a tiež profesionálom, 
ktorí prišli v tento deň potešiť deti. Vďaka 
patrí aj našim tradičným sponzorom  firme 
Berto a obecnému úradu.
  Počasie bolo pekné, ale horúčava urobila 
svoje. Pred obedom boli deti od tepla a slnka 
unavené, a tak sme sa mohli všetci spokojne 
rozísť domov. Pekné zážitky nám ostanú dlho 
v pamäti.

Mgr. Gabriela Gabrišová

eco h2o tour - výchovné podujatie
  Dňa 06. júna 2018 do našej školy, resp. kultúrneho domu zavítal po-
pulárny spevák Thomas Puskailer so svojím unikátnym ekovýchovným 
projektom ECO H2O TOUR. Známy spevák nezabúda na životné pro-
stredie a rozhodol sa žiakom našej školy ukázať, ako šetriť vodou. Na 
pomoc si prizval aj kolegu Ondreja Antálka,známeho tanečníka,spe-
váka,moderátora (Poznať ho môžete z rôznych projektov, napríklad zo 
známeho tanečného projektu ,,Príbeh ulice“, z muzikálu ,,Boyband“, či 
z tanečnej skupiny ,,The Pastels“.). Ide o dlhodobý vzdelávací program 
BVS. Súčasťou ich vystúpenia boli súťaže, ekopesničky, krátke  videá 
so známymi osobnosťami šoubiznisu a nakoniec kvíz, ktorý ukázal, čo 
si žiaci zapamätali. Deti boli nadšené, spolupracovali a každý sa chcel 
zapojiť do súťaží a kvízu. Thomas a Ondrej deti za správne odpovede 
odmenili malým darčekom. Na záver programu prebehla autogrami-
áda a fotografovanie.
  Dúfame, že podobné podujatia sa uskutočnia v škole aj v budúcnosti.   
Ďakujeme za pekný zážitok.

Bc. Viera Trajlínková
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Futbalový turnaj
  Dňa 20.4.2018 sa družstvo chlapcov našej 
školy zúčastnilo futbalového turnaja v Záhor-
skej Vsi. Našu školu reprezentovali:
Samuel Šebestián, Michal Kopča, 
Marián Műller, David Kimlička, 
Richard Dvoran, Miroslav Jón 
a Martin Urbanič. 
Turnaja sa zúčastnilo osem mužstiev z Ma-
laciek, Kuchyne, Plaveckého Štvrtka, Lábu, 
Vysokej pri Morave, Senca, Gänsendorfu a 
Záhorskej Vsi. Naši žiaci sa v silnej konkuren-
cii nestratili a obsadili pekné 4. miesto. Michal 
Kopča bol vyhlásený za najlepšieho brankára 
turnaja.

Pavel Benca

exkurzia do televízie 
Markíza
   V stredu 27. júna 2018 sa žiaci tanečno-
-dramatického krúžku zúčastnili exkurzie do 
televízie Markíza. Po príchode do televízie sa 
nás ujal sprievodca, ktorý nám ukázal štúdio, 
z ktorého sa vysielajú Televízne noviny, Re-
flex a Predpoveď počasia. Dozvedeli sme sa, 
že Predpoveď počasia sa prednahráva denne 
okolo 15.00 hodiny, Televízne noviny a Reflex 
idú naživo. Žiaci si mohli vyskúšať čítať text z 
čítačiek a urobiť fotografie. Potom sme prešli 
do štúdiá, z ktorého sa denne vysiela naživo 
Teleráno. Tu žiaci videli, aké úkony prebieha-
jú po práve skončenom živom vysielaní Tele-
rána. Len nás trošku mrzelo, že sme nestretli 
moderátorov, pretože mali práve poradu. 
Nakoniec sme mohli jedným očkom nahliad-
nuť do maskérne, kde maskérky pripravujú 
moderátorov na živé vysielanie. Tešíme sa na 
ďalšie pekné podujatie podobného charak-
teru na budúci rok.

 Bc. Viera Trajlínková

Matematický klokan
 

  Dňa 19. 3. 2018 sa naša škola zapojila do 21. 
ročníka medzinárodnej matematickej súťaže 
Matematický klokan. Testovania sa zúčastnilo 
19 žiakov od prvého po siedmy ročník. Žiaci 
I. stupňa riešili zaujímavé úlohy formou testu 
počas 45 minút. Na riešenie náročnejších úloh 
potrebovali žiaci II. stupňa 60 minút. Ako sa 
žiakom na súťaži darilo zistíme 9. 4. 2018.
Výsledky nájdete na stránke 
www.matematickyklokan.sk

Mgr. Dagmar Šaray Novotná

návšteva prírodovedného múzea 
a Múzea dopravy
  V utorok 17. apríla 2018 žiaci druhého stupňa spolu s pani učiteľkami cestovali autobusom 
do hlavného mesta - Bratislavy. 
  Naším hlavným cieľom bola návšteva Prírodovedného múzea. V múzeu nás zaujali veľmi 
pekné expozície. Upútal nás najmä mamut. Z odborného výkladu sme zistili, že súčasne 
žijeme v „dobe ľadovej“.  Naša Exkurzia pokračovala v Múzeu dopravy. Múzeum sa nachádza 
v priestoroch koľajiska prvej bratislavskej stanice parostrojnej železnice z 19. storočia a priľah-
lých skladov. Žiaci si prezreli zbierku vozidiel od prvých dopravných prostriedkov s motorom i 
bez neho cez bicykle, osobné a nákladné automobily medzivojnového obdobia až po vozidlá 
zo 60. rokov. Exkurzia bola úspešná, žiakom zostanú z múzea pekné spomienky.

návšteva z akadémie policajného zboru v bratislave
  15. júna navštívili našu školu študenti z Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Dôvod návštevy mala byť prednáška o kyberšikane, ale štu-
denti sa viacej zamerali na počítačové hry a čas, ktorý pri hrách trávime. Obaja policajti sa nám predstavili a porozprávali nám niečo zo svojho 
súkromného ale aj pracovného života. Pôsobili na nás príjemne a väčšina z nás ich brala ako kamarátov, nie ako vážnych policajtov.
  Po predstavení sa  nám rozdali dotazníky, v ktorých sme mali uviesť koľko času trávime pri počítači, na čom sa hráme počítačové hry, od koľ-
kých rokov ich hráme a pod. V triede vládla pozitívna atmosféra . Policajti nás chceli oboznámiť viac s internetom, jeho funkciami. Konštatovali, 
že ako hráči počítačových hier venovali tejto činnosti veľa času, čo teraz ľutujú. Presviedčali nás, aby sme sa namiesto toho venovali iným uži-
točnejším aktivitám. Mohli sme klásť policajtom rôzne otázky, napr. o ich práci, alebo ako sa stať policajtom. Po skončení sa nám poďakovali za 
aktivitu a pozornosť. My sme im naopak poďakovali za odovzdanie skúseností, ako lepšie využiť čas strávený za počítačom.

                                                                                                                      Michal Kopča, 7. trieda
                                                                                                                      Lujza Koteková, 6.trieda
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Školský výlet
 Dňa 22. júna 2018 sa žiaci druhého stupňa ZŠ zúčastnili na škol-
skom výlete. Trasa viedla po stopách Ľudovíta Štúra – preto  naša 
prvá cesta viedla do Modry. Tu sme si pozreli pamätnú izbu a mú-
zeum Ľ. Štúra ako i múzeum modranskej majoliky. Ďalej sme pu-
tovali do „malého Ríma“. Tak sa totiž hovorí Trnave, pretože sa tu 
nachádza množstvo kostolov. Žiaci dostali rozchod na pešej zóne 
a po hodinovej prechádzke sa posilnili dobrým obedom v reštau-
rácii Spektrum. Na spiatočnej ceste sme navštívili hrad Červený 
Kameň, kde sme mali objednanú prehliadku so sprievodkyňou na 
tému Život na hrade. Aj na hrade sa umývalo, chodilo na záchod, 
kúrilo, spalo, varilo – skrátka žilo. To, že kedysi sa žilo inak ako dnes, 
nám porozprávala pri prehliadke devätnástich  miestností juho-
západného krídla hradu. Výklad bol pekný a pútavý. Nakoniec sa 
žiaci po prehliadke občerstvili nanukom. Okolo 18.00 hodiny sme 
sa vrátili šťastní, zdraví a plný nových zážitkov domov.

Bc. Viera Trajlínková

  Žiaci našej školy navštívili v rámci výtvarnej výchovy výstavu obra-
zov nášho rodáka pána Mgr. Vendelína Neráda v zasadačke Obec-
ného úradu vo Vysokej pri Morave. Z umelcových obrazov sa žiaci 
dozvedeli o živote, práci a voľnom čase našich predkov. Výstava ich 
oslovila a odnášali si z nej pekné dojmy.

Vernisáž

noc s andersenom
  V rámci marca, ktorý je označovaný ako mesiac knihy, sme pre na-
šich žiakov zorganizovali podujatie Noc s Andersenom. 23.marca 
sme večer o 18.00 hodine privítali medzi nami spisovateľku pani 
Zdenku Lacikovú, ktorá sa deťom predstavila a porozprávala im o 
svojej tvorbe. Pani Laciková si hneď získala deti svojou srdečnosťou a 
milým prístupom. Deti nás príjemne prekvapili strhujúcou aktivitou, 
kládli množstvo otázok zo života, tvorby a záľub spisovateľky. Počas 
besedy všetkým zarecitovala Vanesska Medová- víťazka obvodného 
kola súťaže Zúbkove pramene. Po skončení besedy si vyučujúci v ma-
lých krúžkoch s deťmi čítali.
  Vďaka združeniu rodičov si deti pochutnali na dobrej večeri. Zasýtila 
ich chutná pizza, ktorej dovoz zabezpečila predsedníčka rady rodi-
čov pani JUDr. Michaela Tomečková.
Pani Zuzana Dvoranová priniesla chutný trdelník.
 O 21.00 hod. sme sa obliekli a vyšli na školský dvor. Žiaci boli roz-
delení do piatich družstiev a museli na piatich stanovištiach odpo-
vedať na otázky. Po uhádnutí indície hľadali poklad. Všetky skupiny 
boli úspešné. Za odmenu dostali dukátiky, lízatká a fidorky. Toto milé 
podujatie im budú pripomínať aj pamätné diplomy.
 Keď čas pokročil, uložili sa všetci k spánku. A hoci sa starším spať 
nechcelo, predsa sa po určitom čase ozývalo telocvičňou spokojné 
odfukovanie.
 Ďakujeme rade rodičov a učiteľom za ochotu pomôcť pri tomto pek-
nom podujatí!

 Mgr. Gabriela Gabrišová
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Predstavujeme Vám 

Rozhovor s pánom Milanom Žužičom
   V rýchlosti súčasného životného tempa nezried-
ka len letmo vnímame okolitú prírodu. Okrem le-
sov, lúk, polí a riek nás obklopuje bohatá fauna 
– zverstvo, ktoré svoje bytie realizuje či už ďalej 
alebo bližšie k človeku. Jedným z najvernejších 
partnerov ľudí je holub - vták, ktorý sa stal neod-
mysliteľnou súčasťou veľkých mestských námes-
tí. Či už posedáva na rímsach domov alebo sa 
nám pletie do cesty, či už sa šuchorí vo fontánach 
alebo zobe omrvinky chleba, čo mu podhadzujú 
roztopašné deti, je holub nemým, často i nevide-
ným partnerom ľudí. Azda pre túto neochvejnú 
vernosť, ako i pre iné ušľachtilé vlastnosti je v kul-
túre vnímaný ako symbol lásky, mieru, vernosti a 
stálosti. Poštový holub má svoje neodmysliteľné 
miesto v našej kultúrnej tradícii ako priateľ člo-
veka a posol dobrých správ. Napriek tomu, dnes 
azda len málokto vie, že chov poštových holu-
bov je jedinečný koníček s bohatou históriou na 
Slovensku i v krajinách celého sveta. O to väčšmi 
je preto obohacujúce rozprávať sa s členom Slo-
venského zväzu chovateľov poštových holubov, 
členom Slovenského zväzu chovateľov drobné-
ho zvieratstva a zároveň občanom Vysokej pri 
Morave, pánom Milanom Žužičom.

Odkedy sa chovateľstvu holubov venujete 
a čo Vás k záujmu o holubárstvo viedlo?
 S chovom holubov som začínal v rozmedzí 
rokov 1972 – 1973. K tomuto koníčku ma 
priviedol p. Pavol Ščepán. Navštevoval som 
jeho dom na Kozliskách, a keďže sme sa často 
stretávali, zdieľal so mnou svoje skúsenosti 
a záujem o tieto výnimočné zvieratá, ktoré 
mi už vtedy prirástli k srdcu. Holuby ma vždy 
fascinovali svojou výnimočnou schopnosťou 
dokonalej orientácie v priestore a zároveň 
obrovskej dávky sily a vernosti, s ktorou sa 
zakaždým po stovkách urazených kilometrov 
dokážu vrátiť domov. Napriek všetkým pre-
kážkam v súčasnosti – elektrické drôty, dravci, 
veterné mlyny vyrábajúce elektrinu, diaľnice, 
ktoré predstavujú pre holuby obrovské riziko, 
pretože si ich mýlia s vodnou hladinou a mno-
hé ďalšie prekážky – priletí poštový holub rela-
tívne rýchlo a presne.

Bola v tých časoch vo Vysokej pri Morave tra-
dícia chovu holubov?
 Áno, bola tu veľmi silná tradícia. Holubárstvo 
malo vo Vysokej pri Morave početnú členskú 
základňu, jednu z najväčších v širokom okolí. 
O bohatom záujme našej obce svedčali i po-
četné úspechy našich členov, ktoré nám oko-
lie v dobrom iba závidelo. V 70-tych tokoch 20. 
storočia vznikla miestna Organizácia poštové-
ho holuba vo Vysokej pri Morave. Založil ju p. 
Jaroš Lapčík. Postupne sa rozrastala, dokon-
ca v 80-tych rokoch mala okolo 30 aktívnych 
členov, medzi nimi p. Peter Benca, p. Pavol 
Ščepán, p. Ján Lapčík, p. Peter Lapčík, p. Jozef 
Mikulášek, p. Ján Novoveský, p. Ján Štuk, p. Ig-
nác Novák, p. Vinco Urbanič a ďalší. Pravidelne 
sme sa stretávali v klube na Hlavnej ulici, tak-
povediac „na hasičárni“ alebo u Ignáca Nová-
ka, teda ako sme zvykli hovoriť - „pod bránú“. 
V čom spočívala činnosť organizácie?
 Každú sobotu sa nasádzali poštové holuby na 
závody: naložili sa do auta, odviezli na miesto 
vypustenia a čakali sa doma. Všetko bolo riad-
ne zapisované a evidované, príchody zazna-
menávané a vyhodnocované v nedeľu večer. 
V tých časoch bola v šenku u Grujbara násten-
ka, kde vždy v pondelok viseli výsledky doletu 
holubov jednotlivých chovateľov. Tieto boli 
potom odosielané do Bratislavy, kde boli za-
počítavané do oblastných a celoslovenských 
výsledkov. V tom spočívala športová činnosť 
klubu. Okrem toho samozrejme organizácia 
prispievala k chodu obce – podieľali sme sa na 
spoločenskom živote a na udržiavaní a budo-
vaní obce prostredníctvom početných brigád. 
Organizácia zanikla v deväťdesiatych rokoch a 
v súčasnosti sa závodne holubárstvu vo Vyso-
kej pri Morave venujem takpovediac sám. 
Avšak okrem Organizácie poštového holuba 
taktiež v tomto čase fungovala organizácia za-
oberajúca sa drobnochovom, ktorá sa s chova-
teľstvom holubov dopĺňala. V tom čase mala 
tiež okolo 30 členov a na rozdiel od nadšencov 
pre chov poštového holuba, klub drobnocho-
vateľov vo Vysokej pri Morave stále funguje. 
Je nás síce len zopár členov, ale aktívne sa  ve-
nujeme vystavovaniu sliepok, králikov, okras-
nej hydiny, papagájov a ďalšieho drobného 
zvieratstva. Predsedom tejto organizácie je p. 
Peter Benca.
Mohli by ste nám priblížiť holubárstvo ako 
také? V čom táto činnosť spočíva?
 Vždy ma fascinovala práve schopnosť poš-
tového holuba preletieť neuveriteľné vzdia-
lenosti rýchlo a presne na pôvodné miesto. 
Holuby lietajú obvykle od 100 – 400 km. Na 
konci sezóny letia dokonca až z Bruselu, teda 
do Vysokej pri Morave až približne 1200 km. 
Každý holub má vlastný preukaz s evidenč-
ným číslom registrovaným v Slovenskom 
zväze chovateľov poštových holubov. Den-
ným tréningom na krátke vzdialenosti cvičia 
poštové holuby dolety. Samozrejme je nevy-
hnutná veterinárna starostlivosť, kŕmenie a 
spravovanie holubníkov, čo je časovo veľmi 
náročné. Potom prichádza sezóna a oblastné, 
celoslovenské i medzinárodné súťaže v dolete 
holubov, kedy sa súťaží o čo najkratší dolet z 

určitého miesta. Najatraktívnejšou súťažnou 
príležitosťou, ktorej sa účastním, je dolet holu-
bov z Bruselu. Realizuje sa vždy na konci sezó-
ny a holuby priletia zo vzdialenosti až približne 
1200 kilometrov, čo je naozaj úctyhodné. 
Koľko holubov máte v súčasnosti a aké druhy?
 Holuby chovám pre potešenie i pre šport. 
Poštových holubov mám asi 250 kusov. Medzi 
nimi sú také, ktoré lietajú od 80 – 120 km tzv. 
krátkotraťové, potom strednotraťové, ktoré 
lietajú od 120 – 300 km a napokon dlhotraťo-
vé, nad 400 až 500 km. Najbližšie môjmu srdcu 
sú strednotraťové a dlhotraťové. Z najsilnej-
ších vyberám vždy tých, ktorí letia až z Bruselu. 
Prílet ktoréhokoľvek z nich ma vždy nesmier-
ne poteší a som hrdý na ich úspechy. 
Čo považujete za svoje najväčšie úspechy?
 V roku 2012 som vyhral medzinárodné pre-
teky prelet z Nemecka, z mesta Gotha, čo je 
vzdialenosť 560 km. Pravidelne sa umiestňu-
jem na pretekoch z Chebu, Chomutova a Vy-
škova. Športovú činnosť dopĺňa vystavovanie 
holubov. V niektorých sezónach som vystavo-
val na oblastných výstavách, čo ma veľmi teší, 
pretože túto aktivitu vnímam i ako istú repre-
zentáciu našej obce.
Ako vníma Váš záujem vaše okolie?
 Mám silnú podporu manželky, ktorá sa drob-
nochovu tiež venuje a taktiež ostatnej rodiny. 
Najmä deti sa rady kochajú a kŕmia zvierat-
ká. Okrem holubov chováme i zriedkavejšie 
druhy drobnej hydiny ako je bažant zlatý a iné. 
Denne sa okolo našej záhrady prechádzajú 
mamičky s deťmi, ktoré si zvieratká prezerajú, 
čo je tiež veľmi milé. 

aké máte plány do budúcnosti?
 Chystám sa na účasť na medzinárodných 
pretekoch aj všetkých sezónnych závodoch, 
pretože súťaží pribúda a rovnako i podmienky 
sú z roka na rok náročnejšie. Budem rád, keď 
budem pokračovať v činnosti tak, ako doteraz. 
Holubárstvo mi prináša rovnakú radosť, ako 
keď som sa s ním zoznámil. Samozrejme, pote-
šil by ma záujem mladšej generácie. Som čle-
nom bratislavského holubárskeho klubu, kde 
tiež absentujú mladší členovia. Prirodzene by 
som rád svoje skúsenosti odovzdal mladšej ge-
nerácii. Každopádne, pokiaľ bude zdravie slúžiť, 
či už závodne alebo len pre potešenie, budem 
sa holubárstvu tak ako doposiaľ venovať.
Ďakujeme za podnetné a bohaté rozprávanie 
p. Milanovi Žužičovi a v jeho chovateľskej i 
športovej činnosti mu želáme mnoho radosti 
a úspechov. 

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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otázky pre starostu 
1. Pán starosta, pripravujú sa niektoré investičné akcie –revitalizácia budovy MŠ, revitalizácia Námestie oslobodenia, revitalizácia plochy 
miestneho štadióna. V akom horizonte sa budú tieto akcie uskutočňovať, aká budú finančné náklady a z akých zdrojov?

   Z pripravovaných akcií môžem povedať, že už sme dostali uvoľnené financie 100 000 € na zateplenie materskej školy vrátane dovymieňania 
okien. Obec ma spoluúčasť  cca 6000 €. Zároveň robíme výberové konanie na dodávateľa kompostérov, kde sme z Ministerstva ŽP SR dostali 
102 000 € a obec sa bude spolupodieľať v sume cca 6500 €. Projekt revitalizácia Námestia oslobodenia je v štádiu vykonania architektonickej 
štúdie, na základe ktorej budeme pokračovať v objednávaní vykonávacích projektov, cesty, revitalizácie Námestia oslobodenia, opravy Domu 
služieb, verejná zeleň. Inteligentné zavlažovacie zariadenie na ploche miestneho štadióna ku dňu vydania občasníka už by malo byť funkčné. 
Jeho hodnota je 20 000 €, z čoho 10 000 € prispieva Slovenský futbalový zväz. Ďalej musím spomenúť, že sa robí na projekte dostavby kuchyne 
kultúrneho domu, ako i zateplenia, ústredného kúrenia a zmenu vzhľadu čelnej časti KD.  Toto by sme chceli pripraviť k realizácii na najbližšie 
roky. 

2.  Keďže tretie vydanie Vysočana bude až pre Vianocami v decembri, natíska sa otázka či sa pripravujete opäť kandidovať za starostu obce, 
keďže voľby do samosprávy budú už v novembri

   Svoju kandidatúru na ďalšie obdobie som vždy oznamoval na nový rok volebného roku. Tento raz mi rozhodnutie trvalo o 6 mesiacov dlhšie, 
nakoľko musím zvážiť vek, zdravotný stav a svoj entuziazmus do ďalšieho obdobia. Preto svoje rozhodnutie som oznámil tam, kde to patrí, na 
obecnom zastupiteľstve dňa 28.6. 2018. 

3. Čo by ste ešte chceli prioritne urobiť do konca volebného obdobia ? 

   Do konca volebného obdobia ja spolu s obecným zastupiteľstvom si nestaváme priority z toho dôvodu, že sa blížia voľby. Svoju činnosť 
vykonávame na základe dlhodobej a strednodobej stratégie s dôrazom na financie. V tomto volebnom období to vyzerá, že okrem splatenia 
úveru ušetríme oproti roku 2014 cca 250 000 €, ktoré sa neskôr v ďalších rokoch premietnu do investičných akcií. Samozrejme všetko, čo sa dá 
urobiť na verejných priestranstvách a zariadeniach v správe obecného úradu, sa budeme snažiť zrealizovať v max. rozsahu. 

radostné udalosti v našej farnosti
  V tomto školskom roku sa naplnil päťročný cyklus .kedy sa mohli 
žiaci starší ako 12 rokov prihlásiť na udelenie sviatosti Darov Ducha 
Svätého – birmovky. Podobne celý školský rok navštevovali hodiny 
náboženstva, ktoré vyučoval katechét ThLic. Matej Pinkas. V sobotu 
v doobedňajších hodinách sa pripravovali na fare pod vedením pána 
farára. Po usilovnej a dôkladnej  príprave  ukončenej sviatosťou zmie-
renia birmovancov ako aj ich blízkych príbuzných, bolo  pripravených 
12 birmovancov. Bratislavská arcidiecéza našej farnosti, určila dátum 
6. mája. Sviatosť birmovania prišiel udeliť birmovancom Jeho excelencia 
pomocný biskup bratislavskej arcidiecézi Jozef Halko. Tejto slávnostnej 
svätej omše sa zúčastnili aj pozvaní kňazi z okolitých farností ako aj 
náš rodák kňaz Marek Budaj, ktorý nás svojou prítomnosťou povzbu-
dil a teší nás , že sa mu darí evanjelizovať najmä mládež vo farnosti 
Rača. Všetci birmovanci spolu s rodičmi, birmovnými rodičmi ako aj 
ostatnými farníkmi sa stretli pred farskou budovou a za hudobného 
sprievodu dychovej hudby sa sprievod presunul ku kaplnke Sväté-
ho Jána Nepomuckého. Táto podľa historických prameňov najstar-
šia sakrálna stavba si tento rok pripomenula 280 -čné výročie svojej 
exzistencie. Vďaka pánovi starostovi Dvoranovi, ako aj poslancom 
obecného zastupiteľstva bola obnovená majstrami pánom Blahom a 
Kadnárom za odborného vedenia pána reštaurátora Mgr. Neráda, kto-
rý chcel kaplnku zachovať v čo najvernejšom pôvodnom prevedení 
a upravil sochu sv. Jána Nepomuckého. Pred posvätením obnovenej 
kaplnky prítomných oboznámil so životom sv. Jána a tiež, aký význam 

mala postavená kaplnka s honosnou sochou sv. Jána (ochrancu vôd a 
mlynárov) ako vďaka za pomoc a ochranu (od záplav, sucha). Bolo to 
miesto, kde sa nachádzalo v tej dobe 12 mlynov, kde sa mlelo obilie 
pre mnohých zo širokého okolia . Potom Jeho excelencia pán biskup 
Halko kaplnku požehnal a povzbudil nás ,aby sme k nej prichádzali a 
modlili sa pri nej. Ako sa modlili naše starenky : ,, Svätý Jane Nepomu-
ku ochraňuj nás svojú svätú rukú !“
  Sprievod  prišiel do kostola za zvuku zvonov a začala sa vysluhovať 
slávnostná svätá omša, ktorú koncelebroval náš pán farár , ako aj os-
tatní prítomní kňazi. V homílii  sa Jeho excelencia biskup Halko priho-
voril k birmovancom ako aj ostatným, že je doba mobilov, notbookov 
a digitálných sietí a máme sa vedieť zorientovať a vyberať si to, čo nás 
posunie k lepšiemu poznaniu, a aby sme využívali najmä Dary Ducha 
Svätého. Po slávnostnom požehnaní  všetkých  farníkov a hostí bola 
ukončená slávnosť  birmovania. S blížiacim sa koncom školského roku  
na hodinách náboženstva v tretej triede sa usilovne pripravujú tretia-
ci na prijatie dvoch sviatostí  - sviatosť zmierenia – spoveď a prijatie 
Kristovho tela – sväté prijímanie. Počas roka majú vždy v piatok det-
skú omšu za prítomnosti svojich rodičov, kde im pán farár vysvetľuje 
priebeh omše a opakuje s nimi vedomosti z hodín náboženstva. Takto 
pripravený, dňa 27. mája v sprievode svojich rodičov, starých rodičov a 
blízkych príbuzných na slávnostnej svätej omši prijali z rúk pána farára  
po prvýkrát  premenené telo Kristovo v hostii. Túto sviatosť prijalo v 
tomto roku 11 detí. Záverom omše prvoprijímajúce deti a ich rodičia 
poďakovali pánovi farárovi za prípravu k týmto sviatostiam a odo-
vzdali mu  kvety vďaky.                                                                Eva Luptáčiková 



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Listujeme v albume
  Ku koloritu vidieckeho života v minulosti patril aj tradičný ľudový 
odev. Z každodenného nosenia v rozličných pracovných i sviatočných 
variantoch sa postupom času ustálilo využívanie ľudového kroja pri 
slávnostných príležitostiach. Ľudový kroj sa tak stal symbolom dedi-
ny, prostredníctvom ktorého sa demonštroval jej charakter, zamera-
nie obyvateľstva alebo prosperita regiónu.
Aj „hochštecký“ kroj miestni obyvatelia využívali či už na bežné no-
senie alebo neskôr len pri výnimočných príležitostiach. Dievčatá si 
obliekali niekoľko vrstiev bielych sukníc siahajúcich pod kolená, dve 
vrstvy rukávcov a červeným zamatovým živôtikom (tzv. „lajblik“) zdo-
beným zlatou výšivkou. Odev dopĺňala čipkovaná zástera a mašle ru-
žovej alebo modrastej farby. Tradičná obuv k miestnemu kroju boli 
vysoké čierne čižmy. Mužský ľudový odev pozostával z modrých vy-
šívaných nohavíc, bielej košele a modrej vestičky. Vzhľad mládenca 
dopĺňal klobúk s pierkom. Rôznorodosť využívania ľudového odevu 
môžeme dnes pozorovať na mnohých dobových fotografiách zachy-
távajúcich viaceré podoby „hochšteckého“ kroja.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

 Katarína Nerádová v dievčenskom „hochšteckom“ kroji.

Mladomanželia Mária Šteffeková rod. Dvoranová a Ignác Šteffek. Nevesta je 
oblečená v originálnom ženskom kroji. Zdobí ju tiež pôvodný svadobný čepiec.

„Hochštecká“ reprezentácia na Sokolskom zlete v Prahe v roku 1935.

Rodina Ščepánová.

Fotografie pochádzajú zo zbierok p. J. Nerádovej, p. M. Hurbaničovej,
 p. J. Kopču.                                      Ďakujeme! 

Deti oblečené v miestnom ľudovom kroji pri príležitosti návštevy ministra 
spravodlivosti Dr. Ivana Dérera v roku 1938.
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uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 12.4.2018

uznesenie číslo 252/8/2/2018
Obecné zastupiteľstvo  vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 

rokovania bez pripomienok a dodatkov.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 253/9/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o plne-
ní uznesení. Konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 12.4.2018 

sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 254/10/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok 

na vedomie :
- správu o činnosti starostu obce 

za obdobie  od 15.2.2018 do 12.4.2018
- správu o činnosti komisií 

za obdobie od 15.2.2018 do 12.4.2018
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 255/11/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje bez výhrad 

záverečný účet obce  ku dňu 31.12.2017.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 256/12/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o 

hospodárení obce za obdobie I. štvrťroka 2018.
(uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9).

uznesenie číslo 257/13/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom časti 
pozemku p.č. 775/6, výmeru 77 m 2 žiadateľovi  Viktorovi Kopčovi a 

Veronike Gahurovej, každému ½.
Geometrický plán žiadatelia predložili, 

cena je 26,60 €/1 m 2 , t.j. 2048,20 €.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko  predaj by 
riešil majetkovoprávne usporiadanie dlhodobého užívania pozem-
ku žiadateľmi aj ich právnymi predchodcami. Pozemok je súčasťou 

dvora, je oplotený a nikto iný okrem vlastníkov rodinného domu číslo 
súpisné 414  ho nemôže využiť.

(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 258/14/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s predajom 

parcely č. 4508/300 od SPF Ľubomírovi Kneblovi.
K predaju p. č. 4486 v k. ú. Vysoká pri Morave sa nevyjadruje.

(uznesenie  schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového 
počtu 9. Poslanec Róbert Dinuš musel kvôli pracovným povinnostiam 

odísť ).
Uznesenie číslo  259/15/2/2018

Obecné zastupiteľstvo nemá námietky voči chovu nebezpečnej mač-
kovitej šelmy – Rys ostrovid v lokalite Dúbrava .

(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 260/16/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie pla-
tovú úpravu od 1.1.2018  pre starostu obce a pre hlavnú kontrolórku 

obce v zmysle platných právnych predpisov o ich odmeňovaní.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 261/17/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vykonaním 

verejného obstarávania kompostérov v počte 720 kusov.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 262/18/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uhradením 

prác dodávateľovi BIOTRADE SK  za výrub stromov, ktoré ohrozovali  
životy a zdravie občanov vo výške

4 500,00 € bez DPH ( štadión)
1 900,00 € bez DPH ( Staničná ul. ) - spolu 7680,00 € s DPH

( uznesenie  schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9 )

uznesenie číslo 263/19/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so spoluúčasťou 
obce vo výške 9876,96 € na realizáciu zavlažovacieho systému futba-

lového ihriska pri začatí verejného obstarávania.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 264/20/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vykonaním 

verejného obstarávania projektanta  pre vypracovanie projektu 
zberného dvora.

(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 265/21/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie sprá-

vu o činnosti Miestnej akčnej skupiny  Dolné Záhorie(MAS)
- Schvaľuje jednorazový poplatok za členstvo v MAS Dolné Záhorie 
pre verejný sektor vo výške 0,60 €/1 obyvateľ podľa stavu, ktorý bol  

31.12.2017
- Schvaľuje Zmluvu o spolupráci a združení finančných prostriedkov 

číslo 1/2018 medzi zmluvnými stranami obce Dolného Záhoria.
(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 266/22/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje úpravu roz-

počtu roku 2018 v časti podielové dane z rozpočtovaných 660.000,00 
€ na 700.000,00 €.

(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

uznesenie číslo 267/23/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  

- súhlasí s prerušením prevádzky v Materskej škole vo Vyso-
kej pri Morave počas letných prázdnin od 16.7.2018 do 10.8.2018

- stanovuje mesačný poplatok 7,50 € na dieťa v mesiacoch 
júl a august 2018

(uznesenie schvaľuje 6 poslancov z prítomných 6 a z celkového počtu 9)

Dušan D v o r a n
starosta obce
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JubiLanTi od  1.5.2018 – 31.8.2018

50  roční 
Jana Lapčíková, 

Rostislav Kimlička, 
Emil Hrubý, 

Renáta Balážová, 
Katarína Paulenová, 

Miroslav Klas, 
Ján Žák, 

Darina Zemanová, 
Jarmila Rusnáková, 

František Vasek,
 Martin Vavřík, 

Gabriela Galbová, 
Ľuboš Čermák, 
Roman Halás, 

Kamila Joštová, 
Pavol Šušuk, 
Peter Hodina

55 roční 
Viera Oríšková, 

Jozef Michalových, 
Jana Lešková, 

Želmíra Ščepánová, 
Antónia Meteličková, 

Jiří Stupka, 
Hana Goldschmidtová, 

Jarmila Jablonická, 
Soňa Janská, 

Ľudmila Nespalová 

60 roční 
Anna Kovarovičová, 
Eva Bestendiková, 
Jana Dvoranová,

 Emil Závorka 

65 roční 
Ivan Klas, 

Dana Macová,
 Dezider Herceg, 

Marián Bulla, 
Helena Bobáková, 

Miroslav Šporánek, 
Anna Hynerová, 

Jolana Chmelová, 
Ľubomír Kadnár, 

Ivan Mikulášek, 
Jaroslav Zeman, 

Daniela Biksadská, 
Magdaléna Hýreššová, 

Jarmila Ručeková

70 roční 
Peter Dvoran, 

Štefan Uhrinec, 
Jana Matulová, 

Etela Dvoranová, 
Marta Matúšková, 
František Ševčík, 

Imrich Sopko, 
Zuzana Poláková, 

Richard Lang, 
Eva Žáčková, 

Mária Poláková, 
Marcela Čerňanská,
 Mária Danihelová

75 roční 
Viera Janská,

 Rozália Šimuničová, 
Zdeněk Mikliš, 
Peter Mlynár, 
Pavel Polák, 

Terézia Kovárová, 
Katarína Kurňavová, 

Ján Lapčík, 
Eva Pisoňová

80 roční 
Mária Slatinová,
 Michal Haluza, 
Jozef Kurňava 

85 roční
Kvetoslava Ješetová,
 Bernardína Poláková 

90 roční
Emil Dvoran,

 Anna Surovičová

95 roční
Anna Bencová, 

Anna Mikulášková 

Mária Krčmárová,
 Milan Houdek,

 Jozefína Riškovičová, 
Peter Král 

zoznam narodených detí 
od 1.5.2018    

občania zomrelí 
od 1.3. 2018   

Tomáš Mikulášek, 
Zuzana Slezáková, 

Karin Slatinová, 
Sebastian Kaleja,

 Mia Balážová, 
Samuel Šemoda, 

Alex Tóth, 
Daniela Surovičová, 
Natália Baloghová

Hasiči bez Hranic  III.ročník 
Dňa: 21.7.2018 o 10:00 hod

Futbalové ihrisko 
Vysoká pri Morave
• CTIF • Požiarny útok • Prvá pomoc 

• Striekanie ručnou striekačkou na terč
 • Hod záchranným kolesom  

• Hod granátom • Dráha zručnosti • Štafeta 
• Tímová spolupráca na lyžiach 

• Hod hubkou


