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Prišla jar so svojou krásou, sviežosťou a sviatkami...
Preveselé sviatky jari,
slnko v každej jednej tvári.
Bystré nohy, svižný korbáč
šunku, rožtek ba aj koláč.
Trošku kriku, šťastia moc,
jednoducho krásnu Veľkú noc.

Týmto by sme Vám radi priali,
preslnené sviatky jari,
hudba aby Vám v srdci hriala
a šťastena sa na Vás smiala!

Požehnané veľkonočné sviatky Vám praje redakcia Vysočana!

Z histórie Veľkej noci

Veľkonočné sviatky slávili už v dávnej minulosti na počesť prichádzajúceho jarného obdobia. V judaizme bol tento každoročne sa opakujúci sviatok
spojený s pripomenutím odchodu Židov z Egypta, a teda s ich prechodom
Červeného mora. Odtiaľ je tiež odvodený názov tohto sviatku pesach (pašije),
čo v preklade znamená prekročenie.
Slávili sa po dobu siedmich dní, od 15. do 22. dňa mesiaca nisanu ( marec
– apríl). V predvečer pašijí sa muselo obetovať jahňa alebo kozliatko a jeho
mäso sa jedlo s tenkými plátkami chleba upečenými z nekysnutého cesta, tzv.
macesy. Prvý a siedmy deň pašijí sa nepracovalo a po celý týždeň sa predvá-

dzali rôzne rituály.
S príchodom kresťanstva sa Veľká noc začala sláviť ako najväčší kresťanský
sviatok vzťahujúci sa k zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista. Ten bol ukrižovaný na
Golgote a v noci zo soboty na nedeľu sa odohral zázrak jeho zmŕtvychvstania.
Preto sa táto noc nazýva Veľká noc a od nej je odvodený názov celých sviatkov. Zo začiatku sa oslavovali v normálnom termíne ako pašije, od 4. storočia
bol však ich termín stanovený v nádväznosti na slnovrat, teda na nedeľu po
prvom splne, ktorý nastane po jarnom slnovrate. Táto nedeľa sa nazýva „Boží
hod veľkonočný“ a v predvečer sa konala podľa kresťanskej tradície celonočná pobožnosť „Veľkonočné vigílie“, ktoré zahajujú celý veľkonočný cyklus.
Z historických zdrojov vybrala Mgr. Gabriela Gabrišová

Desiaty
reprezentačný ples
Dňa 26.1. 2019 otvoril v obci fašiangovú sezónu.
Reprezentačný ples slávnostne otvorila pani Oľga
Nachtmannová, štátna tajomníčka Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Po predtanci,
ktorý zatancovalo 6 tanečníc z folklórneho súboru Klnka, sa vyše 100 plesajúcich začalo zabávať.
V krásne vyzdobenej sále KD nechýbali na stoloch živé kvety a sviečky v tvare futbalovej lopty.
Veď reprezentačný ples organizovali opätovne
členovia Obecného futbalového klubu, ktorí prítomných vítali už pred vstupom do KD. Tam im tajomník OFK pán Karol Dvoran ponúkal štamperlík
dobrej slivovice. Dobrú večeru a kapustnicu navaril Michal Surovič. Celý večer moderovala ostrieľaná dvojica Lenka Dvoranová a Tomáš Kimlička.
Ples, to bola prehliadka krásnych plesových rób,
v ktorých sa dámy na plese predviedli a nezaostali
za nimi ani ich partneri. Muzikanti, ako nezávislá porota, vyhlásili za kráľa a kráľovnú plesu pani
Magdu Lapčíkovú a pána Milana Lapčíka. Kto mal
šťastie, odniesol si aj peknú výhru z bohatej tomboly. Dobrá nálada vydržala plesajúcim až do skorých
ranných hodín. Poďakovanie patrí organizátorom,
členom OFK, starostovi obce, pod záštitou ktorého
sa ples konal.
Anna Tomečková
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Vítali sme Nový rok 2019
Všetci občania, ktorí v KD oslavovali Silvestra, vítali nový
rok pri dobrej hudbe a tanci o polnoci. Pripili si šumivým
vínom a vzájomne si gratulovali a úprimne želali, aby bol
prichádzajúci rok lepší ako ten, s ktorým sa práve rozlúčili.
Všetci občania mali možnosť prísť privítať do KD Nový rok
1.januára 2019 o 16:00 hod., kde im členovia Obecného
futbalového klubu navarili a ponúkli novoročný punč, varené víno a citrónový čaj pre deti.
Predsedníčka kultúrnej komisie pani Dominika Dinušová všetkých
prítomných privítala a slovo odovzdala starostovi obce. Pán Dušan
Dvoran zaželal všetkým občanom všetko dobré v novom roku, zdravie,
osobné i pracovné úspechy. Poďakoval občanom, ktorí prišli k voleb-

Obecná zabíjačka
Pritiahla dňa 16.februára do kultúrneho domu
veľa občanov, ktorí majú radi zabíjačkové špeciality. Tie pre nich pripravili členovia fašiangovej
spoločnosti. Od stredy do soboty zo 650 kg mäsa,
50 kg cibule, 20 kg cesnaku, 80 ks sendvičov a
ďalších ingrediencií vyrobili jaternice, jelitá, tlačenky, guláš, pečené bôčiky, cigánske pečienky a
zabíjačkovú kapustnicu.
Bufet ponúkal aj pagáče, zákusky, šišky, široký
výber alkoholických aj nealkoholických nápojov.
Nebola to zabíjačka tradičná, lebo tento rok sa
prasiatko nezabíjalo. Členovia fašiangovej spoločnosti mu „darovali život“ a všetko, z čoho sa
zabíjačka robila, sa kúpilo v mäsovýrobe Berto,
ktorá sídli v našej obci. Zabíjačkové výrobky boli
veľmi dobré, chutné. Pravda je, že niekedy bolo
potrebné pri bufetoch chvíľu počkať, lebo pri
nápore „hladných prítomných“ rúry nestačili tak
rýchlo piecť. Ale kto počkal , dočkal sa. Zabíjačkové odpoludnie bolo i napriek „malým chybičkám
krásy“ vydarené a veselé. Pričinili sa o to muzikanti okolo p. Benkoviča, aj dvaja muzikanti z
Malaciek, ktorí bavili prítomných až do večerných
hodín. Viac ako tridsať „dobrovoľníkov“ 5 dní pracovalo, aby sa akcia mohla uskutočniť. Všetci,
ktorí sa na akcii podieľali, si zaslúžia poďakovanie i obdiv. Hlavne preto, lebo mnohí si zobrali
dovolenku, aby sa mohli „dobrovoľne narobiť“ a
pripraviť zabíjačkové dobroty, lebo tá pravá zabíjačka sa z našich dvorov už dávno vytratila.
Anna Tomečková

ným urnám v novembri a opätovne ho zvolili do funkcie starostu obce.
V krátkosti načrtol hlavné priority obce v roku 2019.
Oslavy nového roka vyvrcholili na Námestí oslobodenia veľkým novoročným ohňostrojom.
Anna Tomečková
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Detský karneval
Karneval pre všetky deti z obce zorganizovala kultúrna komisia a klub mamičiek pod
záštitou starostu obce. Do kultúrneho domu
v sobotu 23.februára prileteli motýle, prišli
princezné, rôzne zvieratká, hasiči, športovci
a veľa ďalších masiek, ktoré po ich pochode
predstavila pani Dominika Dinušová, ktorá
predtým všetkých na karnevale privítala.
Maskotom karnevalu bola „Víla Ela“, ktorá

Fašiangový pochod
masiek obcou
Druhého marca o 15:30 hod. sa vydalo cca
50 fašiangových masiek, osem muzikantov a
zopár detí v maskách na pochod obcou, aby
ľuďom pripomenuli túto starú ľudovú tradíciu a to, že je čas, kedy je treba „pribrzdiť“
v práci a začať sa zabávať. Veď fašiangy sú
hlavne o zábave. Tento rok sa fašiangovým
kráľom a kráľovnou stali manželia Helenka
a Ferko Bobákovci. V krásnych kráľovských
kostýmoch prevzali pre KD z rúk starostu
obce „richtársku palicu“, čím im zveril úlohu
zabávať sa až do konca fašiangov. Zastávky
masiek boli tradičné a všade bolo pre masky
pripravené bohaté občerstvenie. Na obecnom úrade ponúkali obložené chlebíčky, varené víno a čaj. U rodiny Foltínovej sa masky

hodinu s deťmi tancovala a spievala. Z bohatej tomboly si takmer každé dieťa niečo
odnieslo. Škoda, že sa na takejto peknej akcii
nezúčastnilo viac detí. Možno to bolo preto,
že deň predtým mali karneval deti v MŠ a ZŠ,
alebo že sa začali jarné prázdniny a mnohé
rodiny odišli dovolenkovať alebo prázdninovať mimo obec. Napriek nižšej účasti si deti
karneval užívali, za čo organizátorom patrí
od všetkých detí srdečné „ďakujeme“!

DETSKÝ KARNEVAL SPONZORSKY PODPORILI:
Obec Vysoká pri Morave
DHZ Vysoká pri Morave
BERTO, s.r.o.
Drogéria – p. Klaudia Klímová
Pneuservis Klma – p. Marek Klocháň
Potraviny Anton Bročka
Večierka – p. Amália Francisciová
V.I.P. pub – p. Andrea Mikulášková
ĎAKUJEME !

Anna Tomečková

vopred tešili na pagáče a koláče, ktoré pečie
pani Foltínová a hoci upiekla 5 plechov pagáčov, za krátku chvíľu nezostal ani jeden, a tak
to bolo i s makovníkmi a tvarohovníkmi. To,
čo pán Foltín ponúkol na pitie, vyzeralo ako
výber z lepšieho baru. Zábava pokračovala v
potravinách u pani Prokešovej. Tam masky
vítala pani Marcelka v maske „kráľovnej noci“
a jej personál v maskách kovboja, Mexičana
alebo neidentifikovateľného vtáka. Jednohubky, vanilkové venčeky, varené víno a ďalšie dobroty ponúkali aj prizerajúcim sa občanom. Veľa zábavy bolo aj v Pohostinstve
Oravec. Bohaté občerstvenie a dobrú kávu
ponúkala pani Ľubica všetkým. Starosta obce
ponúkal tradičné pečené klobásy a šišky. Na
pitie všetko možné. Veď nedávno mal oslavu
65. narodením a čo ostalo, to masky nešetrili.
Výber bol bohatý. Vo VIP- pube masky vítali
noví majitelia a tiež na občerstvení nešetrili.
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Putovanie obcou masky ukončili na tradičnej
fašiangovej zábave v KD, ktorú organizovala MO JDS. Po slávnostnom defilé o polnoci
spoločne so starostom obce aj basu pochovali.
Anna Tomečková

„Ženský chmat“
– koniec fašiangov
MO JDS poriadala v našej obci už po 15 - ty
krát tradičnú fašiangovú zábavu „Ženský
chmat“. Aj tento rok sa k nám prišli zabávať
dôchodcovia nielen z našej obce, ale aj z
mnohých obcí okresu Malacky. V kultúrnom dome sa veselo zabávalo 324 seniorov. Záujem bol ešte väčší, ale kapacita
nášho kultúrneho domu to nedovoľuje.
Po uvítacích rečiach slovo dostala dycho-

vá hudba „Malačané“ pod vedením pána
Slezáka. Prítomných seniorov prišiel aj
tento rok pozdraviť predseda BSK p. Juraj
Droba a dobrú náladu a zábavu zaželala
všetkým pani Ružena Mrázová – predsedníčka okresnej organizácie JDS z Malaciek.
Veselo sa zabávali aj mnohí starostovia z
okolitých obcí so svojimi seniormi, starosta
z Marcheggu p. Gernot Haupt i starosta z
Vedrovíc p. Richard Janderka. Dôchodkyne poriadne v tanci vyzvŕtali aj prednostu
Okresného úradu z Malaciek, pána Jozefa
Mračnu. Všetko však má svoj začiatok i ko-

niec. Aj fašiangy. Basa zmĺkla, dohrala. Dôstojne ju pochovali na čele s fašiangovým
farárom, starostom našej obce, ktorému
pomáhali jeho kolegovia. Vdova sa vyplakala a trocha aj pripila a smútočný sprievod
basu vyprevadil s tým, aby sa k Veľkej noci
po skončení pôstu vrátila späť. Úprimne
ďakujeme za organizáciu podujatia členom výboru MO JDS, občanom, ktorí nám
pomáhali a v neposlednom rade starostovi
obce p. Dušanovi Dvoranovi.
Valéria Dvoranová
predsedníčka MO JDS
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Fašiangový karneval
vo Farbičke
Fašiangové obdobie je symbolom radosti a
veselosti. Je to obdobie prechodu od zimy k
jari. K fašiangom tradične patrí aj detský karneval, ktorý sa uskutočnil aj v našej Farbičke.
S deťmi sme sa na tento deň pripravili, osvojili sme si rôzne fašiangové zvyky, naučili sa

Kvietky z Farbičky
privítali jar
V tomto roku pripadol začiatok astronomickej jari na stredu 20. marca. Tento deň je
dňom jarnej rovnodennosti, ľudovo označovaný ako prvý jarný deň. Začína krásne
obdobie, kedy budeme mať počas dní viac
svetla a jasu, noci sa budú postupne krátiť a

pesničku „Fašiangy , Turice...“, vyzdobili sme si
priestory našej škôlky.
V deň karnevalu prišli deti v krásnych rozprávkových maskách. Spolu sme tancovali,
spievali a šantili. Bola pripravená aj karnevalová hostina – koláčik, ovocie a čajík.
Celé dopoludnie sa nieslo v radostnej atmosfére, deti sa dostatočne vybláznili. A pre nás,
učiteľky, boli odmenou veselé a spokojné
detičky.
Bc. Viera Kopčová

dni predlžovať.
A tak sme sa aj my vo Farbičke vybrali privítať jar vychádzkou do prírody, k neďalekému
potôčiku. Naše malé „kvietky“ si zaspievali
známe pesničky, ako Kukulienka, kde si bola
..., Slniečko sa zobudilo, Ťuky, ťuky ťukalo ...
a mnohé iné. Vybláznili sme sa na jarnom
slniečku a unavení sa vrátili do škôlky, kde
nás už čakal chutný obed.
Bc. Viera Kopčová
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Školský fašiangový karneval
Fašiangy patria v našej dedine a tiež v našej škole k tým ľudovým
tradíciám, ktoré sa každoročne opakujú a obohacujú kultúrny život
v obci. Žiaci našej školy sa vždy tešia na karneval a pripravia sa naň
skutočne výborne.
Aj tento rok 15. februára zaplnili telocvičňu školy početné masky.
Boli skutočne nápadité a originálne. Predstavili sa nám masky ako
orol, sokoliar, Ferdo Mravec, Pipi Dlhá pančucha, netopier, hrášok, banán, Charlie Chaplin, motorkárka, Elvis Presley, nočný stolík, niekoľko
čarodejníc, upír, futbalisti a ďalší. Porota zložená z vyučujúcich mala
ťažkú prácu a musela dlho vyberať najlepšie masky. Napokon bolo
odmenených 5 najoriginálnejších masiek na 1. stupni a 6 na 2. stupni.
Súčasťou karnevalu bola samozrejme tombola. Vďaka žičlivosti
sponzorov vyhrala v tombole každá maska nejakú cenu. Bolo že to
radosti! Žiaci vybrali aj najlepšiu masku spomedzi vyučujúcich. Svojím potleskom vybrali pani učiteľku Zuzanu Nagyovú alias bábätko.
Tradične sme si všetci pomaškrtili na chutných šiškách, ktoré nám
pripravili naše pani kuchárky. Ďakujeme, boli vynikajúce. Karnevalové predpoludnie plné zábavy zakončili žiaci Dramatického krúžku,
ktorí pod vedením pani učiteliek Šrámekovej a Trajlínkovej nacviči-

li tradičné pochovanie basy. Pochovaním basy sa naše karnevalové
predpoludnie skončilo.
Vedenie školy a pedagogickí pracovníci ďakujú touto cestou všetkým
sponzorom , ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli k tomuto zdarnému podujatiu. Ďakujeme :
Rade rodičov pri ZŠ Vysoká pri Morave, pani Etele Dvoranovej a Lucii
Jaráskovej, firme ALAS, pohostinstvu Oravec, pánovi Antonovi Bročkovi, rodine Prokešovej, pani Francisciovej z Večierky, COOP Jednota
Senica, TIPOS – pani A. Mikuláškovej, firme Plastic Omnium, menovite pani Mgr. Kataríne Uhrovej. Poďakovanie patrí aj nasledovným
rodinám : rodina Tomečková, Ševčíková, Mikulášková, Grgulová,
Hrebeňová, Medová, rodiny Klasové, Koreničové, Drugárová, Nízka,
Miškolciová, Dvoranová, Joštová, Jurkovičová, Caboňová, Soboličová,
Hanzelová, Bencová, Šimuničová, Mikulášková, Lederleitnerová, Martincová, Chrupková, Pucovská, Ožvoldová, Benkovičová, Klocháňová,
Majerská, Kopasová, Poláková, Šaray, Kopecká, Nagyová, Višváderová,
Konečná, Jurčinová, Piknová, Smetková (ospravedlňujeme sa, ak sme
nedopatrením na niekoho zabudli).
EŠTE RAZ - ÚPRIMNE ĎAKUJEME ZA POMOC!
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Sférické kino

Zúbkove pramene

22.2.2019 – posledný deň pred jarnými
prázdninami mali deti našej základnej školy
predstavenie v podobe sférického kina. Ocitli
sa v 3D priestore, kde sa počas premietania
cítili, akoby boli súčasťou samotného deja.
Nakoľko ide o zábavno – vzdelávacie poznávanie, deti si touto formou rozšírili výučbu
v prírodovedných aj humanitných predmetoch. Mali možnosť nahliadnuť do tajuplného sveta vesmíru, v ktorom sa aj „ocitli“ a
zistili, čo všetko je potrebné pre to, aby sa
človek stal astronautom, vybrali sa na výpravu do dejín letectva od prvých myšlienok
ako vzlietnuť až po súčasnosť, pripomenuli
si známych vynálezcov ako majstra Da Vinciho, bratov Montgolfierovcov a Wrightovcov a
mnoho ďalších... Odniesli si množstvo zaujímavých informácií a obrovský zážitok.

Dňa 5. marca 2019 sme v našej škole zorganizovali školské kolo recitačnej súťaže – Zúbkove pramene – 65. ročník Hviezdoslavov Kubín
2019.
Školskému kolu predchádzali jednotlivé
triedne kolá, z ktorých boli vybraní najlepší
recitátori. Súťažilo sa v umeleckom prednese
poézie a prózy v troch kategóriách. Prvú kategóriu tvorili žiaci 2. až 4. ročníka, druhá kategória bola zložená zo žiakov 5. a 6. ročníka
a tretiu kategóriu tvorili žiaci 7. až 9. ročníka.
Celkovo sa školského kola Zúbkových prameňov zúčastnilo 13 žiakov z I. a II. stupňa.
Žiaci prezentovali súčasnú interpretačnú
tvorbu v oblasti umeleckého prednesu. Hodnotenie a dodržanie kritérií súťaže mala na
starosti odborná porota v zložení pani učiteliek: Mgr. Klasová, Mgr. Kazimírová, Mgr. Šrámeková a pán učiteľ Mgr. Prokop.
Úspešní absolventi školského kola:
I. kategória
1. miesto Nina Šrámeková (IV. trieda)
2. miesto Filip Mugrauer (II. trieda)
3. miesto Daniela Danihelová (IV. trieda)
II. kategória
1. miesto Klára Šrámeková (VI. trieda)
III. kategória
1. miesto Linda Vadíková (IX. trieda)
2. miesto Gabriel Benko (IX. trieda)
Umiestneným recitátorom srdečne blahoželáme, ostatným žiakom ďakujeme za účasť.
Recitátori, ktorí sa v jednotlivých kategóriách
umiestnili na prvom mieste, postupujú do obvodného kola, ktoré sa uskutoční dňa 21. marca 2019 v Stupave. Prajeme im veľa úspechov
pri reprezentácii našej školy.

Zuzana Nagyová

Kúzelná fyzika

Kúzelná fyzika alebo učenie je hra!“ - týmto
heslom sa vyvrátil fakt, že fyzika je len o vzorcoch, výpočtoch a slovných úlohách.
V deň polročného vysvedčenia sme mali
možnosť v našej škole vidieť zábavno-vzdelávací program Kúzelná fyzika. Cez pásmo
experimentov s fyzikálnou podstatou sme
sa dozvedeli, ako napr. fungovali prvé fontány, ako môžeme využiť magnety inde než
na chladničke, ako sa miešajú farby a mnoho
ďalších zaujímavých fyzikálnych úkazov.
Na konci vzdelávacieho programu sme zistili,
že fyzika je naozaj kúzelná a že často je lepšie
raz vidieť ako stokrát počuť.
Mgr.Daniel Prokop

Mgr.Daniel Prokop

„ Knihy sú otvorené dvere do čarovného sveta.“
Dňa 21.3.2019 sa tri žiačky z našej školy zúčastnili obvodného kola Zúbkových prameňov v Stupave. Súťažili v troch kategóriách:
1. kategória: 2. – 4. ročník – Nina Šrámeková
2. kategória: 5. – 6. ročník – Klára Šrámeková
3. kategória: 7. – 9. ročník – Linda Vadíková
Klára Šrámeková sa so svojím prednesom
umiestnila na 3. mieste.
Srdečne jej blahoželáme.

Okresné kolo olympiády v anglickom
jazyku
Dňa 16. 1. 2019 sa v Centre voľného času v
Malackách konalo Okresné kolo olympiády v
anglickom jazyku. Zúčastnil sa ho aj náš žiak,
Michal Kopča, ktorý skončil na 5. mieste ako
úspešný riešiteľ olympiády. Srdečne mu blahoželáme!
Mgr. Alena Kľučarová
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Hochštecká
prestávka

Zber papiera

Do pozornosti sa vám dostáva prvé číslo
školského časopisu Hochštecká prestávka.
Rozhodli sme sa vydávať tento časopis, aby
sme prostredníctvom neho mohli všetkých
– žiakov, rodičov, priateľov Základnej školy
Vysoká pri Morave – informovať o udalostiach školy, žiackych aktivitách. Školský časopis má periodicitu – občasník – Hochštecká
prestávka bude vychádzať občas, podľa potreby. Na príprave časopisu pracuje redakčná rada v zložení: Šimon Grgula, Tomáš Matúšek, Emília Hanzelová, Timea Matúšková,
Eva Ševčíková, Scarlet Maťušenková, Klárka
Šrámeková, Tamara Šímová, Ema Mikulášková, Barbora Nagyová, Miroslav Hanzel.
Redakčnú radu koordinuje pán učiteľ Mgr.
Daniel Prokop.
Prvé číslo školského časopisu prináša informácie o udalostiach, ktoré sa v škole odohrali za I. polrok školského roka 2018/2019.
Prajeme všetkým príjemné čítanie.
redakčná rada

Geografická
olympiáda
Dňa 7.2.2019 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády v Malackách, ktorého
sa zúčastnili títo žiaci: Michal Kopča 8.tr.,
Matúš Hurbanič 9.tr., Ema Mikulášková a
Emília Hanzelová žiačky 6.tr. Úspešným
riešiteľom bol Michal Kopča, ktorý skončil
na peknom 3. mieste a postupuje do krajského kola, ktoré sa uskutoční v Bratislave.
K postupu mu gratulujeme a budeme mu
držať palce.

Športujeme...
Dňa 28.3.2019 sa konalo v Malackách v
Základnej škole na Záhoráckej ulici okresné kolo vo vybíjanej, ktorého sa zúčastnilo
10 dievčat z našej školy : Timea Matúšková,
Sofia Ševčíková, Eva Ševčíková, Ema Mikulášková, Emília Hanzelová, Sofia Šarkőziová,
Linda Soboličová, Nina Malcherová, Lucia
Miškolciová a Tamara Šímová. Dievčatá podali výborný výkon a v skupine skončili na
2. mieste, hneď za majsterkami Slovenska
vo vybíjanej. Touto cestou im ďakujeme za
vzornú reprezentáciu školy.
Mgr. Anna Bencová

Chemická
olympiáda
Žiak 9.ročníka Matúš Hurbanič sa v piatok
22. marca 2019 zúčastnil okresného kola
chemickej olympiády v základnej škole v
Rohožníku. Spomedzi 13 žiakov skončil so
71,75℅ ako úspešný riešiteľ. Srdečne mu
blahoželáme!
Mgr. Ľubomír Lesňák

Naša škola pravidelne dvakrát do roka organizuje zber papiera. Pomáha tak našim domácnostiam vyčistiť priestory svojich domov a urobiť poriadok pred sviatkami. Vo štvrtok
28.3.2019 zbierali naši žiaci starý papier a podarilo sa im doviezť do kontajnerov na školskom
dvore takmer 6,5 tony už nepotrebného papiera. Malým žiakom priviezli papier rodičia alebo
starí rodičia, starší žiaci zbierali po dedine samostatne. Počasie nám prialo, a tak sme mohli byť
so zberom spokojní. Mnohí žiaci neúnavne privážali kopcom naplnené káričky alebo fúriky.
Najlepšie zbierala 5. trieda, ktorej žiaci sa môžu popýšiť množstvom 1575 kg, na 2. mieste sa
umiestnila 6. trieda s 854 kg a tretie miesto patrí 7. triede s 695 kg. Nevyhodnocujeme len
najlepšie triedy, ale aj najlepších jednotlivcov. Najviac papiera priviezla žiačka 4. triedy Ninka
Malcherová – 349 kg, po nej nasledujú Simon Dinuš z 2. triedy – 327 kg, Michal Kopča z 8.
triedy – 310 kg, Karin Koreničová z 5. triedy – 224 kg, Miroslav Hanzel zo 7. triedy – 209,5 kg a
Andrej Pucovský zo 4. triedy – 198 kg . Všetkým žiakom našej školy za ich usilovnosť ďakujeme
a tešíme sa na ďalšie zbery.

Noc s Andersenom

Mgr. Gabriela Gabrišová

V rámci marca – mesiaca knihy organizuje naša škola podujatie Noc s Andersenom. Bolo
tomu tak aj 29.3.2019. 65 žiakov a osem pedagógov našej školy sa zišlo v telocvični školy a
všetko sa začalo. Krátko po 18.00 hod. zavítal medzi nás jakubovský rodák a spisovateľ Jozef
Moravčík. Predstavil svoje knihy a z niektorých prečítal deťom úryvky. Komunikoval s deťmi
po slovensky ale aj po záhorácky, čo sa im páčilo. Deti zasypali spisovateľa mnohými otázkami
a dozvedeli sa veľa zaujímavého o jeho detstve, školských rokoch, práci, rodine a živote. Na
záver podpísal niektorým knihy a vyfotografoval sa s nimi.
Po besede si deti so svojimi učiteľmi alebo samostatne čítali prinesené knihy a po dobrej
večeri, ktorú pre deti v podobe chutnej pice zabezpečila predsedníčka Rady rodičov JUDr. Michaela Tomečková, sme vyšli na školský dvor. Žiaci, ktorí boli rozdelení do skupín, absolvovali
súťaž na piatich stanovištiach a po úspešnom zvládnutí indície hľadali ukrytý poklad. Niektoré
skupiny boli veľmi šikovné a poklad našli hneď, iným to trochu trvalo. Cieľ ale splnili všetci.
V priestoroch teplej telocvične si deti ešte pochutili na sladkých fidorkách, zabávali sa a po
večernej hygiene sa uložili k spánku. Podujatie sa vydarilo a už teraz sa tešíme na budúcu
Noc s Andersenom. Úprimne ďakujeme Rade rodičov za skvelú pomoc pri organizovaní tejto
obľúbenej akcie.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Život v materskej škole
Ani sme sa nenazdali a začal sa písať rok 2019. V januári navštívila
našu škôlku dentistka Zdenka, ktorá všetkým deťom vysvetlila, ako
je dôležité starať sa o zúbky, ako si ich správne umývať a na záver
obdarila každé jedno dieťa milým darčekom. Naša škôlka sa zapojila
do eko – výchovného projektu „Zbierame použité batérie so Šmudlom“. Projekt je rozdelený na dve časti. V prvej časti - v rámci ekovýchovy sa deti spolu s kamarátom Šmudlom naučili správne triediť
odpady a dozvedeli sa, prečo nemôžu vyhadzovať staré batérie do
obyčajného smetného koša alebo voľne do prírody. V druhej časti
deti za pomoci rodičov zbierajú staré, použité batérie, ktoré následne
prinesú do zbernej nádoby, ktorá je umiestnená vo vestibule MŠ. Za
tento krátky čas sa nám podarilo vyzbierať vyše 100 kg starých batérií. Pri vyzbieraní 200 kg batérií budú naše deti odmenené v rámci
projektu divadelným predstavením. Vo februári sme sa s predškolákmi Alexom a Danielkou zúčastnili výtvarnej súťaže „Kreslím, kreslím,
maľujem“. Obaja namaľovali krásne obrázky, za ktoré boli odmenené
diplomom. „Čím chcem byť“ je názov tematického divadelného predstavenia, prostredníctvom ktorého sa deti naučili nové veci o rôznych
povolaniach. Na jedno celé doobedie sa deti aj pani učiteľky na karnevale premenili na rôzne rozprávkové bytosti a zvieratká. Aby sme
zachovávali tradície našej dediny, deti si nacvičili pásmo pochovávania basy, ktorým sme na záver karnevalu basu pochovali, a tým sa rozlúčili s fašiangom. Vo februári bola do materskej školy zakúpená už
tretia interaktívna tabuľa. Tentokrát do triedy najmenších detí – Lienok. Deti na tabuli veľmi radi pracujú a učenie je pre nich zábavnejšie. Keďže marec je mesiac knihy, deti si nosili do škôlky svoje knihy,
z ktorých si s pani učiteľkami v priebehu dňa čítali. Deti milujú bubliny a bublifuky, preto sme pre nich pripravili krásnu bublinovú show
priamo u nás v škôlke. Mr.Bubble deťom ukázal, že bubliny nemusia
byť len malé ale aj veľké, do ktorých sa sami zmestia. Jar sme tradične
privítali pod šancom pri rieke Morava. Krátkym pásmom sme sa rozlúčili so zimou a privítali slnečnú jar.

Školská inšpekcia
V dňoch 12.2.2019 až 15.2.2019 prebehla na elokovanom pracovisku materskej školy vo Vysokej pri Morave, ktorá je súčasťou právneho subjektu ZŠ s MŠ Vysoká pri Morave, školská inšpekcia . Poverená
školská inšpektorka PaedDr. Soňa Lórencová zisťovala úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v
MŠ. Dňa 18.3.2019 bolo riaditeľstvo školy oboznámené so závermi
školskej inšpekcie . Inšpekcia konštatovala, že celkové hodnotenie
chodu materskej školy je na dobrej úrovni.
Riaditeľstvo školy

Zo života DHZ
30. november 2018 - Výlet do aquaparku Moravia.
,,Po dobre vykonanej práci, príde zaslúžený oddych!“ Naši mladí hasiči poctivo celý rok trénovali a zúčastňovali sa každej súťaže v okolí.
Dokazovali chvályhodné výsledky. A tak sme im spolu s trénerom pripravili ,,oddychový“ deň v Aquaparku! :) Decká sa vybláznili hlavne na
tobogánoch, kde aj dospelí v sebe prebudili malé deti. :) Bol to deň
plný zážitkov a smiechu, čo dokazovalo aj to, keď deti roztancovali a
rozospievali celý autobus. Dúfame, že aj nový rok bude plný víťazstiev
a nadobúdania nových skúseností!

Rok 2018 – čo stručne zachytila
kronika
Rok 2018 bol rokom bez mimoriadnych udalostí . Bol rokom volieb
do samosprávnych orgánov miest a obcí. Za starostu obce bol štvrtýkrát zvolený pán Dušan Dvoran, ktorý vo voľbách nemal protikandidáta. Občania zvolili 9 členné obecné zastupiteľstvo.
Ani v tomto roku sa v obci nekonala výmena plynových potrubí.
Obec investovala do materskej školy 142 000 €. Z toho 100 000 €
zaplatil Environmentálny fond. Na miestnom štadióne pokračovala
výmena oplotenia za 12 000 € a vybudovalo sa zavlažovanie hracej
plochy za 19 000 € z toho 10 000 € zaplatil Slovenský futbalový zväz.
Zakúpilo sa 120 ks led svetiel za 10 200 € z toho 8500 € zaplatila Nafta, a.s. Pripravili sa projekty – dostavba kultúrneho domu za 8000 €,
zmena územného plánu č. 2 za 11 500 €, štúdia Námestia oslobodenia za 3000 €. Ušetrené finančné prostriedky k 31.12. 2018 predstavovali 445 000 €. V obci sa uskutočnilo 21 kultúrno spoločenských akcií.
K 1.9. 2018 základnú školu navštevovalo 164 žiakov a pracovalo 16
pedagogických pracovníkov. MŠ navštevovalo 58 detí, z toho 15
predškolákov. Poverená vedením MŠ je pani Beáta Miškolciová . Najväčšou spoločenskou organizáciou v obci bola MO JDS s 230 členmi.
DHZ mal 60 členov a 24 detí.
V obci sa konali tradičné jarné a jesenné brigády. Cirkevný život –
11 detí bolo birmovaných a 11 detí bolo na prvom svätom prijímaní.
Bola zrekonštruovaná kaplička Sv. Jána a slávnostne vysvätená. Konala sa slávnostná sv. omša s relikviou sv. Margity Antiochijskej.
Cezhraničná spolupráca bola bohatá ako i po minulé roky. S Rakúskom, Českom a Maďarskom. O spoluprácu prajavili záujem zástupcovia zadarskej župy z Chorvátska.
Počasie. Bol to nadpriemerne teplý rok aj v rámci celého Slovenska.
Zima bola oproti roku 2017 teplá, keď v januári teploty atakovali až +
14 o C. V lete sme mali viac ako 60 tropických dní, bolo sucho, hladina
rieky Moravy klesla tak, že sa nedala splavovať a dala sa v niektorých
miestach i priamo v obci prebrodiť. 4.decembra sme nad obcou zaznamenali krásnu dúhu.
K 31.12. 2018 mala obec 2273 obyvateľov ( z toho 19 nad 90 rokov).
Narodilo sa 25 detí, zomrelo 20 občanov. Bolo 12 sobášov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 37 občanov. Bolo vydaných 9 stavebných
povolení na rodinné domy a 13 kolaudačných rozhodnutí. Najstarší
občan obce bol pán Štefan Šárnik 95 rokov. Najstaršia občianka pani
Matilda Meteličková 95 rokov.
Viac informácií si môžete pozrieť v obecnej kronike, ktorá je na obecnom úrade.
Anna Tomečková
kronikárka obce
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3. február 2019 - Výročná členská schôdza
OZ DHZ Vysoká pri Morave.
Vo februárové popoludnie sa v priestoroch
miestneho Obecného úradu konalo stretnutie členov OZ DHZ Vysoká pri Morave. na
Obecnom úrade. Bolo odovzdané vyznamenanie p. Štefanovi Kopčovi a spoločne sme
oslávili osobné sviatky p. Štefana Kopču,
p. Dušana Dvorana a Mgr. Mariána Matúška.

Otázky pre starostu obce :
1. Pán starosta, po 2 rokoch začala firma SPP – distribúcia, a.s. vymieňať v obci plynové potrubia. Začali na Športovej ulici, budú pokračovať na Robotníckej a ďalších. Tieto ulice budú potrebovať po
skončení prác revitalizáciu ciest, chodníkov aj zelene. V akom štádiu
príprav je revitalizácia a z akých prostriedkov bude hradená ?
- V súčasnosti začíname objednávať projekt Revitalizácie I. a II. etapy
Športovej ulice. V nadväznosti na financie by sme chceli pokračovať
ulicou Robotnícka, Krátka a časť Hlavnej. Nevieme či budú výzvy
na možnosť čerpania finančných zdrojov mimo rozpočtu obce. Ak
by sme nedokázali zohnať mimorozpočtové financie, museli by sme
siahnuť do rezervy obce.
2. Občania sa verejne vyjadrujú k tomu, že obec by mala sfunkčniť
kamerový systém v obci, pretože len tak sa budú dať odhaliť a postihnúť vandali, ktorí ničia obecný majetok a myslia si, že sú nepostihnuteľní.
Nechali sme vypracovať cenovú ponuku na rekonštrukciu a doplnenie kamerového systému. Odhadovaná cena je 25 000 €. Mimorozpočtové financie by sme chceli zaistiť z MAS Dolné Záhorie, kde má
byť v priebehu polroka výzva.
3. Aké a v akom štádiu rozpracovanosti sú projekty, ktoré by sa
mali postupne v obci realizovať ?
- Máme projekt na obnovu obalových konštrukcií učiteľskej bytovky vrátane stavebného povolenia. Žiadosť na Environmentálny fond
budeme podávať k 16.4.2019, máme vypracovaný projekt dostavby
a rekonštrukcie kultúrneho domu ako i projekt obnovy obalových
konštrukcií kultúrneho domu. Na tieto projekty obec pripravuje
podklady pre vydanie stavebného povolenia. Objednali sme vykonávací projekt pre odstredivku kalov na ČOV a rekonštrukciu čerpacích staníc II. a III. na uliciach Hraničiarska a Poľná. Žiadosť o dotáciu
z Environmentálneho fondu bude podaná k 31.10. 2019. Na základe
vypracovanej architektonickej štúdie by sme chceli zaistiť vykonávací projekt pre Námestie oslobodenia ešte v tomto roku. V kultúrnom dome je nutné urobiť rekonštrukciu javiska v rozsahu látkové

Návraty ku Karolovi
Koreničovi
V histórii našej obce nachádzame pozoruhodné osobnosti, ktoré zasiahli do vývoja
viacerých oblastí spoločenského života na
Slovensku a v zahraničí. Jednou z takýchto postáv je Karol Korenič, významný rodák Vysokej
pri Morave, ktorý vstúpil na scénu sociálnych
bojov v Amerike, aby sa podstatnou mierou
zaslúžil o rozvoj slovenskej kultúry v zahraničí,
o zlepšenie podmienok slovenských robotníkov a robotníčok v USA, no pritom nezabúdal na svoje rodné Slovensko a Záhorie a
aktívne prispieval k miestnemu formovaniu a
zveľaďovaniu sociálneho života. O jeho práci
redaktora, čelného predstaviteľa Medzinárodného robotníckeho hnutia, agitátora za
sociálne poistenie v USA a dôstojné životné
podmienky robotníctva nachádzame zmien-

vybavenie javiska, scénické osvetlenie a ozvučenie. O príspevok na
látkové vybavenie požiadame firmu Eustream, a.s., pre ozvučenie
sme podali žiadosť o dotáciu na Ministerstvo financií SR. Prioritou v
tomto roku bude získanie územného rozhodnutia pre dokončenie
kanalizácie v obci. Uvedené zámery sa budú niektoré riešiť ešte v
tomto roku, ostatné v celom 4 ročnom cykle.
4. Dňa 1.3. 2019 nás navštívil náš veľvyslanec z Viedne. Čo bolo
predmetom vášho vzájomného stretnutia ?
- Predmetom nášho stretnutia bola cezhraničná spolupráca s Rakúskom. Vysvetlili sme si stav pripravenosti výstavby cyklistického
mosta a potrebu cestného mosta s nosnosťou do 7,5 t. Navrhol som
veľvyslancovi v prípade, že Záhorská Ves sa bude naďalej odmietavo stavať k výstavbe mosta cez Záhorskú Ves, aby sa začalo jednať o možnosti postavenia tohto mostu z priestoru pri plynároch
na rakúsku stranu s napojením na cestu Zwendorf – Baumgarten .
Pán veľvyslanec prisľúbil, že o týchto možnostiach bude jednať na
rakúskej strane ako i na našom Ministerstve zahraničných vecí SR.
Tiež bol smutný z toho, že i po 30 rokoch od pádu železnej opony
región Malacko nie je prepojený žiadnym mostom, či už cyklistickým alebo cestným s rakúskou stranou, a preto i spolupráca nie je
taká jednoduchá.
5. Dňa 14.3. 2019 bol na miestnom cintoríne zrezaný takmer 80 ročný smrek. Prečo sa ste sa takto rozhodli ?
- Smrek bol zrezaný na žiadosť Rímskotalíckej cirkvi Vysoká pri Morave a občanov, ktorí majú v blízkosti prenajaté hrobové miesta. Pri
silných vetroch mohlo prísť k vyvráteniu tohto smreku a k obrovským škodám na náhrobných kameňoch. Súhlas so zrezaním dalo
aj CHKO Záhorie, ktoré vykonalo aj miestne šetrenie a odporučilo
strom zrezať. Strom bol zrezaný z financií obce po schválení na
obecnom zastupiteľstve. Je nám jasné, že strom bol jednou z veľkých dominánt, ale pri týchto ihličnatých stromoch vždy príde čas,
kedy musia byť odstránené, či už z bezpečnostného hľadiska alebo
z dôvodu poškodenia či choroby. Obdobne nás žiadajú i občania,
ktorí majú ihličnany posadené v blízkosti domov a ktoré dorástli do
určitej výšky, aby sme ich strom zrezali a použili ako vianočný strom
či na Námestie oslobodenia alebo do kostola.

ky vo viacerých vedeckých monografiách a
náučných slovníkoch. V roku 1986 vyšla o Karolovi Koreničovi vedecká monografia z pera
E. Fordinálovej, rovnako stať o ňom spracovala V. Kontárová v rámci zborníka Slováci v
zahraničí, ktorá vyšla v Martine v roku 1979.
Taktiež sú dostupné autentické pramene Koreničovej spisby, jeho manifestov, postrehov,
prejavov a publicistických článkov. Z týchto a
ďalších dostupných zdrojov sa preto v jednotlivých číslach občasníka Vysočan v roku 2019
budeme snažiť zachytiť životné osudy Karola
Koreniča a postihnúť jeho príspevok do dejín
a spoločenského života Slovákov v zahraničí.
Život Karola Koreniča vykreslíme na pozadí
slovenského vysťahovalectva, jeho práce v
Slovenskom robotníckom spolku a napokon
sa zameriame na okolnosti zániku Medzinárodného robotníckeho spolku a v súvislosti s
tým na pôsobenie Karola Koreniča ako publicistu Ľudových novín.

Karol Korenič ako migrant

Možno si mnohí spomíname, ako nám naše
prastaré mamy rozprávali zážitky a skúsenosti zo „služby“ v neďalekom Rakúsku. Rakúsko,
najmä Viedeň, sa stalo vyhľadávanou destináciou mladých mužov a žien zo Záhoria už
v 19. storočí. Naši rodáci a rodáčky tu hľadali
zárobkové príležitosti, pritom muži ich spravidla získali v priemyselných centrách a ženy
v rodinách bohatších obyvateľov ako slúžky
a opatrovateľky detí. Tieto pracovné skúsenosti sa podpísali aj pod formovanie spoločenského prostredia Záhoria, ktoré sa stalo
významným centrom organizovania pracujúcich. Práve Hochštetno malo už v roku 1907
miestnu organizáciu sociálnej demokracie
(rovnako Devínska Nová Ves a Stupava). Pomery pohraničného Záhoria sa možno odzrkadlili aj v životných perspektívach Karola
Koreniča, ktorý sa narodil 22. mája 1888 v
Hochštetne ako syn chudobnej maloroľníc-
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kej rodiny. Jeho detstvo bolo poznačené
prácou na panských majetkoch v rodnej obci
a v zamoravských rakúskych dedinách, dokonca sa stal svedkom vzbury robotníkov ´na
panskom´ za vyššie mzdy a proti dozorcovi.
Osobné zážitky odporu proti spoločenskej
nespravodlivosti si zo slovenskej časti Rakúsko-Uhorska nesie so sebou aj do ďalších
kútov monarchie a Európy, kam vandruje za
prácou. Ako 14-ročný sa dostal do Viedne,
kde sa u svojho strýka učil za kováčskeho
tovariša. Už tu sa prejavila jeho húževnatosť,
organizačný talent a nenaplnená túžba po
vzdelaní. Vo Viedni založil čitateľský krúžok,
v ktorom sa zhromažďovala slovenská mládež, aby z grajciarových príspevkov získali
predplatné novín a časopisov a na svojich
pravidelných nedeľňajších stretnutiach čítali
slovenskú dostupnú tlač a diskutovali o článkoch referujúcich o udalostiach politického
života, o umení a literatúre.
Na základe inzerátu v roku 1911 sa vybral
do Vojkova v Bulharsku, kde pobudol rok a
zo zdravotných dôvodov sa musel vrátiť do
rodnej obce. Okrem známeho rakúskeho
pohraničia sa aj on dopočul o amerických
možnostiach získania zamestnania v tamojších priemyselných centrách alebo v poľnohospodárstve.
Trend migrovať za prácou do Ameriky v tých
časoch už nebol žiadnou novinkou. Smer vysťahovalectva zo Záhoria sa postupne mení
už v 90. rokoch 19. storočia. Už vtedy miestnych obyvateľov láka „nový svet“. Dôvodom
je pretrvávajúca chudoba sprevádzaná neustálym zápasom o každodenný chlieb. Tak
ako všade s ňou ruka v ruke kráča nevzdelanosť, choroby a smrť, preto vidina vymane-

Prenos relikvií

nia sa z tejto neutíchajúcej núdze je mizivá.
Zároveň po Záhorí kolujú chýry o americkom
blahobyte, o výbornej pláci a množstve pracovných možností. Tento trend a podobné
správy sa v danom období neobjavujú náhodou. Ekonomické záujmové skupiny v USA
vidia v migrantoch z chudobnejších oblastí
Európy obrovský pracovný potenciál, ktorý
(keďže sa jednalo najmä o negramotných
jednoduchých ľudí) bude za nižšiu mzdu poslušne pracovať v horších podmienkach, za
akých by pracovali domáci americkí robotníci. A tak viaceré obchodné a prepravné spoločnosti vysielajú do týchto končín svojich
najatých pracovníkov, ktorí distribuujú propagačný materiál, rozprávajú o „americkom
sne“ a živia mýtus rajskej Ameriky. Pritom
plodne spolupracujú najmä s notármi, úradníkmi, železničiarmi alebo krčmármi, ktorí za
dohodnutú odmenu (v závislosti od počtu
´naverbovaných´ rodín) dodávajú priemyselníkom v USA lacnú a výnosnú pracovnú silu
a dávajú zarobiť lodným prepravným spoločnostiam. Cesta do „zasľúbenej zeme“ je však
zdĺhavá a nie každému sa podarí usadiť sa
v Amerike. Ešte kým sa naši rodáci dotknú
amerických brehov, musia si zakúpiť (často
za posledné nasporené peniaze) lodný lístok,
stráviť čas do plavby v prístave v niektorej
z na tieto účely zriadených ubytovní, kde
kvôli zlým hygienickým podmienkam sú na
programe dňa epidémie nákazlivých chorôb,
a potom cestovať do Ameriky na parníku v
tretej triede alebo si cestu odrábať ako kuriči
v podpalubí. Po príchode do USA peripetie
nekončia. Našich rodákov čaká lekárska prehliadka a povinná karanténa na ostrove Ellis
Island. V prípade choroby, alebo známky sla-

bosti im je vstup do krajiny zamietnutý a na
trovy lodnej spoločnosti sa vracajú späť do
Európy.
Na túto neistú a strastiplnú cestu sa 26.2.
1913 vybral aj Karol Korenič. V prístave Le
Havre, kde čakal na odplávanie parníka do
Ameriky sa stretol s Marekom Čulenom, už
skúseným cestovateľom, ktorý vtedy do
Ameriky cestoval druhý raz. Svojim rozprávaním, názorovou blízkosťou a skúsenosťami
Čulen na Koreniča silno zapôsobil a stali sa z
nich priatelia. Solidaritu ku krajanovi prejavil
Marek Čulen už po prvých dňoch v Amerike,
kam sa obaja dopravili po 9- dňovej plavbe
12.3.1913. Marek Čulen krajanov ubytoval u
svojho brata Ignáca a pomáhal im zorientovať sa v novom prostredí až kým sa nerozpŕchli k prvým pracovným príležitostiam.
Tie našiel Karol Korenič v Chicagu v továrni
na výrobu furmanských vozov. Podobne ako
Čulen začal už v tomto období pracovať v
robotníckom hnutí. Hoc bez skúseností sa
zapojil do činnosti Slovenskej socialistickej
strany a Slovenského robotníckeho spolku,
ktorého činnosť v nasledujúcich rokoch výrazne ovplyvní.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Zmeny v OcZ
V zložení poslancov OcZ nastala zmena. Dňa
5. 2. 2019 sa v zmysle § 11 ods. 2 (d) zákona
č. 369/ 1990 Zb. vzdala mandátu poslankyňa miestneho obecného zastupiteľstva Mgr.
Dominika Dinušová, PhD. Nahradila ju pani
Hana Maxianová, ktorá zložila do rúk starostu obce sľub a stala sa pre volebné obdobie
2018 – 2019 poslankyňou Oc Z.
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Z kuchyne družstva mužov
OFK Vysoká pri Morave

Tabuľka PRMA

Z tabuľky vidno, že sa po jesennej časti naše družstvo umiestnilo v
strede tabuľky.
Tabuľka VI. liga seniori (S6V)
1 OŠK Plavecký Štvrtok
2 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
3 FK Borinka
4 FKM Stupava
5 ŠK Gajary
6 OFK Vysoká pri Morave
7 FK Malé Leváre
8 FK v Sološnici
9 TJ NV Pernek
10 FK Záhorská Ves
11 OFC 014 Vinosady

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10
6
6
5
5
4
5
3
2
2
0

0 0
3 1
0 4
2 3
1 4
3 3
0 5
3 4
2 6
0 8
0 10

40:6
29:13
28:27
31:19
18:13
13:8
20:19
13:19
11:31
25:35
9:47

30
21
18
17
16
15
15
12
8
6
0

11 18
10 0
9 3
8 2
7 4
6 -3
5 3
4 -3
3 -7
2 -6
1 -18

58.7
60.3
39.2
56.7
54.2
24
56.6
29.6
48.4
33.6
4

S týmto umiestnením nemôžeme by spokojní, nakoľko máme väčší
potenciál, čo sme aj dokázali v niektorých zápasoch.
Po zimnej prestávke sme sa s chuťou pustili už 15. januára do prípravy na jarnú časť súťaže.
Zapojili sa do nej títo hráči:
Kolarčík Tomáš, Ščepán Richard, Mackovič Adam, Piško Martin,
Pír Albert, Horňák Tomáš, Domény Dušan, Stroka Michal, Klas Ivan,
Gabaš Tomáš, Filípek Miroslav, Nerád Samuel, Pavúk Matej, Lapčík Jaroslav, Mackovič Daniel, Szigmond Daniel a Lipa Ivan.
V tomto zložení mužstvo trénovalo až do konca februára, trikrát v
týždni, vždy v pondelok, stredu a piatok. Kondičnú časť sme absolvovali na hrádzi rieky Moravy, silu a obratnosť
v priestoroch telocvične a posilňovne základnej školy. V marci sme
začali s hernou prípravou na miestnom štadióne.
V rámci prípravy odohráme prípravné stretnutia na umelej tráve v
Stupave a na ihrisku s umelou trávou na internáte Mladá Garda v Bratislave. Jarnú časť súťaže zahájime na ihrisku súpera, 30. marca 2019
v Perneku.
Chcel by som poďakovať všetkým hráčom za ich prístup ku tréningom počas celej zimnej prípravy a pevne verím že táto ich snaha
bude odmenená dobrými výsledkami v majstrovských zápasoch.
Karol Dvoran
tréner mužov

OFK Vysoká pri Morave OFK
Vysoká pri Morave – Prípravka
Jesennú časť sezóny 2018/2019 sme ukončili na 10. mieste zo 14
účastníkov súťaže. Strata na družstvá pred nami však nie je veľká a
dúfame, že sa nám podarí túto pozíciu ešte vylepšiť.

1 TJ Veľké Leváre
2 TJ Záhoran Jakubov
3 ŠK Závod
4 ŠK Gajary
5 FC Zohor
6 Obecný športový klub Láb
7 TJ Záhoran Kostolište
8 FC Rohožník
9 FK Studienka
10 OFK Vysoká pri Morave
11 FK v Sološnici
12 FK Jablonové
13 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš
14 OŠK Plavecký Štvrtok

13 13 0
13 12 0
13 10 1
13 9 1
13 8 1
13 7 2
13 6 1
13 6 0
13 6 0
13 5 0
13 2 1
13 2 1
13 1 0
13 0 0

0 120:5 39 14 18
1 186:10 36 13 18
2 152:13 31 12 7
3 84:21 28 11 10
4 93:46 25 10 7
4 59:29 23 9 5
6 87:70 19 8 -2
7 91:37 18 7 0
7 48:67 18 6 -3
8 65:62 15 5 0
10 29:144 7 4 -11
10 24:202 7 3 -14
12 9:116 3 2 -18
13 4:229 0 1 -21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Z tabuľky je zrejmé že máme čo doháňať a preto sme poctivo počas
celej zimy pravidelne trénovali v telocvični ZŠ 3x týždenne. Tréningy
boli zamerané popri fyzickej príprave hlavne na zlepšenie práce s loptou a pohybových návykov v hre bez lopty. Jarná časť súťaže ukáže,
či tu sú ešte rezervy.
Počas zimnej halovej sezóny sme sa zúčastnili s družstvom Prípravky (2008 a ml.)
a Predprípravky (2010 a ml.) turnajov v Šenkviciach. V obidvoch turnajoch sme sa umiestnili v strede celkového poradia, no nasadenie
hráčov a aj len veľmi tesné prehry s prvými mužstvami ukázali sľubný
pokrok oproti minulým rokom. Pravidelne sme v rámci našich tréningov hrali tiež prípravné tréningové zápasy proti rovesníkom z Jakubova. Tieto konfrontácie síce náročné, ale vždy nám veľmi jasne ukázali, kde všade ešte zaostávame. Pre hráčov to bola dobrá motivácia
do ďalších tréningov.
Menej známe, aj medzi priaznivcami futbalu je, že v súťaži mladších
žiakov aj v sezóne 2018/2019 už pôsobia aj naši starší hráči z Prípravky. Pod hlavičkou FC Zohor hrá v súťaži spoločné družstvo mladších
žiakov Zohoru a Vysokej pri Morave. Skúsenosti zo zápasov so staršími súpermi výrazne prispievajú k futbalovému rastu našich opôr a
aj preto dúfame, že sa to prejaví aj na celkovej úrovni družstva Prípravky.
V jarnej sezóne by sme naozaj radi potešili našich rodičov a fanúšikov ešte lepšími výsledkami. Bez ohľadu na to však budeme naďalej
pokračovať v umiestňovaní hráčov z mladších ročníkov do zápasovej zostavy. Je to jediná cesta ako zabezpečiť kontinuitu aj pre ďalšie sezóny. V tejto vekovej kategórii je totiž prvoradé vybudovať čo
najširšiu hráčsku základňu a až potom sa môžu dostaviť aj zápasové
výsledky.
Jarnú sezónu začneme prvým zápasom doma proti Veľkým Levárom 7.4.2019, o 10:00. Začíname pekne zostra, keďže budeme hrať
proti aktuálnemu lídrovi súťaže. Už sa všetci veľmi tešíme a dúfame,
že nás príde povzbudiť čo najviac našich fanúšikov. My sľubujeme, že
zabojujeme a pokúsime sa prekvapiť!
Martin Kopča

Celý program zápasov Prípravky je zverejnený na www stránke
Vysokej pri Morave http://www.vysokaprimorave.sk/ofk/a091.pdf ako aj na výveske OFK VpM vo VIP Pube.

tréner Prípravky
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Uznesenia
z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
vo Vysokej pri Morave zo dňa 1.12.2018
Uznesenie číslo 1/1/1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
A. Berie na vedomie
1/výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2/vystúpenie novozvoleného starostu
B. Konštatuje, že
1/ novozvolený starosta obce Dušan Dvoran zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce
2/ zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva:
Pavol Blaha doc.Ing.
Miroslav Kopča, PhD.
Robert Dinuš
Milan Lapčík
Mgr. Dominika Dinušová,
PhD. Silvia Novoveská
Ing. Lenka Dvoranová
Ing.Ján Rusnák
Mgr.Gabriela Gabrišová
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 2/2/1/2018
1/ Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a.schvaľuje
- program rokovania bez zmien a dodatkov
zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie
b.berie na vedomie
- 1.správu mandátovej komisie
2. menovanie poslanca Ing. Jána Rusnáka
za zástupcu starostu obce
c.poveruje
poslanca Milana Lapčíka zvolávaním a vedením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 odst.2 prvá veta, odst.3 tretia veta,
odst.5 tretia veta a odst.6 tretia veta zákona č. 369/1990 Zv.
O obecnom zriadení v znení neskoršíchpredpisov.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 3/3/1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a) Zriaďuje komisie:
- Finančnú a správy obecného majetku
- Pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií
- Výstavby a životného prostredia
- Pre kultúru a šport
- Pre ochranu verejného poriadku a na riešenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky
- Škodovú
- Výberovú na obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky povinne obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
- Redakčnú radu občasníka VYSOČAN
b) Volí
1/ predsedu komisie finančnej a správy obecného majetku
Ing. Jána Rusnáka
Členov komisie : poslancov
Roberta Dinuša
Ing. Lenku Dvoranovú
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Odborníčku z radov občanov :
Ing. Zuzanu Polákovú
Danu Koreničovú

2/ predsedu komisie pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti
funkcií Ing. Jána Rusnáka
členov komisie : poslancov
Roberta Dinuša
Ing. Lenku Dvoranovú
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
3/ predsedu komisie pre výstavbu – Milana Lapčíka
Členov komisie : poslancov
Pavla Blahu
Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.
Odborníkov z radov občanov :
Františka Bobáka
Milana Juríka
Hanu Malcherovú
Ing. Ferdinand Kováč
4/ predsedu komisie pre kultúru a šport
Mgr. Dominiku Dinušovú, PhD.
Členov komisie : poslancov
Ing. Lenku Dvoranovú
Doc.Ing. Miroslava Kopču, PhD.
Silviu Novoveskú
Odborníkov z radov občanov :
Beatu Miškolciovú
Hanu Maxianovú
Členov komisie pre činnosť pri občianskych obradoch:
Dušana Morávka,
Vieru Kopčovú,
Andreu Micheler
5/ predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a na riešenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky
doc.Ing. Miroslava Kopču, PhD.
Členov komisie : poslancov
Pavla Blahu
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Odborníčku z radov občanov :
JUDr. Annu Polákovú
6/ predsedu komisie škodovej
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Členov komisie: poslancov
Milana Lapčíka
Ing. Jána Rusnáka
7/ predsedu komisie výberovej pre obstarávanie prác, tovarov
a služieb pre zákazky povinne obstarávané a zmysle zákona
o verejnom obstarávaní
Ing. Jána Rusnáka
členov komisie : poslancov
Pavla Blahu
Roberta Dinuša
Mgr. Dominiku Dinušovú, PhD.
Ing. Lenku Dvoranovú
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.
Milana Lapčíka
Silviu Novoveskú
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Z radov občanov : JUDr. Annu Polákovú
8/ predsedníčku redakčnej rady občasníka VYSOČAN
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Členov redakčnej rady : poslancov
Mgr. Dominiku Dinušovú, PhD.
Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.
Odborníkov z radov občanov :
Hanu Malcherovú
RSDr. Annu Tomečkovú
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 4/4/1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
určujev súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom postavení a platovýchpomeroch starostov obcí a primátorov miest v
znení neskorších predpisov v rozsahuurčenom doterajším obecným
zastupiteľstvom zo dňa 28.6.2018 mesačný platstarostu v základnej
výške zvýšený o 50%.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 5/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje
a) Sobášiacich poslancov
Roberta Dinuša
Mgr. Gabrielu Gabrišovú
Milana Lapčíka
b) Sobášne dni a hodiny :
piatok 9,00 hod. – 14,00 h.
sobota 13,00 hod. – 17,00 hod.
( uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 6/6/1/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
volí zástupcov obce do Rady školy ZŚ s MŠ vo Vysokej pri Morave
poslancov:
Pavla Blahu
Roberta Dinuša
Ing. Lenku Dvoranovú
z radov občanov Ing. Martina Kopču
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )
Dušan D v o r a n
starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 13.12.2018
Uznesenie číslo 7/7/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania rozšírený o bod „úprava
rozpočtu roku 2018 číslo 2/2018 „.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 8/8/2/2018
Obecné zastupiteľstvo konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
13.12.2018 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 9/9/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
- podanú správu starostu obce o činnosti za obdobie od 25.10.2018
do 13.12.2018
bez pripomienok.
- podanú správu o činnosti komisií a redakcie VYSOČAN za obdobie

od 25.10.2018 do 13.12.2018 bez pripomienok
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8)
Uznesenie číslo 10/10/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo
1/2019 o miestnych daniach
a miestnom poplatky za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady pre rok 2019 po zapracovaní
pripomienok a zmien.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8)
Uznesenie číslo 11/11/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje VZN číslo
2/2019 o poplatkoch zaznečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia bez pripomienok, dodatkov a zmien.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 ).
Uznesenie číslo 12/12/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave stanovuje úhrady za
služby poskytované obcouobčanom a právnickým osobám so zmenou v časti „stočné“ kde je poplatok pre rok 2019 :
pre fyzické a právnické osoby 1,20 €/ 1 m 3 odpadovej vody.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 8, proti je 1 Ing.
Lenka Dvoranová )
Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu na rok 2019 je súčasťou
tejto zápisnice.
Uznesenie číslo 13/13/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet
obce pre rok 2019 a berie na
vedomie rozpočet na roky 2020-2021.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 ).
Uznesenie číslo 14/14/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím
finančného príspevku vo výške
4.000,00 € (originálne kompetencie ) na koncoročné odmeny pracovníčkam MŠ, školskej jedálne a školského klubu.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 ).
Uznesenie číslo 15/15/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením
prevádzky v Materskej škole
v období od 24.12.2018 do 6.1.2018.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7, poslanec Robert
Dinuš bol dočasne neprítomný )
Uznesenie číslo 16/16/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie
číslo 283/39/5/2018 zo dňa
23.8.2018, ktorým súhlasilo s predajom
p.č. 775/24 o výmere 23 m2
diel 5 p.č. 171/5 o výmere 13 m 2
diel /8 p.č. 172/1 o výmere 14 m 2
spolu 50 m 2 za cenu 1330,00 € kupujúcim Jarmile Kimličkovej, Andrei Urbaničovej a Jaroslavovi Urbaničovi.
Po vypracovaní a predložení nového geometrického plánu, Obecné
zastupiteľstvo vo Vysokej pri
Morave súhlasí s Dodatkom číslo 1,ku kúpnej zmluve, ktorým sa
predávajú kupujúcim
JarmileKimličkovej, Andrei Urbaničovej a Jaroslavovi Urbaničovi
nehnuteľnosti
p.č. 775/24 o výmere 23 m 2
p.č. 775/67 o výmere 13 m 2
spolu 36 m 2 za cenu 957,60 €
Pri predaji ide o prípad osobitného zreteľa, nakoľko kupujúci a ich
právni predchodcovia užívajú
uvedené parcely viac ako 50 rokov a nikto iný ich nemôže využívať.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 17/17/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie
číslo 282/38/5/2018 zo dňa
23.8.2018, ktorým bola schválená darovacia zmluva s vecným bremenom , kde darcami sú Ing. Ján
Rusnák a manželka Jarmila a predmetom zmluvy je parcela číslo
4684/66 o výmere 142 m 2 .
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Dodatok číslo 1 k Darovacej zmluve
s vecným bremenom.
Súhlasí s Darovacou zmluvou na parcelu číslo 4684/66 o výmere 142
m 2 ,trvalé trávnaté porasty,
parcela& reg.“E“ v k.ú. Vysoká pri Morave od darcov Ing. Jána Rusnáka
a manželky Jarmily.
Obec Vysoká pri Morave dar s vďakou prijíma a vyhlasuje, že predmet
daru nepredá ani neprenajme.
V prípade, že sa predmet daru stane pre Obec Vysoká pri Morave
prebytočným majetkom, ponúkne
ho späť darovacou zmluvou darcom.
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového
počtu 9 . Robert Dinuš musel
z pracovných dôvodov odísť)
Uznesenie číslo 18/18/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové
opatrenie číslo 2/2018 k rozpočtu roku 2018.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8)
Uznesenie číslo 19/19/2/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s verejným obstaraním obstarávateľa
so zámerom výstavby nájomnýchbytov.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8)
Úpravy v príjmovej časti: po 1. úprave 2. úprava rozdiel
podielové dane 700 000,00 720 000,00 20 000,00
vývoz fekálií 45 000,00 55 000,00 10 000,00
dotácia na životné prostredie 199,94 200,16 0,22
dotácia na matriku 3 123,95 3 243,18 119,23
dotácia z MF na verejné osvetlenie 0,00 8 000,00 8 000,00
dotácia od DHZ na vybavenie požiarnej ochrany 0,00 3 000,00 3
000,00
dotácia od Nafta - na navigačný systém 0,00 3 000,00 3 000,00
dotácia na prenesenú kompetenciu školy 337 000,00 349 914,00 12
914,00
dotácia na vzdelávacie poukazy školy 6 000,00 4 973,00 -1 027,00
dotácia na výchovu a vzdelanie detí MŠ 5 000,00 3 521,00 -1 479,00
dotácia na školu v prírode 0,00 1 900,00 1 900,00
dotácia na lyžiarsky kurz 0,00 2 250,00 2 250,00
dotácia na učebnice 0,00 73,00 73,00
dotácia na sociálne slabšie deti 0,00 700,00 700,00
SPOLU-bežné príjmy 1 331 383,33 1 390 833,78 59 450,45
vlastné príjmy školy 18 500,00 60 000,00 41 500,00
SPOLU-príjmy 1 349 883,33 1 450 833,78 100 950,45
SPOLU-kapitálové príjmy 0,00 110 000,00 110 000,00
dotácia z Envirofondu na technické zhodnotenie MŠ 100 000,00 100
000,00
dotácia od SFZ na závlahový systém 0,00 10 000,00 10 000,00
SPOLU-finančné operácie - čerpanie RF 0,00 33 000,00 33 000,00
Úpravy vo výdavkovej časti:
dotácia na životné prostredie 199,94 200,16 0,22
dotácia na matriku 3 123,95 3 243,18 119,23
dotácia z MF na verejné osvetlenie 0,00 8 000,00 8 000,00
verejné osvetlenie - materiálové výdavky 5 000,00 7 000,00 2 000,00
dotácia od DHZ na vybavenie požiarnej ochrany 0,00 3 000,00 3
000,00
VPS - služby 1 000,00 6 000,00 5 000,00
KD - údržba 2 000,00 8 000,00 6 000,00
MŠ - materiál 3 000,00 7 000,00 4 000,00
dotácia od Nafta - na navigačný systém+doplatok 0,00 4 400,00

4 400,00
ZŠ - nájomné za telocvičňu 1 200,00 0,00 -1 200,00
MŠ - údržba a opravy 5 000,00 1 000,00 -4 000,00
SPOLU-bežné výdavky 705 853,33 733 172,78 27 319,45
originálna kompetencia školy 218 000,00 230 000,00 12 000,00
na bežné výdavky - od obce 0,00 5 200,00 5 200,00
SPOLU-originálna kompetencia 218 000,00 235 200,00 17 200,00
vlastné príjmy školy 18 500,00 60 000,00 41 500,00
SPOLU-prenesená kompetencia 348 000,00 363 331,00 53 500,00
SPOLU-kapitálové výdavky 0,00 120 000,00 120 000,00
dotácia z Envirofondu na technické zhodnotenie MŠ 100 000,00
100 000,00
dotácia od SFZ na závlahový systém 0,00 10 000,00 10 000,00
závlahový systém 0,00 10 000,00 10 000,00
SPOLU-finančné operácie 0,00 33 000,00 33 000,00
Úprava rozpočtu č. 2
Uznesenie číslo 20/20/2/2018
Obecné zastupiteľstvo súhlasí s poskytnutím odmeny za II. polrok
hlavnej kontrolórke obce vo výške 30%.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 21/21/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zásady odmeňovania poslancov a členov
komisií. Rušia sa doterajšie Zásady odmeňovania prijaté 15.12.2017.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 ).
Dušan D v o r a n
starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 14.2.2019
Uznesenie číslo 22/22/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
oznámenie Mgr. Dominiky Dinušovej, PhD. o vzdaní sa mandátu poslankyne obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave, v zmysle §
11 odst.2 ( d) zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších doplnkov a zmien.
( uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9 )
Uznesenie číslo 23/23/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že náhradníčka vo voľbách do obecnej samosprávy Hana Maxiánová zložila
zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva.
( uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9)
Uznesenie číslo 24/24/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.
( uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9 )
Uznesenie číslo 25/25/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 14.2.2019 sú splnené a dlhodobé sa
priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9)
Uznesenie číslo 26/26/3/2019
Obecné zastupiteľstvo berie bez pripomienok na vedomie
-podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 13.12.2018
do 14.2.2019
- podané správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od
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13.12.2018 do 14.2.2019
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9)
Uznesenie číslo 27/27/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje
Správu o hospodárení obce za obdobie IV. štvrťroka 2018
Správu o hospodárení obce za rok 2018
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9)
Uznesenie číslo 28/28/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením
Darovacej zmluvy na nehnuteľnosť parcelu číslo 2918/4 o výmere
78 m 2 orná pôda, parcela reg. „C“ .
Darkyňou je Mária Gallová, Nová ul. č.d. 577/24, Vysoká pri Morave.
Poplatok spojený s vkladom vlastníctva do katastra nehnuteľností
( 66,00 EUR) uhradí Obec Vysoká pri Morave.
( uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9 )
Uznesenie číslo 29/29/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s opravou strechy na budove číslo súpisné 38 , ktorá je majetkom obce, v užívaní
ZŠ ( byt pre učiteľa). Náklady na opravu cca 6000,00 EUR.
Ide o havarijnú situáciu, ktorú je treba ihneď riešiť.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9))
Uznesenie číslo 30/30/3/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s nákupom
nového osobného motorového vozidla pre potreby Obce.
Maximálna cena 20.000,00 EUR s DPH.
Vozidlo sa bude obstarávať prostredníctvom EKS.
( uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového
počtu 9)
Dušan D v o r a n
starosta obce

Jubilanti 1.9.2018 – 31.12.2018
50 roční
Emília Tisovčíková,
Vojtech Gabriš,
Jozef Salay,
Jana Smolinská,
Andrea Horecká,
Vladimír Both,
Dagmar Poláková,
Lenka Špacírová
55 roční
Dana Papežová,
Roman Kimlička,
Jana Biznárová,
Jaroslav Jablonický,
Viera Trajlínková,
Marta Raffayová,
Vladimír Chmela,
Kvetoslava Adamovičová,
Ernest Salay,
Zuzana Zemanová,
Mária Antoniaciová
60 roční
Ján Nerád,
Eva Jarásková,
Slávko Goldschmidt,
Vladimír Plach,
Axiňa Salayová,
Jozef Solár,
Amália Mikulášková,
Peter Palkovič

Jaroslava Dvoranová,
Genovéva Mikulášková,
Štefánia Klasová,
Miloslav Dvoran,
Ján Pšenica,
Milan Urban
70 roční
Emília Árestová,
Ján Dvoran,
Jana Kovárová,
Jozef Smolinský,
Štefan Tines,
Miroslav Kopča,
Mária Blahová,
Jana Hajtmanová
75 roční
Anna Miklišová,
Dušan Dvoran,
Mária Písečná,
Júlia Šebelová,
Katarína Bilanovičová
80 roční
85 roční
Matilda Lipová,
Marta Bullová,
Augustín Baček

65 roční
Valéria Ščepánová,
Milan Kopča,
Jozef Mikulášek,
Dušan Dvoran,

Deti narodené
od 01.09. 2018

Občania zomrelí
od 1.01. 2019

Matej Mízner,
Nela Babjaková

Štefan Šárnik,
Rastislav Smetka,
Ing. Jozef Pisoň,
Regina Dvoranová,
Dagmar Bangová,
Margita Hynerová,
Bernardína Kajcová
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