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Maľované vajíčko,
pekný božtek na líčko,
K tomu zdravia moc a moc
a veselú Veľkú noc.
Milostiplné a požehnané
veľkonočné sviatky želá
všetkým našim občanom
redakcia Vysočana

Pohľad do kalendára hovorí jasnou rečou. Je tu jar a s ňou prichádzajú na
prelome marca a apríla aj sviatky jari alebo inak povedané Veľká noc. Ľudia sa
na sviatky tešia a patrične pripravujú. Veľká noc je najvýznamnejší kresťanský
sviatok, oslava zmŕtvychvstania Ježiša Krista po jeho smrti na kríži. Veriaci
si pripomínajú to, čo sa vlastne na Veľkú noc udialo – teda príbeh o mučení
a následnom zmŕtvychvstaní Ježiša Krista. Tieto udalosti sa spájajú so slávením Veľkonočného trojdenia – Zelený štvrtok, Veľký piatok, Biela sobota,
kedy veriaci navštevujú kostol na bohoslužby. K veľkonočným symbolom
patrí baránok, ktorý je obetovaný za spásu sveta. Sviečka je znamenie života,
oheň je víťazstvo nad temnotou a smrťou. Vajíčko je symbolom plodnosti,
života a vzkriesenia, zajačik predstavuje príchod jari a zrod nového života.
Veľkou nocou sa končí pôstne obdobie. Tradície hovoria, že na Zelený štvrtok
sa piekli tzv. judáše z kysnutého cesta. Tvarom pripomínali stočený povraz, na
ktorom sa obesil zradný biblický Judáš. Na Zelený štvrtok sa malo jesť vždy
niečo zelené, aby bol človek zdravý, napríklad špenát či hlávkový šalát. Na
Kvetnú nedeľu sa svätia ratolesti väčšinou z vŕby a rakyty.
Veľkú noc slávia aj nekresťania. Oslavujú prebúdzajúcu sa prírodu a nový
život. Je to čas osláv a veselia. Dnes je aj komerčne dôležitá, pretože sa na
ňu viaže veľa zvykov, ktoré súvisia s nákupmi a financiami. Maľujú sa vajíčka,
pečie sa veľkonočný baránok, robí sa typická jarná výzdoba príbytku, pletú
alebo kupujú sa korbáče, stužky a iné potrebné drobnosti. Kým Veľkonočná
nedeľa plynie pokojne v rodinnom kruhu, Veľkonočný pondelok je od rána
sprevádzaný dobrou náladou, hlasnou vravou, škrípajúcim zvukom vedier či
výskotom okúpaných a vyšibaných dievčat. A keď sú aj tradície pomaly na
ústupe, iste sa s niektorými ešte stretneme v rôznych rázovitých kútoch nášho
malebného Slovenska. Vychutnajme si ich a užime si zmysluplne voľné dni so
svojimi blízkymi. Prajeme peknú Veľkú noc.

Nie je to klam, ani čary
sú tu krásne sviatky jari.
Naplň sa láskou, pokojom
každučké srdce, každý dom!
Buďte verní starým zvykom
nech šibe len korbáčikom.
By jemný dotyk korbáča
Vám líce slzou nezmáčal.
Kto rozum má – pochopí
slabučko vodou pokropí..
Pre všetkých dobrých šibačov
chystajte misu koláčov.
Ešte vínko, nie však moc
tak veselú Veľkú noc!
Treba dodať: „Pokoj s Vami“
nie je to len o šibaní ...

Mgr. Gabriela Gabrišová

Zo života obce ....
Dozvuky adventu
Na najštedrejšie sviatky v roku sa vždy najviac tešia deti. Opäť sa zišli na
námestí, aby spoločnými veršíkmi rozsvietili vianočný stromček a privolali
Mikuláša. Ten za odmenu všetky prítomné deti odmenil sladkým balíčkom.
To bolo radosti!
Príjemné dopoludnie s Mikulášom si užili aj deti v materskej škole. Vianočnou akadémiou nám spestrili jeden decembrový deň žiaci základnej školy,
materská škola pripravila zaujímavú besiedku, kde predškoláci svojím „Popoluškiným“ tancom dojali rodičov až k slzám. Čo vymyslia nabudúce?
Denisa Komíneková

Vianočná akadémia

K decembru, kedy atmosféra adventu čoraz intenzívnejšie pripomína príchod Vianoc, patrí v posledných rokoch neodmysliteľne vianočná akadémia,
ktorú pripravuje základná škola. 16. Decembra 2012 sa už v poradí siedma
akadémia uskutočnila v kultúrnom dome. Všetkých, ktorí si v toto nedeľné popoludnie našli čas a prišli prežiť krásne chvíle pripravené našimi deťmi, privítal
pekne vyzdobený kultúrny dom a nádherný vysoký a vysvietený vianočný
stromček.
A práve pri ňom nás vystúpenia detí voviedli do neopakovateľnej vianočnej
atmosféry. Milé vianočné veršíky, rýmovačky, koledy, scénky rozohriali srdcia
všetkých prítomných. Navadí, že sa občas priplietla malá chybička, hlavné je
to, že si deti pripravili pekný program z lásky a s cieľom potešiť ostatných.
Hodinový vianočný program rýchlo ubehol a pri spievaní Tichej noci sme
si nostalgicky pripomenuli, že zase sa končí jeden rok.
Združenie rodičov pripravilo malé pohostenie, ktoré v podobe vianočných
koláčikov, teplého čaju alebo vianočného punču každému dobre padlo.
Rozišli sme sa do svojich domovov s dobrým pocitom a krásnou spomienkou
v srdci.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Vítanie Nového roku
Život je jeden kolobeh. Všetko sa raz začína a končí. Tak je to aj s rokmi. Na
konci decembra sa lúčime s rokom starým, bilancujeme jeho klady a zápory,
v mysli prežívame všetko, čo nám priniesol. Niekedy radosť, niekedy smútok,
ale tak to už v živote chodí. Polnočnými slávnostnými údermi vítame rok
nový. V našej obci sa tradične stretávame naprivítaní Nového roku 1. januára
o 16.00 hodine v kultúrnom dome. Vždy poteší pohľadna množstvo dobre
naladených ľudí, ktorí sa tešia, navzájom si želajú všetko najlepšiea zabúdajú
na nepríjemnosti.
Rok 2013 sme privítali podobne. Starosta obce pán Dušan Dvoran po svojom
príhovorezhodnotil život v našej obci, čo sa podarilo urobiť a čo by sme chceli
urobiť v roku 2013.
Nebude to ľahký rok, ale spoločnými silami, pričinením a pochopením sa dá
dosiahnuť veľa.
Po zotmení sme sa všetci presunuli pred kultúrny dom, kde na nás čakal
nádherný ohňostroj, ktorý fascinoval nielen deti ale aj dospelých. V žiari jeho
vytryskujúcich svetielok sme si v duchu želali, aby nastávajúci rok bol pre
nás pokojný, úspešný, naplnený dobrým zdravím, vzájomnou pomocou
a pochopením.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Trojkráľový koncert
Zavŕšením krásneho vianočného obdobia bol Trojkráľový koncert, ktorý sa
uskutočnil v našom chráme 6. januára 2013. Mužský spevácky zbor Chorus
Augustini z Marianky, ktorý diriguje pán Robert Dinuš, zaspieval a zahral
krásne koledy a skladby, umocňujúce končiace sa sviatky. Patrili medzi ne
koledy Povedzte nám pastuškovia, Búvaj dieťa krásne, Buďme všetci potešení ale aj gregoriánsky chorál Adeste Fideles a ďalšie. Tento zbor vznikol v
roku 2011 a svojimi vystúpeniami sa dostal do povedomia nielen v Marianke ale aj v blízkom okolí.
Za krátky čas svojho trvania spieval zbor už aj v Ríme v rímskych bazilikách.
Vystúpenie zboru zanechalo v prítomných veľmi dobrý dojem a zážitok z
krásneho koncertu. S nostalgiou sme skonštatovali, že sú preč časy, kedy
sme s radosťou počúvali aj vianočný koncert Zboru sv. Ondreja z Vysokej
pri Morave.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Reprezentačný ples
Dňa 26.1.2013 sa v našej obci uskutočnil v poradí už štvrtý reprezentačný
ples, ktorý organizoval obecný futbalový klub pod záštitou obecného úradu.
Tradične nechýbali pred kultúrnym domom rozsvietené fakle a nádherná
výzdoba vynoveného kultúrneho domu prichádzajúcim takmer až vyrazila
dych... Býva vždy prekvapením, ktorý z hostí bude mať tú česť, aby zazvonením na obecný zvonec otvoril ples. Tento raz pán starosta Dušan Dvoran
pozval pani Valiku Foltýnovú, manželka bývalého riaditeľa firmy ALAS,
Ing. Jána Foltýna.
Po otvorení plesu sa predstavila tanečná skupina Stardance, ktorá zatancovala valčík a sambu. Celým večerom sprevádzali skvelí moderátori Lenka
Dvoranová a Tomáš Kimlička, ktorí nakoniec i zvíťazili v súťaži o kráľovnú a
kráľa plesu.
O výbornú náladu sa postarali hudobníci skupiny Plus Band, zaplnený parket bol až do skorého rána. Nechýbala bohatá tombola, o ktorú sa postarali
sponzori a touto cestou im za venované ceny ďakujeme. Veľká vďaka tiež patrí
Borisovi Urbaničovi, ktorý pripravil veľmi chutnú večeru.
Novinkou na tohtoročnom plese bol Margotkový tanec. Dámy si zakúpili
Margotku a vyzvali pánov do tanca. Po skončení „tanečného kola“ sa naopak
museli páni dámam odvďačiť pozvaním na pohárik.
Sme veľmi radi, že aj v takejto maličkej obci, akou je Vysoká pri Morave, môžu
sa ľudia dôstojne zabaviť a cítiť sa tak troška ako na plese v Opere.
					 Mgr. Martina Koreničová
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OBECNÁ ZABÍJAČKA
Čo by to boli za fašiangy bez obecnej zabíjačky.
Preto sa tradičná zabíjačka konala dňa 2.februára v kultúrnom dome. Fašiangový spolok masiek
už dva dni pred tým pripravoval fašiangové zabíjačkové dobroty z 300 kíl ingrediencií, ktoré k
zabíjačke patria. Narobili jaternice, jelitá, tlačenku
pripravili na pečenie bôčik, rebierka a navarili prvý
kotol zabíjačkového gulášu tak, aby si v sobotu od
9.hodiny mohli na nich pochutiť maškrtné jazýčky
hostí. Okrem toho v sobotu ráno „zabíjačková čata“
skolila 160 kilovú svinku a pred očami prítomných
divákov z nej vyrábala ďalšie zabíjačkové špeciality.
Ľudia od rána prichádzali, jedli, pili a do 19. hodiny sa zabávali pri hudobnej skupine „Morávkovci“.
Organizátori tejto akcie sa za tieto tri dni poriadne
narobili. A to nebolo všetko, pretože v sobotu ráno
prišli a celý kultúrny dom upratali. Napriek únave sa
už všetci tešia na zabíjačku v roku 2014.
		
RSDr. Anna Tomečková

Pochod masiek
Milou tradíciou našej obce sa stal fašiangový pochod masiek. Občanov v karnevalových kostýmoch, dychtiacich po jedinečnej atmosfére, každým rokom pribúda a niektoré kreatívne masky by
nám mohli závidieť aj v ďalekej Brazílii! Veď stretnúť
Marfušu s Ivanom, gorilu a papagája, Indiána s rytierom, pavúčiu ženu, grófku a mníšku či pojašeného jazdca na (pojašenom) koni alebo Snehulienku,
a hneď dvojmo, na to je potrebná bujná fantázia
alebo minimálne tri promile!
Početné zastávky, na ktorých sa to hmýrilo všakovakými dobrotami (aj v tekutom stave) príjemne
pošteklili naše chuťové poháriky. Do rezkého kroku
vyhrával „Myší šramot“. Potom sa masky presunuli
do kultúrneho domu, kde odbitím polnoci pochovali basu a pod taktovkou Jednoty dôchodcov pokračovala zábava až do rána bieleho.
Denisa Komíneková
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Detský karneval

Zápis do ZŠ

Aj pre našich najmenších je každý rok pripravená fašiangová zábava. V réžii
Rady rodičov MŠ sa dňa 10. februára 2013 uskutočnil karneval. Kultúrny dom
praskal vo švíkoch, deti si užívali svoje druhé (rozprávkové) „ja“ v nádherných
kostýmoch. Každé z nich bolo odmenené sladkou maškrtou. Po uvítaní masiek začala „tancovačka“, deti sa na parkete odviazali a vyšantili. Podaktoré sa
ešte išli skrášliť maľovaním na tvár. Počas hudobnej prestávky prišla na rad aj
dlho očakávaná tombola. Deťom žiarili očká radosťou, ktorú každá výhra ešte
viac stupňovala. Ceny rozdané, ratolesti spokojné...
Výťažok z podujatia poputuje do materskej školy na nákup vankúšov a paplónov, ktorý je už nevyhnutný.

Zápis do Základnej školy s materskou školou sa uskutočnil 9. februára. Budúcim
prváčikom sa venovali pani učiteľky Šrámeková, Klasová a Hýreššová. Po dlhšom
čase bude v prváckych laviciach sedieť 23 detí, z toho 13 chlapcova 10 dievčat.
Želáme im veľa chuti do učenia !

Denisa Komíneková

„A takto sa naši predškoláci tešia do školy!“

ŽENSKÝ CHMAT
Ženský chmat je dlhoročnou fašiangovou špecialitou našej obce. Aj tento rok
ho na konci fašiangov organizoval výbor MO JDS. Okrem našich dôchodcov
sa v kultúrnom dome zabávalo takmer 300 prítomných fašiangových hostí –
dôchodcov z okresu Malacky, ktorí prišli aj zo svojimi starostami a primátormi.
Títo im na záver predviedli pochovávanie basy. Basa dohrala a popolcovou stredou začalo pôstne obdobie ktoré trvá až do Veľkej noci. Roztancovaní a vysmiatí dôchodcovia pri odchode ďakovali organizátorom a vyslovili želanie, aby sa
o rok opäť mohli na ženskom chmate zabávať.
RSDr. Anna Tomečková
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Otázky pre starostu obce Vysoká pri Morave p. Dušana Dvorana
1. Vo svojom novoročnom príhovore ste spomínali, že v roku 2013 sa uskutoční
ďalšia časť revitalizácie obce . V akom štádiu je projekt , čo ďalšie sa pripravuje ?
V mesiaci január 2013 sme dostali oznámenie o pridelení nenávratného finančného príspevku vo výške 461 tis. € na ďalšiu časť revitalizácie obce. Ďalším
krokom bolo podpísanie zmluvy medzi Ministerstvom pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka SR a našou obcou, čo sa udialo v druhej polovici januára. V súčasnosti pripravujeme verejné obstarávanie, ktoré musí byť ukončené do konca
apríla. Po ukončení verejného obstarávania a výbere dodávateľa bude podpísaná ďalšia zmluva s ministerstvom a predpokladáme, že v mesiaci júl by mohli
začať realizačné práce. Revitalizovať v tejto etape budeme ulicu Továrenskú od
sv. Floriána po cintorín, ulicu Staničnú od sv. Floriána po cintorín, spojnicu ulíc
Továrenská – Staničná pri cintoríne, Krížnu ulicu od ul. Továrenskej po Staničnú , nám. A. Kadnára po Tomflín. Pri revitalizácii vybudujeme nové chodníky,
vjazdy, odpočinkové zóny, spevnené plochy, námestie, detské ihrisko, verejné
osvetlenie a 10 tis. m2 zelene, výsadbu nových stromov. Revitalizácia by mala
byť ukončená najneskôr 30.4.2014 ako nás zaväzuje zmluva. Okrem revitalizácie
máme žiadosť na Ministerstve financií SR na finančné prostriedky pre výmenu
časti okien v MŠ, pripravujeme projekt pre Ministerstvo školstva SR na rekonštrukciu základnej školy. V priebehu tohto roka chceme odvodniť Kozliská a
dokončiť odvodnenie pri sv. Jáne. Zároveň budeme zveľaďovať obec a obecné
budovy. V priebehu leta otvoríme nové zdravotné stredisko. V tomto priestore
bude umiestnená i nová lekáreň.
2. Časť obce je odkanalizovaná, časť obce nie. Je známe, že mnohí občania si
nenechávajú odpadové vody vyvážať. Čo s tým obec chce robiť ?

odpadových vôd z domácností, a to na uliciach, kde je kanalizácia (či sú všetci
prihlásení) a v miestach, kde nie je kanalizácia porovnáme ich spotrebu s množstvom vody, ktoré si nechali vyviesť cez náš úrad. Nakoľko mnohí z týchto občanov žumpy ťahajú do svojich záhrad, znečisťujú životné prostredie, otravujú
susedov zápachom ( sťažnosti pribúda stále viac a viac ) pristúpime k nepopulárnym tvrdým sankciám. Hraničný termín pre všetkých občanov je 1.7. 2013.
Toto uverejníme i na web stránke a budeme to hlásiť v miestnom rozhlase.
Verím, že disciplína sa v našej obci po tejto osvete zlepší, aby sme nemuseli
pristúpiť k sankciám.
3. V dedine sa roky vyskytujú nepovolené stavby ako sú úpravy, prístavby a
nadstavby domov , zmeny vzhľadu domov a budov, garáže, hospodárske budovy, kôlne, bazény, altánky, prístrešky. Ako bude obec postupovať v týchto
prípadoch ?
- Musím konštatovať , že nepovolenými stavbami vznikajú obci hlavne finančné
straty z dôvodu nepriznania týchto objektov k daňovej povinnosti. Zároveň sa
jedná o porušovanie stavebného zákona. Na základe vykonaných kontrol nadriadených orgánov na obci, bola obec nútená prijať opatrenia pre rok 2013.
Vyzývame všetkých občanov, ktorí majú takéto nepovolené stavby, aby si tieto
zlegalizovali podaním o dodatočné povolenie s príslušnými dokladmi na obecnom úrade. Občania, ktorí toto urobia do konca roka 2013 nebudú sankcionovaní priestupkovým konaním. Pri daňovom priznaní za rok 2013 k 31.1. 2014
občania, ktorí nepriznajú nepovolené stavby, budú riešení v zmysle stavebného
a priestupkového zákona. Tieto kroky je nutné vykonať z dôvodu dodržiavania
zákonnosti v obci.

- V priebehu prvého polroka 2013 skontrolujeme všetky domy, ako riešia odvod

90 ROKOV FUTBALU VO VYSOKEJ PRI MORAVE
Pri príležitosti 90. výročia založenia futbalového klubu
v našej obci sa dňa 2. decembra 2012 v kultúrnom
dome konali oslavy tohto jubilea. Osláv 90. výročia
založenia prvej organizovanej športovej organizácie
v obci sa zúčastnili súčasní i bývalí hráči, funkcionári
i skalní fanúšikovia. Slávnostného podujatia sa zúčastnil predseda Oblastného futbalového zväzu pán
Miroslav Baxa a predseda Bratislavského futbalového
zväzu Juraj Jánošík.
Program slávnostného podujatia bol pestrý a bohatý.
Po otvorení tajomník OFK Karol Dvoran predniesol
obsahovo a faktograficky bohatý príhovor o histórií i
súčasnej situácií futbalu v našej obci. História nášho
futbalu sa začala písať v roku 1922 založením Federatívnej robotníckej telovýchovnej jednoty pod názvom
Športový klub Hochštetno. Organizovanej telovýchove – Športovému klubu Hoštetno predchádzala iniciatíva nášho rodáka Ladislava Nedbálka založiť športový
klub už v roku 1920. Priekopníkmi tejto myšlienky boli
i páni Alojz Šimunič, Alojz Ščepán, Benard Grujbar,
Gejza Benca a ďalší.
V príhovore sa spomínali i mená hráčov, ktorí šírili
dobré meno hochštetského futbalu i mimo našej
obce vo vyšších súťažiach. Za zmienku stojí fakt, že
popri futbale existovali v našej obci aj iné športové
aktivity – hádzanársky, volejbalový a stolno-tenisový
oddiel. V rokoch 2000-2006 existovalo mimo súťaže
i futbalové družstvo žien.
Na slávnostnom podujatí boli ocenení mnohí hráči
a funkcionári. Po slávnostnom obede hostia Juraj Jánošík a Miroslav Baxa odovzdali ocenenie oblastného
futbalového zväzu obecnému futbalovému klubu
a dlhoročnému priaznivcovi nášho futbalu pánovi
Karolovi Plachovi. Starosta obce pán Dušan Dvoran
pri príležitosti 90. výročia futbalu udelil ocenenie „Za
prínos pre šport“ bývalým i súčasným funkcionárom :
Albertovi Surovičovi, Milanovi Šimuničovi – in memorian, Karolovi Plachovi, Ivanovi Klasovi, Ľudovítovi
Dvoranovi, Jozefovi Gabašovi, Janovi Rusnákovi, Ivanovi Mikuláškovi a Tiborovi Rovnému. Predseda OFK
pán Ivan Mikulášek a tajomník OFK Karol Dvoran odovzdali pamätný list OFK dlhoročným funkcionárom a
hráčom. V slávnostnom príhovore zaznelo i ocenenie
vojakov základnej , ktorí v našej obci hrávali za naše
farby. Osobitné poďakovanie patrilodlhoročným
funkcionárom a hráčom, ktorí sa tohto jubilea nedožili.
Prekvapením podujatia bolo vyhodnotenie ankety o
najlepšieho futbalistu za posledných 50 rokov v obci.
Iniciátorom a sponzorom bol pán Karol Prokeš. Oce-

nenie najlepší futbalista za posledných 50 rokov získal
odchovanec a dlhoročný futbalista, verný hochštetským farbám pán DUŠAN DVORAN, toho času starosta obce. Nádej hochštetského futbalu – prípravku
a mladších žiakov priblížil účastníkom podujatia pán
Martin Kopča. Veľké poďakovanie patrilo silnému
funkcionárskemu tímu z radov rodičov našich najmenších futbalistov.
Významné jubileum nášho futbalu sme si mohli pripomenúť nielen vďaka usilovnosti hráčov a funkcionárov, ale aj vďaka sponzorom. Najskôr to bolo JRD,
MNV, neskôr obecný úrad, mäsovýroba BERTO, ZSE
a. s., pohostinstvo Oravec, Autooprava Kuchař a ďalší
nemenovaní jednotlivci. Aj vďaka ich pomoci náš futbal i keď padal na kolená, bol schopný opäť vstať a
postaviť sa na nohy. Obecný futbalový klub tvorí mladý ambiciózny kolektív ľudí. Okrem pomoci zo strany
sponzorov funkcionári OFK získavajú finančné prostriedky organizovaním kultúrno-spoločenských podujatí v našej obci. Len spoločným úsilím funkcionárov,
trénerov, hráčov a sponzorov sa za pomoci Obecného
úradu darí udržať pri živote hochštetský futbal.
Funkcionári OFK by si želali od širokej obce priaznivcov futbalu pomoc. Nielen prázdne „mudrovanie“
alebo krčmové reči ale konkrétna pomoc je nádejou
pre úspešnú budúcnosť futbalu v našej obci. To preto,
aby sme o 10 rokov aspoň v takom duchu a atmosfére
ako dnes ,mohli osláviť sté výročie futbalu vo Vysokej
pri Morave.
„Športu zdar a futbalu zvlášť“
PhDr. Vasil Tomeček, CSc.
Karol Dvoran – tajomník OFK
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Informácia o činnosti Lesného pozemkového spoločenstva Vysoká pri Morave
LPS bolo založené v roku 1992 a v roku 2003 bolo
transformované podľa zákona č. 181 a až do roku
2010 nevykonávalo žiadnu aktívnu činnosť.
V decembri roku 2007 bolo zvolané valné zhromaždenie LPS, na ktorom som sa zúčastnil z dôvodu
poverenia OcZ zastupovať obec vo veci majetku v
tomto spoločenstve.
Na tomto zhromaždení som bol zvolený aj do výboru spoločenstva, ktorý bol riadne zaregistrovaný
na ObÚ v Malackách. Členmi revíznej komisie boli
zvolení Polák Pavol a Poláková Magdaléna.

stalo. Pre časté dopyty členov spoločenstva sme sa
rozhodli, že spracujeme aj túto drevnú hmotu ako
palivové drevo pre našich členov. Aby sme nedopadli ako s drevnou hmotou v Borníku. Hlásili sa
aj iní naši občania nečlenovia a preto, že v LPS má
podiel aj obec, túto drevnú hmotu predávame aj im
za nezmenenú cenu ako pre členov a to je 27€ za
meter kubický aj s nakládkou, skládkou a dovozom.
K ťažbe tohto dreva prebiehali riadne konania a
povolenia dotknutých orgánov. Len podotýkam, že
kalamita bola spracovaná aj v porastoch mimo lesa.

Po zaregistrovaní sme zvolali výbor, kde sa zvolili jednotliví funkcionári. To, že to neprebehlo bez
problémov, podrobnosťami vás nechcem zaťažovať, totiž už hrozil zánik spoločenstva.
Tu som bol zvolený za predsedu LPS, podpredseda
Pavol Chmela, tajomník Jozef Markovič, pokladník
Miroslav Horínek a člen Robert Šteffek .

Z týchto peňazí spoločenstvo musí zaplatiť za ťažbu
aj za dovoz. Všetko je vydokladované a zúčtované.
Ostatné drevo odborný lesný hospodár na základe
uzatvorenej zmluvy odpredáva cez svoju firmu vo
vlastnej réžii a za predaj tohto dreva nám poukazuje
peniaze na náš účet. Opäť všetko riadne vydokladované.

Dokumentáciu, ktorú som obdržal bola:
- záznam o registrácii spoločenstva
- doklad o pridelení IČO
- rozhodnutie obvodného úradu o registrácii výboru
(kontroverzné, bez valného zhromaždenia)
- šek na preplatenie čiastky 500Sk za registráciu
- ďalšie dokumenty na preplatenie cca1500Sk
Tak sme začali hospodáriť so sekerou cca 2000Sk
Výbor začal pracovať na tom, aby podnik Štátne lesy
vydal nehnuteľnosti spoločenstvu.
V roku 2008 sa podpísala dohoda o odovzdaní.
Nastal ďalší problém a to v tom, ako s týmito lesmi
nakladať.
Boli dve možnosti: 1. začať hospodáriť sami
2. alebo lesy prenajať ŠL
Každá z týchto možností obnášala určité problémy.
Keby sme začali hospodáriť sami, potrebovali by
sme zo zákona odborného lesného hospodára s potrebným vzdelaním a samozrejme by sme ho museli
platiť. Keď sme žiadne financie nemali, tak sme sa
rozhodli skúsiť lesy prenajať. Štátne lesy nám vypracovali návrh nájomnej zmluvy, ktorá bola absolútne nevýhodná pre spoločenstvo. Tak sme začali
pracovať na spôsobe, ako začať hospodáriť sami a
bez peňazí. Oslovil nás Ing. Michal Držík, ktorý túto
odbornú činnosť vykonával v Stupave aj v Máste. Po
rokovaní s ním sme sa dohodli na výkone odborného lesného hospodára aj u nás. Jediná možnosť bez
peňazí hospodáriť bola tá, že tento odborný lesný
hospodár mal a má firmu, ktorá spracováva drevo,
tak sme sa dohodli na možnosti o odpredaji dreva
na koreni s tým, že mu nič nebudeme platiť za činnosť OLH. Dohodla sa cena za mäkké drevo listnaté
3,32€, tvrdé drevo listnaté 13,28€ a tvrdé drevo prebierka 9,96€ . V roku 2010 sme začali s hospodárením- ťažbou. Aby bolo jasné aj táto ťažba je určená
lesným hospodárskym plánom na dobu 10 rokov.
Jediný hospodársky využívaný les v našom katastri
je len Rozporec, kde má LPS 36 ha. Aj táto ťažba je
obmedzovaná- ako je napr. chránené vtáčie územie,
vegetačné obdobie a iné okolnosti.
Vzhľadom k tomu, že v lese bola kalamita, bolo potrebné prednostne spracovať túto hmotu, čo sa aj

Mrzia ma také reči, ktoré kolujú o našom nedobrom
hospodárení, vraj sa kradne drevo a ktovie kam idú
peniaze z odpredaja. Každý člen má a mal možnosť
prísť, spýtať sa a pozrieť do účtovníctva.
Na margo toho môžem preukázať záznam z vykonanej kontroly Obvodného lesného úradu v Malackách za prítomnosti p. Daubnera, p.Bartošíkovej,
p. Lapčíka, p. Markoviča, a p. Horínka.
Samozrejme máme aj takých občanov, ktorí si narežú (nakradnú) drevo aj bez povolenia. Krádež je
nahlásená na polícii.
Z tohto dôvodu nám bolo doporučené ustanoviť
lesnú stráž, čo sme aj vykonali. Ako lesná stráž sú
ustanovení p. Benca Pavol a p. Kopča Milan, ktorí vykonali skúšky odbornosti. Zo zákona sme ich museli
aj poistiť.
Chcem zdôrazniť, že od r. 2003, kedy bolo založené
spoločenstvo a nikto nedokázal zarobiť na účet spoločenstva ani korunu, alebo cent a až do roku 2010
všetko bolo v poriadku a teraz, keď sa začalo hospodáriť a ku dňu 30.9.2012 bolo na účte 28 054,20
€ čo činí 845 160,8 Sk v bývalej mene, tak počúvam
hlasy, že zle hospodárime. Z tejto sumy sme získali
14 844,06€ z projektu, ktorý sme dali vypracovať a
túto sumu by sme mali dostávať každý rok po dobu
piatich rokov. Na tento rok aby sme ušetrili peniaze
sme vypracovali a podali ďalší návrh sami, ten sa
musí podávať každý rok do15. mája.
Už teraz máme rozhodnutie na sumu 15 041,90€
Každá vláda deklaruje slová, najhorší hospodár
je štát. Zoberte si niečo pod vlastné krídla, začnite hospodáriť a štát Vám bude ( v lesnom termíne
povedané) také polená hádzať pod nohy, že sa z
toho ťažko budete spamätávať. Tak sme súperili aj s
ochranármi, ktorí nám zastavili ťažbu kvôli hniezdeniu vtákov, potom prišli na kontrolu hasiči a chceli
po nás také opatrnia, ktoré, keď to mali v správe ŠL,
robiť vôbec nemuseli. Najprv to bolo podľa počtu
hektárov 40 lopat,40 hrablí, 40 čakanov, dve motorové píly atď. Po oznámení, že naše lesy sú lužné,
listnaté, samozhášacie a sú zaradené väčšinou do
5. stupňa ochrany nám takpovediac zľavili a chceli

po nás už len 40 kusov náradia a dve motorové píly.
Samozrejme by sme museli tieto prostriedky kúpiť.
Zašiel som za pánom starostom a požiadal ho o toto
náradie a možnosti použitia v prípade kontroly hasičov. Náradie bolo v poriadku, keď zase vyhlásili hasiči zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiarov. Tam
nám vyplývali ďalšie povinnosti monitoringu podľa
zákona.. Tu sme narazili na ďalší problém, že nemáme preškolené hliadky. Museli sme dať preškoliť
hliadky, vypracovať požiarny štatút, založiť požiarnu
knihu, založiť knihu obhliadok kontroly vykonanej
v lesoch a.t.ď.
Okrem toho sme museli podávať daňové priznanie,
viesť účtovníctvo. Nechcem vás všetkým zaťažovať,
ale len na margo toho, že niekto podozrieva výbor
zo zlého hospodárenia a iné povinnosti nikto nevidí.
Ja ako osoba nevlastním a nemám v tomto spoločenstve žiadny podiel. Spomeniem aj to, že všetky
telefonáty, všetky jazdy autom sme absolvovali vo
vlastnej réžii. Používal som svoj počítač, svoju tlačiareň a pán starosta prispel aspoň párkrát zakúpením
toneru, za čo mu ďakujem. Tiež všetka korešpondencia išla v rámci obce. Teraz už máme svoj počítač
aj tlačiareň. Tiež máme zriadenú E-mailovú stránku:
lps.vpm@gmail.com
Ďalej musím spomenúť aj to, že kto nerobí nič,
nič nepokazí. V letných mesiacoch prišli za nami
predstavitelia ŠL a oznámili nám, že sme vyrúbali
z priestoru lesa č.722 stromy, ktoré nám nepatria.
Paradoxné je, že nepatria ani ŠL.
Vykonali sme kontrolu v lese a zistili sme, že boli vyznačené dve hranice. Hranice vyznačoval náš OLH
a OLH ŠL. Vykonali sme revíziu rozdielu tejto ťažby
a zistili sme, že za túto údajne neoprávnenú ťažbu
sme zinkasovali 1070€. Ťažbu vykonával náš OLH
prostredníctvom jeho firmy. Vec je v štádiu riešenia
preto, lebo sme chceli od ŠL vyčísliť škodu, ktorá
vznikla. Vyčíslili nehoráznu sumu, ktorú nemôžeme
akceptovať. Pred dvomi týždňami mi volal p. Bílik,
že si zavolá OLH, ktorí vyznačovali hranice a potom
sa dohodneme. ŠL podali trestné oznámenie na
nášho OLH. Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým, ktorí v tomto výbore pracovali ako aj p. Polákovi, ktorý sa vždy keď mohol na výbore zúčastnil.
Na valnom zhromaždení 12.10.2012 sme neboli
uznášaniaschopní, preto bolo zvolané opätovne VZ
na deň 22.2.2013, kde sme už boli uznášaniaschopní.
Bol zvolený nový výbor v zložení: Lapčík Milan,
Ing. Markovič Jozef, Horínek Miroslav, Prof. Ing.
Zajac Jozef DrSc., Psota Miroslav. Do dozornej
rady boli zvolení: Polák Pavel, Dermeková Ľubica,
Ing. Grujbár Ján. K dnešnému dňu máme na účte
25 044€ a rozhodnutie na 15 041€ z envirofondu.

Vysoká pri Morave dňa: 4.3.2013

Keď plače strom
Bola som krásnym mladým stromčekom, keď ma zasadili pri jednej lavičke na Námestí oslobodenia. Bola som lipkou,
pripravená rásť a vnášať do vašich sŕdc radosť z tieňa, ktorý som vám mohla poskytnúť počas horúcich letných dní. Dala
by som Vám omamnú vôňu svojich kvetov, liečila by som vás čajom počas zimných večerov. V mojej korune by ste mohli
počúvať koncert bzučiacich včiel i spev vtákov. Rástla by som a vy by ste rástli so mnou. Žiaľ, ja už nie som...
Ruka vandala spôsobila moju predčasnú smrť. Prelomil ma, zahodil moju tvoriacu sa korunu. Moje slzy vyschli a s nimi
i ja. Chcela som byť krásnym stromom, ale niekto, kto si hrdo hovorí človek, ma znetvoril, zničil. Pýtam sa, či je možné,
že tohto vandala „ľudskú zrúdu“ nikto nevidel? Je možné, že by sa tento netvor pred niekým nepochválil svojou silou?
Je možné že bol iba sám? Ak nie, prečo ho kamaráti kryjú? Pre svoju zbabelosť? Veď kto dnes zmrzačí a usmrtí strom,
zajtra tak môže urobiť aj človeku. Prečo sme k vandalom ľahostajní, prečo sa ich bojíme? Prečo sú oni „hrdinovia“ a my
zbabelci!
Váš strom

Milan Lapčík
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Spomienka na Ignáca Poláka, prvého buditeľa
národného povedomia ľudí v Hochštetne.
Národovec, bojovník za slovenčinu a práva Slovákov v Uhorsku Ignác Polák
sa narodil 3. septembra v roku 1880 v Hochštetne. Zomrel 14. apríla v roku
1971. Pochovaný je na miestnom cintoríne vo Vysokej pri Morave.
Ignác Polák chodil do Základnej školy v Hochštetne a v Zwendorfe v Rakúsku. Už ako 15 ročný si robil zápisky, postrehy zo života a písal básne . Ako
19 ročný už písal správy do Národného hlásnika, ktorý vychádzal v Turčianskom svätom Martine. Neskôr písal aj úvodníky do týchto národných novín
a Miloš Pietor ako šéfredaktor ho volal do redakcie za spolupracovníka, čo
však nemohol prijať, lebo ako sám povedal, že je roľníkom a roľníkom chce
aj ostať. Neprestával však burcovať a neúnavne písal v národnom duchu. Už
za článok „Akí máme byť Slováci“ bol uhorskými úradmi v Pešti dňa 19. apríla
roku 1907 odsúdený na 3 mesiace do väzenia vo Vacove . Na výzvu úradov,
do väzenia nastúpil 2. decembra 1907. Pri návrate z väzenia po troch mesiacoch 5. marca 1908 ho vítala na začiatku dediny pri „Tomfmlýne“ celá dedina
asi 2000 ľudí. Ľudia ho niesli na rukách až do hostinca ku Grujbárovi a pritom
spievali pieseň „ Hej Slováci ešte naša slovenská reč žije...“ Článok o tomto
napísal Vendelín Nerád a za tri dni po uverejnení do Hochštetna prišli policajti toto vyšetrovať a Vendelín Nerád bol za to väznený.
Ignác Polák však naďalej neúnavne pracoval v tejto činnosti vzbudzovania
národného povedomia aj s ďalšími našimi národovcami a bojovníkmi za slovenčinu ako boli bratia Šimon a Vendelín Vlčkovci , bratia Ignác a Vendelín
Polák, Karol Šimunič – Ferdus, František Šimunič – Lancin, Andrej Frišlovič a
ďalší. Ignác Polák spolupracoval aj s takými osobnosťami ako boli Pavel Blaho, s ktorým a aj s Ferdišom Jurigom bol vo väzení vo Vacove, ďalej s prof.
Aloisom Kolískom, Danielom Okálim a ďalšími.
Ako sám píše vo svojich spomienkach, „štát svoju formu od tých štyri razy
zmenil, ale formu môjho žitia nikdy nezmenil. Vždy som ten istý, čo som bol,
kresťan, Slovák a Slovan, to bol môj ideál a v ňom žijem dosiaľ hoci tri štvrte
storočia som už prežil. Oriem ale pilne brázdu národa roli dedičnej, ačkolvek
mnohým to nie je po chuti. Nebol som z bohatej rodiny a pracoval som pilne
aj so svojou manželkou mojou Máriou rod. Moravčíkovou z Lábu ( nar. 22. januára 1886, zom. 3. januára 1955) na roliach a lúkach aj so svojimi dietkami.
Až prišla doba, pozemkz mi zobrala a i z domu mňa vyhnala a o peniaze čo
som mal o všetky som prišiel. Deti moje rozohnala svetom ako nespoľahlivé,
lebo i mňa uznala za nespoľahlivého.
A toto boli všetky moje hriechy, ktoré udávam:
- bol som členom Obecného zastupiteľstva v Hochštetne dlhé roky,
- sirotským otcom v Obecnom zastupiteľstve,
- predsedom pozemkového výboru počas parcelácie veľkostatkov grófskych,
- starostom telovýchovnej jednoty Sokol v Hochštetne,
- predsedom Veteránskeho spolku,
- predsedom Spolku živnostníkov a remeselníkov,
- predsedom výboru Lesného spoločenstva,
- členom a jednateľom Spolku Sv. Vojtecha v Trnave,
- členom Matice slovenskej,
- členom Muzeálnej slovenskej spoločnosti a jeden z prvých buditeľov národného povedomia ľudí na Záhorí.
Toto sú moje hriechy, pre ktoré som dnes nespoľahlivým.“
Rozsah týchto funkcií svedčí o jeho širokej činnosti po vzniku Československej republiky.
Veľmi rozsiahla a rozmanitá je jeho básnická tvorba. Snáď nie je téma, na ktorú
by nereagoval svojou poéziou. Sú to básne pri príležitosti rôznych udalostí,
návštev politikov, obecných a rodinných udalostí a básne s náboženskou tematikou a viaceré básne k výročiam príchodu našich vierozvestov Svätých
Cyrila Metoda na Veľkú Moravu. Básne venované prírode, ročným obdobiam,
poliam, lesom a vtákom, životným jubileám rodákov a kamarátov.
Táto činnosť a tvorba pána Ignáca Poláka je doteraz málo známa a pre mladú generáciu už vôbec neznáma, preto je potrebné vrátiť sa do našej histórie, histórie našej dediny a naozaj významným osobnostiam našich rodákov
pri výročiach či už narodenín alebo úmrtí si ich pripomínať.
(Z podkladov rodiny pána Ignáca Poláka, Slovenskej národnej knižnice a Archívu literatúry a umenia spracovali Helena Bačková a Ing. Jozef Markovič).

UZNESENIA zo zasadania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 28.2.2013
Uznesenie číslo 151/1/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania doplnený o plán práce hlavnej kontrolórky pre rok 2013.
Uznesenie číslo 152/2/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení prijatých
uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované k 28.2.2013 sú splnené a dlhodobé sa plnia priebežne.
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky pre
rok 2013.
Uznesenie číslo 153/3/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o činnosti starostu
obce a predsedov komisií za obdobie od 14.12.2012 do 28.2.2013 a tieto berie na
vedomie.
Uznesenie číslo 154/4/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave po oboznámení sa so škodami
spôsobenými krádežou v budove obecného úradu, súhlasí so zakúpením:
-motorovej píly
-3 kusov krovinorezov
-motorového postrekovača
-vŕtačky
Uvedený tovar bude zakúpený po prieskume trhu v zmysle zákona o verejnom
obstarávaní za najvýhodnejších ponúk, ktorých súčasťou musí byť aj stály servis od
predajcu.
Uznesenie číslo 155/5/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s ukončením zmluvy o nájme
nebytových priestorov Lekárne vo Vysokej pri Morave na Námestí Oslobodenia s
nájomníkom Domov zdravia, a.s. ,Moskovská 13, Bratislava ku dňu 31.8.2013.
Uznesenie číslo 156/6/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o hospodárení obce
za rok 2012.
Uznesenie číslo 157/7/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 1/2013.
Uznesenie číslo 158/8/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
a) Vyhlasuje výberové konanie na dodávateľa prác projektu „Revitalizácia centra
obce Vysoká pri Morave. „
b) schvaľuje uzatvorenie zmluvy o vykonaní práce pre odborne spôsobilú osobu
Ing. Evu Sokolovú, bytom Malacky, pre verejné obstarávanie dodávateľa prác projektu „ Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave .“
Odmena za prácu vo výške 2500,00 € a povinné odvody zamestnávateľa budú
vyplatené po úspešnom ukončení verejného obstarávania.
c) doporučuje starostovi obce menovať výberovú komisiu v zložení :
František Bobák, Milan Lapčík, Jana Lešková,Ing. Eva Sokolová, Ing. JánRusnák,
Ing. Zdenka Bothová
Uznesenie číslo 159/9/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom parcely číslo 122
o výmere134 m 2 , orná pôda , vedenej na LV číslo 878 k.ú. Vysokej pri Morave
žiadateľke Matilde Čermákovej, Staničná ulica č.d. 311/12.
Cena za predávanú nehnuteľnosť 3,00 €/1 m 2 , t.j. za celú výmeru 402,00 €
(štyristodva EUR).
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, je to orná pôda , bez možnosti využitia na
komerčné účely.
Žiadateľka pozemok celoživotne užíva, Obec si naň nikdy neuplatňovala žiaden nárok.
Návrh na uznesenie číslo 160/10/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave mení svoje uznesenie číslo
126/51/4/2012 a za zástupcov Obce Vysoká pri Morave v Rade ZŠ a MŠ Vysoká pri
Morave menuje :
Janu Baumannovú, Ing. Martina Kopču , Hanu Malcherovú a Róberta Dinuša.
Uznesenie číslo 161/11/1/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave sa oboznámilo s prípravnými prácami
na budovanie štrkovne v k.ú. Záhorská Ves.
Nesúhlasí s prejazdom nákladných vozidiel s hmotnosťou vyššou ako 12,5 t cez
obec Vysoká pri Morave.
Takáto premávka by výrazne zhoršila dopravno - bezpečnostnú situáciu v obci a
zvýšila enviromentálnu zaťaž .
Komunikácia na Hlavnej ulici pri Základnej škole je zúžená , bol tam už v minulosti
smrteľný úraz
( Kolízia žiaka ZŠ z nákladným vozidlom).
Obecné zastupiteľstvo doporučuje starostovi obce vykonať všetky dostupné
opatrenia k tomu, aby vozidlá s hmotnosťou vyššou ako 12,5 tony cez obec nemohli
prechádzať.
Dušan D v o r a n
starosta obce

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

SLUŽBY PRE OBČANOV

JUBILANTI od 1.9. 2012 - 31.12. 2012

MASÁŽE

50 rokov

Máte stuhnutý chrbát, unavené ruky a nohy,
bolí Vás krčná chrbtica ?

Dušan Baláž,
Marta Bobáková,
František Hodina,
Vieroslav Jurkovič,
Miroslav Klas,
Ivan Lipa,
Vladimír Mihály,
Ing. Vladimír Práznovský,
Ružena Salayová,
Jozef Šimunič,
Nataša Ulehlová

AB RELAX –je tu pre Vás!
Objednávky prijíma p. Alena Bobríková
na čísle telefónu 0904994934
alebo emailom abrelax@gmail.com

KOZMETIKA
Kozmetika BIBI
– kozmetička pani Silvia Brindzíková poskytuje
kozmetické služby na Hlavnej ulici
v dome služieb.
Objednávky prijíma na čísle telefónu
0905404146.

K A D E R N Í C T V O – MANIKÚRA, PEDIKÚRA
„J A R K A“
Pani Jarka Beneková poskytuje vyššie uvedené služby
na Robotníckej ulici číslo 494.
Objednávky prijíma na čísle telefónu 0948970888.

K A D E R N Í C T V O „J A N A“
Pani Jana Nerádová poskytuje kadernícke
služby
na Hlavnej ulici v dome služieb.
Objednávky prijíma na čísle telefónu
0915712277.

K A D E R N Í C T V O – MARTINA KLASOVÁ
Poskytuje kadernícke služby na Robotníckej ulici číslo 4.
Objednávky prijíma na čísle telefónu 0949756115.

55 rokov
Ľuboslav Haluza,
Mária Kubaláková,
Milan Lapčík,
Zdeněk Tokoš,
Ignác Žužič

60 rokov

Celestína Kováčiková,
Peter Král,
Marián Markovič,
Anton Miškolci,
Emil Nerád,
Elena Pavlačičová

70 rokov
Paulína Bobáková,
Jozef Černek,
Ján Dvoran,
Mária Fričová,
Robert Korenič,
Anna Rybárová,
Helena Stupková

75 rokov
Helena Mikulášková

80 rokov
Kvetoslava Ješetová,
Ferdinand Kovár,
Bernardína Poláková

Helena Cabadajová,
MUDr. Tatiana Daubnerová,
Jozef Hlavenka,
Nadežda Kovárová,
Rudolf Sabol,
Magdaléna Spustová,

Františka Goldschmidtová,
Anna Klechová

65 rokov

90 rokov

Milan Jurík,
Cecília Kopčová,
Štefánia Koreničová,

Matilda Meteličková

85 rokov

Zoznam narodených detí
od 01.01. 2013

Občania zomrelí
od 01.01. 2013

Simona Sztojková,
Tamara Tomečková

Anna Kopčová,
Viera Kopčová

Manželstvo

Jubilejné sobáše našich občanov

Shaip Basha – Nikola Fischerová

50- výročie uzatvorenia manželstva
Albert Bielik – Božena Bieliková,
rod. Kovaričková

						
RSDr. Anna Tomečková

od 01.01. 2013 – 7.3. 2013 uzatvorili

Zumba je späť!
Pre milovníčky latino rytmov, ale aj pre tie, ktoré chcú jednoducho len
spevniť „rici aj cici“, je tu opäť zumba! Pravidelne každý utorok,
od 19.00-20.00 hod., vstupné 2 €.
A nakoľko zumba učarovala aj najmladšej generácii, príďte rozvlniť aj vaše
deti vždy v sobotu, medzi 15.00-16.00 hod. Vstupné 1,20 €.
Oba tréningy sa konajú v kultúrnom dome, predcvičuje Zdenka Bothová ml.
Denisa Komíneková

od 1.1. 2013 – 7.3. 2013

MÁTE DOMA STARÉ FOTOGRAFIE NAŠEJ OBCE?
Kultúrna komisia pri Obecnom zastupiteľstve vo Vysokej pri Morave pripravuje
výstavu starých fotografií našej obce. Ak by ste našli vo vašom rodinnom archíve fotografie zachytávajúce našu obec,
boli by sme radi , keby ste sa s nami o ne
podelili. Všetky fotografie budú zoskenované a uložené v elektronickej forme pre
ďalšie generácie.
Priniesť ich môžete osobne na Obecný
úrad vo Vysokej pri Morave, alebo zoskenovať a poslať emailom na adresu obecnyurad@vysokaprimorave.sk
Ďakujeme

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

