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Pokojné a požehnané vianočné sviatky, priatelia!
Čas,
keď sa rok s rokom schádza ....
Končí sa ďalší rôčik,
do nového je len krôčik.
Vianoce Vám prajem šťastné,
od Ježiška dary krásne.
K tomu šťastia do balíčka,
hodne zdravia a šťastíčka.
Neha v srdci, zvonce v mraze,
radosť budia lásku v kráse,
to Vianoce prišli zase.

Daj, Boh šťastia tejto zemi
Daj, Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.
Nech im slnko jasne svieti každý boží deň.
Nech ich sused v láske má, nech im priazeň, pokoj dá.
Daj, Boh šťastia tejto zemi, všetkým ľuďom v nej.

Kúzlo Vianoc
S prvým vdýchnutím mrazivého vzduchu a nesmelou vločkou skrytou v dlani spoznáme, že prichádzajú
Vianoce. Tlmený jas žiari nielen z preplnených výkladov, ale odráža sa aj v očiach ľudí. Nastal čas, keď tie
najvzácnejšie city ožívajú, aby aj v dušiach ľahostajných prebudili zvyšky dobra, ktoré často skrývame.
Severák už hvízda svoju veternú koledu, roztopašne kradne deťom čiapky. Navôkol vyštípané líca a horúca
červeň prebudená chladom. Mocná príroda si zachováva vlastné čarokrásno.
Svetielko v diali. Mámi, pozýva bližšie...
Získať ho nie je samozrejmé. Iskierka ľahko preskočí. Hrejivý pocit radosti zo stretnutí s rodinou, len treba
hľadať v sebe. Hravý plamienok má najradšej srdcia detí. Potešenie čisté a neskalené, dodá drobným tváram ten výraz, za ktorý by dospelí zaplatili pokladmi sveta. Načo siahať do vreciek, načo míňať na, drahé
veci? Tajomstvo Vianoc prebýva vo voňavom ihličí, šíri sa s vôňou škorice, vanilky ... Vymýšľame: „Aký dar?“
No predsa z hĺbky srdca. Komu? Tým, pre ktorých stojí za to žiť. Čo podarovať? Najlepšie úsmev a objatie,
bozk pod imelom. Kto dá viac? Nie ten, čo daruje drahé veci, ale ten, čo cíti na jazyku opojnú chuť medu.
Všetko máme skryté v dlaniach. My, živé bytosti, potrebujeme vnímať ľudské teplo po svojom boku ...
Nielen v čas vianočný!

Daj, Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Nech im svetlo hviezdy lásky ožiaruzje dom.
Hladným chleba dobrého, chorým zdravia pevného.
Daj, Boh šťastia celej zemi, všetkým národom.
Dopraj, Bože svojmu dielu večné trvanie.
Nech sa samo nezahubí, všetci prosíme.
Rybám čistej vody daj, vtáctvo a zver zachovaj.
Dopraj, Bože, svojmu dielu večné trvanie.

Mgr. Gabriela Gabrišová

Vianočné koledy – ich pôvod a význam

Srdečne pozývame

Neodmysliteľnou súčasťou vianočného pokoja a radosti sú vianočné koledy. Ich ľúbozvučné tóny zaznievajú našimi domácnosťami počas celých vianočných sviatkov a my Slováci, národ spevavý, si ich od srdca
zaspievame pri vianočnom stromčeku alebo v chráme božom. Sú súčasťou národného dedičstva. Mnohí
však nevieme, odkiaľ koledy prišli, ako vznikali. Predpokladá sa, že koledy ako oslavné piesne majú pôvod
v Rímskej ríši. Tu sa spievali pri oslavách nového roka a odtiaľ pochádza aj používanie tohto slova u rôznych národov a národností.
U Slovanov sa koledy chápu ako ľudové piesne spievané pri príležitosti veľkých cirkevných sviatkov, napríklad v období Vianoc. Bohatú tradíciu majú u Slovákov, Čechov, Ukrajincov, Rusov a Bulharov. Keďže
Vianoce sa slávia v rôznych štátoch sveta, boli najznámejšie vianočné koledy a piesne prekladané do
jazykov mimo svojho originálneho pôvodu. Medzi takéto najznámejšie skladby patrí Tichá noc – Stille
Nacht, ktorá bola preložená do takmer všetkých jazykov sveta. Vznikla v roku 1818 a jej autormi sú Joseph Mohr a Franz Gruber. Veľmi známa je aj koleda Adeste Fideles, ktorej autorom je John Francis Wade.
Význam slov koleda a vianočná pieseň často splýva. Vianočné koledy sa viažu k sviatku narodenia Ježiša
Krista, kým vianočné piesne sa viažu k celému vianočnému obdobiu, ako napríklad Rolničky, Rolničky,
O Tannenbaum alebo Jingle Bells. Je však jedno, či spievame koledy alebo vianočné piesne. Pri všetkých
prežívame neopakovateľnú vianočnú atmosféru, ktorá nás napĺňa zvláštnym pocitom len raz v roku.

všetkých občanov obce na privítanie
nového roka,
ktoré sa tradične uskutoční

Mgr. Gabriela Gabrišová

1. januára 2014 o 16.00 hodine
v kultúrnom dome
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Vítanie jesene
Snáď najkrajšie obdobie roka, plné farieb, dozrievajúcich plodov a striedavého počasia. Opadané lístie
vytvára v uliciach jedinečné koberce, štebot lastovičiek postupne utícha a vo vetre sa vznášajú pestrofarebné šarkany.
21. septembra 2013 sme aj my privítali pani Jeseň. Od poludnia sa šírili miestnym futbalovým ihriskom
lákavé vône, súťažiaci sa pustili do varenia guláša. Nikto však nechcel prezradiť tú jeho tajnú prísadu,
ktorú použil na zvýraznenie chuti. Na priebeh súťaže dohliadala porota, ktorej predsedal pán Petr Danailov, gastronomický nadšenec a majiteľ reštaurácie. Pre amatérskych kuchárov bolo dôležité nielen uvariť
výborný guláš, ale ho aj správne naservírovať. Úloha bola neľahká, rovnako ťažké rozhodovanie čakalo
aj porotu. Nakoniec pán Danailov určil za víťaza „Karolínka team“, ktorý si okrem zlatej trofeje odniesol aj
darčekový kôš plný dobrôt. Druhé miesto získal Marian Komínek a sympatiami očaril porotu „Junior team“.
Ďalší program už tradične patril deťom – od rána prinášali na ihrisko svoje kreatívne, niektoré dokonca až
hotové umelecké diela z tekvíc. Ježko, čarodejník, svadobčania, „pavúko-žrút“ a rôzne iné zubaté príšery z
„buče“ až naháňali strach! Každý malý výtvarník dúfal, že práve jeho výtvor bude ten najpôsobivejší. Opäť
zasadala odborná porota v zložení členov kultúrnej komisie, predsedníctvo si vzal na svoje plecia pán
Vendelín Nerád. Najväčší úspech zožala tekvica – kočík s bábätkom od Sofinky a Simonky Ševčíkových,
odmenené však boli aj ostatné deti. Ježibaby zatiaľ netrpezlivo čakali, kým sa im dostane pozornosti
a budú môcť zažiariť v plnej paráde. Podaktoré z nich už odleteli do teplých krajín zazimovať svoje metly,
preto niet divu, že tento rok ich na „hochšteckom“ ihrisku pristálo pomenej – magických trinásť bosoriek.
Najkrajšou sa stala Zarka Komíneková, sladkej maškrte a darčeku sa potešili všetky ježibaby. Na záver si
mohli prítomné deti aj mládež zasúťažiť v rôznych disciplínach, najväčšiu zábavu prinieslo skákanie vo
vreci. Program lahodnými humornými vsuvkami moderovali pani Denisa Dinušová a Tomáš Kimlička.
O občerstvenie bolo samozrejme postarané, sladký čaj aj horúci punč sa vypili až do dna.
Vidíme sa o rok!
Denisa Komíneková

Jesenné upratovanie obce
Tradičné jesenné upratovanie obce sa tento rok konalo 19. októbra 2013. Jednotlivé spoločenské
miestne organizácie sa tiež chytili činu a priložili ruku k dielu. Členovia fašiangovej skupiny v počte
41 ľudí sa rozpŕchli po cintoríne, aby odstránili nežiaducu burinu a odpadky, ktoré na toto pietne miesto
určite nepatria. Najmä vďaka nim si občania mohli uctiť pamiatku zosnulých v čistom prostredí cintorína.
Jednota dôchodcov sa zoskupila v parku pri sv. Jáne a dôkladne vyčistili aj jeho okolie. Stanovisko okolo
sv. Floriána patrilo našim dobrovoľným hasičom. Niektorí občania si v tento deň upratali svoje dvory
a priedomia, pokosili trávniky. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka a verím, že v budúcnosti sa do
skrášlenia svojho prostredia zapojí ešte viac ľudí. Robíme to predsa pre nás – my tu žijeme.
Denisa Komíneková

Odkaz pre vandalov !
Každý normálny človek sa teší z toho, ako stred
našej obce zmenila svoju tvár. Z Námestia oslobodenia zmizli priekopy, pribudlo osvetlenie, lavičky,
odpadové koše, vysadila sa zeleň a stromy. Cestu
lemovalo 24 nádherných líp. Dnes tri chýbajú.
Ruky vandalov, nevychovancov, nespratníkov
a vagabundov si potrebovali dokázať svoju „silu
a odvahu“ a tri krásne, životaschopné lipy z roztopaše zlomili. Aj keď obec má indície, kto to bol,
títo „hrdinovia“ sa bránia zubami nechtami, že to
neboli oni, ale niekto iný. Tu sa ich hrdinstvo končí. Boja sa trestu ! Lámať stromy sa nebáli, trestu
sa boja. A tu je pre nich odkaz od našich občanov,
ktorí tento vandalizmus odsudzujú :
Pamätajte, že Božie mlyny melú pomaly, ale iste.
Ruka spravodlivosti na Vás dočiahne hoci aj po
rokoch. Ak budete mať v budúcnosti problémy,
bolesti na tele, alebo duši, spomeňte si na vami
zlomený strom, ktorému ste zobrali život. To on
Vám pripomenie, že nič nezostane nepotrestané.
Hanbite sa, „hrdinovia“.
Redakcia

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Materská škola – Vysoká pri Morave
MŠ Vysoká pri Morave sa v šk. r. 2013/2014 výrazne
rozrástla. 3 – triedna MŠ sa rozšírila o jednu triedu
bez toho, že by sa v MŠ muselo niečo búrať, či nanovo stavať. Máme 4 triedy, v ktorých je 88 detí. Od 1.
Septembra máme názov „Pramienok“. V prvej triede
máme 22 detí a trieda sa volá „Žabky“. V druhej triede máme 18 detí a trieda sa volá „Lienky“ a v tretej
triede máme 22 detí a trieda má názov „Včielky“. V
štvrtej triede máme 26 detí. Všetky od septembra
2014 nastupujú do 1. ročníka ZŠ.
Rozšíriť MŠ o ďalšiu triedu stálo nemálo námahy.
Komunikovali sme s našim zriaďovateľom – obecným, úradom v zastúpení p. starostom Dušanom
Dvoranom a so zamestnávateľom p. riaditeľom
Pavlom Bencom. Ďalej problém bol Úrad regionálneho zdravotníctva v Bratislave. Všetky požiadavky,
ktoré mi boli uložené, som splnila. ČI to bol grafický
nákres celej MŠ s presnými rozmermi každej miestnosti v MŠ , či to bolo vypracovanie nového prevádzkového poriadku MŠ podľa požiadaviek Úradu
regionálneho zdravotníctva v Bratislave. K mojej
radosti štvrtú triedu schválili. Všetky prihlásené deti
mohli byť prijaté do MŠ. A to bolo mojím cieľom,
vyhovieť všetkým žiadostiam.
Po materiálnej stránke nám veľmi pomohol p.
starosta Dušan Dvoran, za čo mu veľmi pekne ďakujem. Pre deti je ochotný urobiť všetko. Zakúpil
nám lehátka – 24 ks, detské stoličky – 25 ks, detské
paplóny, detské lavičky. Na školský dvor zabezpečil

kolotoč pre deti. Väčšiu radosť im ani urobiť nemohol. Ďakujeme p. starosta !.
Ďakujem aj p. riaditeľovi Pavlovi Bencovi za spoluprácu, podporu. Pani učiteľke Zuzane Nagyovej
ďakujem za to, že zaistila od sponzorov ( firma Komandor Bratislava ) 5 masívnych, farebných stolov
do III. triedy.
Hoci sme začali šk. r. 2013/2014 bez troch učiteliek, situáciu sme zvládli. Dúfam, že vy – rodičia ste
boli a ste spokojní s MŠ. Neprajem si nič iné, len
rozumnú spoluprácu rodičov a učiteliek. Iba vtedy
bude vaše dieťa v MŠ spokojné , keď uvidí na vás
milí rodičia, že aj Vy ste spokojní.
Od 1. novembra 2013 nastúpila k nám nová kolegyňa – Bc. Terézia Kazimírová.
V I. triede je triedna učiteľka zástupkyňa MŠ Mária
Sekerášová.
V II. triede je triedna učiteľka p. Denisa Dinušová,
učí s ňou p. učiteľka Blažena Mackovičová .
V III. triede je triedna učiteľka p. Zuzana Nagyová
a pani učiteľka Bc. Terézia Kazimírová.
V IV. Triede je triedna učiteľka p. Helena Bobáková
a p. učiteľka Mgr. Gabriela Foltýnová.
Všetky učiteľky sú vždy ochotné vám poradiť.
Želám vám všetkým, aby ste boli s materskou školou spokojní. Hlavne, aby sa vaše deti v nej dobre
cítili.
Mária Sekerášová
Zástupkyňa ZŠ s MŠ

Sponzorské do MŠ od Komandor a.s.

Školský nábytok
Pred začiatkom každého nového školského roka
čaká na žiakov čistá a vyupratovaná škola a pokiaľ
je to len trochu finančne možné, aj nové učebné
pomôcky alebo časti zariadenia. Školský nábytok
v triedach nahlodával už zub času. Niet sa čo čudovať, veď v mnohých laviciach sedeli ešte dnes už
dospelí ľudia. Minulý školský rok sme boli vďační
rakúskej škole v Gänsendorfe, od ktorej sme dostali
darom ešte veľmi pekné a zachovalé stoly a stoličky
do troch tried. Na začiatku tohto školského roka sú
vynovené ďalšie štyri triedy úplne novým školským
nábytkom. Je to moderný nábytok, ktorý sa dá nastavovať do troch polôh podľa veku a vzrastu detí.
Patrí zaň veľké poďakovanie nášmu zriaďovateľovi

Školský zvonec zazvonil
2. septembra sa opäť otvorili brány škôl. Aj do našej školy viedli v tento slávnostný deň kroky starších
i mladších žiakov často v doprovode svojich rodičov alebo blízkych. Žiaci sa pod dozorom svojich
triednych učiteliek zoradili v telocvični školy, aby
si pripomenuli, že už zase postúpili o triedu vyššie.
Mnohí sa po letných prázdninách navzájom spolu
zvítali a podelili sa o nezabudnuteľné prázdninové
zážitky. Medzi celou tou masou sa jasne vynímali
naši noví najmenší spolužiaci – prváčikovia, ktorí
nás v tomto školskom roku potešili svojím vysokým
počtom. Ich, ako aj ostatných žiakov a prítomných,
privítal riaditeľ školy Pavel Benca a oboznámil všetkých s hlavnými úlohami v tomto školskom roku,
s pedagogickým kolektívom a zaželal žiakom veľa
chuti do ďalšej desaťmesačnej práce, veľa úspechov
a dobré známky. Po slávnostných príhovoroch viacerých hostí dostali prváčikovia stužky, knihu a sladký balíček. V sprievode svojej triednej pani učiteľky
sa spolu s rodičmi odobrali do svojej novej triedy,
aby sa zoznámili s novým prostredím. Ostatní sme
sa rozišli do svojich domovov, aby sme už na druhý
deň začali riadne pracovať.
V školskom roku 2013/2014 navštevuje našu školu
136 žiakov.
Riaditeľom školy je Pavel Benca,
zástupkyňou Mgr. Martina Koreničová.

a konkrétne pánovi starostovi Dušanovi Dvoranovi,
ktorému problémy našej školy ležia na srdci a ktorý
je vždy nápomocný a ochotný akýmkoľvek spôsobom pomáhať škole. Samozrejme nejde všetko
naraz, a tak sa budeme usilovať v budúcnosti vymeniť nábytok aj vo zvyšných triedach. Našim žiakom
prajeme, aby sa im v nových laviciach dobre učilo
a aby si ich dokázali aj peknými zachovať.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Zadelenie triednictva:
1. trieda
Mgr. Terézia Šrámeková
2. trieda
Mgr. Martina Klasová
3. trieda
Mgr. Magdaléna Hýreššová
4. trieda
Mgr. Zdenka Šípová
5. trieda
Mgr. Jana Ševčíková
6. trieda
Bc. Viera Trajlínková
7. trieda
Anna Bencová
8. trieda
Mgr. Gabriela Gabrišová
9. trieda
Mgr. Kornélia Rohrerová
Beztriedni vyučujúci sú:
Mgr. Dagmar Šaray Novotná
PhDr. Darina Morávková – katechétka
V školskom klube detí pracujú vychovávateľky
Anna Ťukálková a Jarmila Rusnáková
Žiaci pracujú v pekných triedach, takmer vo všetkých je nový nábytok. Svoje voľnočasové aktivity
môžu realizovať v popoludňajších hodinách v krúžkoch. Na škole pracujú tieto krúžky:
Čtitateľsko-debatný
Bc. Viera Trajlínková
Krúžok ruského jazyka
Mgr. Gabriela Gabrišová
Výtvarný krúžok pre i. stupeň Mgr. Martina Klasová
Futbalový krúžok
Pavel Benca
Florbal
Mgr. Mária Marešová
V tomto školskom roku bude škola organizovať už
známe akcie a podujatia ako zber papiera, vianočnú
akadémiu, brigády na vyčistení našej obce. Samozrejme sa naši žiaci môžu zapojiť do rôznych súťaží
a olympiád. Zaželajme si, aby tento školský rok bol
naozaj dobrý a úspešný!
Mgr. Gabriela Gabrišová

Rada by som sa touto formou poďakovala spoločnosti Komandor a.s., ktorá našim škôlkarom darovala 5 krásnych farebných stolov. Stoly sú využívané
v 3. triede MŠ a deťom sa veľmi páčia a využívame
ich už od začiatku školského roku. Do budúcna nie
je vylúčené ďalšie sponzorské primerané potrebám
MŠ. V rámci výbornej komunikácie sa spoločnosť
rozhodla, že v prípade záujmu o služby od spoločnosti Komandor a.s., ako vianočný darček prispeje
sumou 50,- € všetkým občanom z Vysokej pri Morave pri objednávke vstavaného nábytku v minimálnej hodnote 650,- € s DPH. Pre bližšie informácia
môžete kontaktovať pána Ostružiara 0917 917 260.
Šťastné a veselé Vianoce

TS STARDANCE –

Čo máme za sebou a čo nás čaká
Tanečná skupina Stardance sa v mesiaci október
predstavila na dvoch príjemných podujatiach.
Jednou z nich boli Dni zelá v Stupave, na ktoré
sa tanečníci každý rok tešia. Minulý rok bol výnimkou, a preto chcela Stardance ukázať, že do
programu určite patrí. Napriek sychravému jesennému počasiu sa tridsaťminútové vystúpenie
podarilo na výbornú. Najmenší tanečníci predviedli merengue, staršia veková kategória zatancovala brazílsku sambu a najstarší „stardensáci“
zmes hip-hopu a latiny, ohnivé paso doble, sviežu
sambu a rýchly jive. Keďže nikto na pódiu nezamrzol, každý si mohol vychutnať zaslúžený potlesk.
Za odmenu si tanečníci mohli pochutnať na lokšiach, ako inak so zelím.
Druhou tradičnou akciou, na ktorej Stardance vystupuje už od jej vzniku, je Posedenie pre dôchodcov. Jeseň si vyberá svoju daň na tom, že každý
z nás je často chorý. To neobišlo ani tanečníkov,
no aj v menšom počte zatancovali tri tance, ktorými si uctili a potešili starších obyvateľov našej
obce. Niektorí tam mali aj svoje babky či dedkov,
a takýmto spôsobom sa im mohli odvďačiť za ich
lásku a starostlivosť.
V minulých týždňoch obletela celé Hochštetno správa, že trénerka TS Stardance Dominika Dinušová
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čaká svoje prvé dieťatko (malého „stardensáka“
alebo „stardensáčku“) a každého asi zaujíma, čo
bude najbližšie s obľúbenou tanečnou skupinou.
Aby Dominika mala viac času na oddych a načerpávala veľa síl, od tohto septembra trénujem 1. a 2.

skupinu ja spoločne s Natáliou Benkovičovou a Marekom Krúžekom a najstarších tanečníkov supervízoruje ešte stále Dominika. Najbližším cieľom TS
Stardance je pripraviť pre vás obľúbenú show plnú
noblesy, elegancie, zábavy a tanca – Večer spolo-

čenského tanca, ktorý sa bude konať 22.2.2014
a srdečne ste naň všetci pozvaní.
Tomáš Kimlička
člen Kultúrnej komisie

Mikuláš navštívil aj deti z MŠ Vysoká pri Morave
V nedeľu 8.decembra sa v kultúrnom dome vo Vysokej pri Morave uskutočnilo mikulášske vystúpenie našich škôlkarov, ktoré spolu s nimi pripravili
šikovné pani učiteľky. S krásnymi básničkami, pesničkami a koledami sa predstavili deti 1.,2.,3. aj 4.
triedy. Detičky sa veľmi tešili a zároveň obávali, ale
bravúrne zvládli celý program. Mamičky, babičky,
tety priniesli pre deti výborné koláčiky a zastúpenie združenia rodičov sa postaralo o výbornú
organizáciu a skvelú atmosféru. Na záver všetky
deti zo škôlky dostali od Mikuláša bohatý balíček,
na ktorý sa celý rok tešili a pod stromčekom si našli
tiež darčeky, na ktoré prispel p. starosta a p. Fošnár.
Veľké ďakujeme za príjemný zážitok.
Zuzana Nagyova

Prišiel Mikuláš!
Prvá decembrová sobota patrila v našej obci deťom. Všetky netrpezlivo očakávali príchod deduška
s dlhou bielou bradou. Počasie však bolo proti a kvôli
silnému vetru sa akcia presunula z pôvodného
miesta konania na námestí do kultúrneho domu.
Od skorého popoludnia si mohli občania zakúpiť
rôzne ozdoby a pochúťky na klasických vianočných
trhoch, podával sa aj voňavý punč. „Kulturák“ sa postupne zapĺňal a krátko pred príchodom Mikuláša
už praskal vo švíkoch! Konečne sa dočkali! Mikuláš
v sprievode anjelikov a čerta vkročil medzi deti,
usadil sa na pódiu a sám bol zvedavý, čo si pre neho
pripravili tento rok. Najprv sa predstavili deti z materskej školy, po nich žiaci základnej školy. Pesničkami, básničkami a tancom potešili bradatého uja
a ten ich odmenil sladkým balíčkom. Potom spoločnými silami rozsvietili vianočný stromček. Verte či
neverte, v obci máme samé poslušné deti, pretože
maškrty od Mikuláša si odniesli všetky.
Denisa Komíneková

Hochštetský čvirik 2013
Dňa 1.12. sa v kultúrnom dome v našej obci konal už tretí ročník Hochštetského
čvirika. Odznelo jedenásť piesní v podaní spevákov: Božka Tomášková, Miroslav
Horínek, Ľuboš Tomeček, Nikol Balážová, Marek Krúžek, Tomáš Kimlička, Martina
Koreničová, sestry Klčové, Eva Dinušová, Anna Poláková.
Na prvej skúške to však so spevákmi vyzeralo dosť biedne – prišli len siedmi – a to
všetci, ktorí sa zúčastnili minulých ročníkov. Našťastie sa nám podarilo „spevácke
rady“ rozšíriť a toto milé podujatie sa mohlo uskutočniť. Diváci si mohli vypočuť
piesne rôzneho žánru – ľudové, moderné, country i
z muzikálu. O vynikajúci hodobný doprovod sa tradične postarali súrodenci Zajačkovci. Zaplnený kultúrny dom nasvedčoval tomu, že si naši občania túto amatérsku
spevácku súťaž veľmi obľúbili. Hlasovalo až okolo 200 divákov.
Poradie víťazov bolo nasledovné:
1. miesto Eva Dinušová - Študentská láska od Mariky Gombitovej
2. miesto Marek Krúžek - Aj tak sme stále frajeri, Peter Nagy
3. miesto sestry Klčové – Nane cocha z muzikálu Cigáni idú do neba

Touto cestou ďakujem všetkým čvirikom, ktorí našli odvahu si zaspievať, predsedovi kultúrnej komisie, jej členom, tanečníkom Stardance za výbornú organizáciu,
Karolovi Dvoranovi za výzdobu a ešte raz všetkým za pekný kultúrny zážitok.
Tešíme sa všetci na všetkých ďalších „starých“ i nových čvirikov o rok.
Mgr. Martina Koreničová
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Október, mesiac úcty k starším
Tradične aj tento rok v rámci mesiaca úcty k starším prijali naši dôchodcovia pozvanie starostu
obce a obecného zastupiteľstva na posedenie do
kultúrneho domu, kde nechýbala dobrá nálada až
do večera. Po príhovore starostu obce , ktorý dôchodcov pozdravil a zaželal do ďalších rokov veľa
zdravia, šťastia a pekných „slnečných dní“ v kruhu
svojich najbližších, pripomenul, že si je vedomý
toho, že nám v obci chýba pre seniorov denný stacionár, ako majú napríklad dôchodcovia v Zohore, ale
všetko závisí od finančných prostriedkov obce. Ak
sa ich podarí získať, možno sa v budúcnosti i naši
dôchodcovia takéhoto zariadenia dočkajú. Občanom obce a seniorom zvlášť chýba v obci lekáreň,
ale robí sa všetko pre to, aby v nových priestoroch
v novom roku začala fungovať.

Na stretnutí privítal delegáciu dôchodcov z družobnej obce Vedrovice, kandidátku na post predsedníčky BSK v nastávajúcich voľbách do VÚC pani Moniku Flašíkovú – Beňovú a kandidátku na poslankyňu
do VUC pani MUDr. Štefániu Móricovú. Osobitne
privítal na posedení a kyticu kvetov odovzdal pani
Anne Bencovej, ktorá v dobrom zdraví prekročila
hranicu 90-rokov. Našich dôchodcov pozdravila
predsedníčka krajskej organizácie JDS pani Žofia
Lomnická – predsedníčka okresnej organizácie JDS.
Potom zatancovala tanečná skupina Stardance,
pozdravila ich cimbálová muzika Miroslava Dudíka
a do tanca a na počúvanie hrala dychová hudba
„Záhorienka“ s kapelníkom Jaroslavom Fischerom a
spevákmi Alenou Rapáčovou a Liborom Cupalom.
Na občerstvenie, okrem OcÚ prispel aj pán Ignác

Bertovič a chutilo aj vínko z Moravy, ktoré priviezli
dôchodcovia z Vedrovíc . Dobrá nálada vydržala našim seniorom až do konca.
Nech Vás teda takáto dobrá nálada neopúšťa počas
celého budúceho roka, pretože aj v roku 2014 sa
s Vami tešíme na stretnutie.
RSDr. Anna Tomečková

Stretnutie po 60. rokoch...
Čas plynie ako rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom a my sa
v určitých chvíľach zastavíme a v spomienkach sa vrátime o niekoľko rokov späť.
Chceme si zaspomínať na dni mladosti, na chvíle strávené v školských laviciach,
na dávnych spolužiakov.
Preto sme sa stretli po 60. rokoch od ukončenia školskej dochádzky. Naše
stretnutie sa uskutočnilo dňa 14.10.2013. Školu sme začali navštevovať vo vtedajšej Ľudovej škole vo Vysokej pri Morave a od 5. triedy sme pokračovali na Deväťročnej strednej škole v Záhorskej Vsi. Škola vo Vysokej mala vtedy len päť tried.
Do školy v Záhorskej Vsi chodili aj spolužiaci zo Suchohradu. Vzniklo vtedy medzi
nami veľa priateľstiev a mnohé z nich trvajú dodnes.
Naše stretnutie po 60. rokoch bolo spoločné a radi sme u nás vo Vysokej pri
Morave privítali aj spolužiakov zo Záhorskej Vsi a Suchohradu.
Prvé okamihy stretnutia boli dojímavé, pretože mnohí sme museli dobre pátrať
vo svojej pamäti, aby sme si pripomenuli, ktorý spolužiak alebo spolužiačka to
pred nami stojí.
Atmosféra stretnutia bola veľmi srdečná a priateľská. Začali sme na miestnom
obecnom úrade, kde nás veľmi milo prijal pán starosta Dušan Dvoran a pani pred-

nostka Anna Poláková, za čo im patrí naša srdečná vďaka. Pokračovalo sa posedením vo V.I.P. klube. Pospomínali sme na mnohé veselé i kuriózne zážitky, poprezerali staré čiernobiele fotografie, na ktorých sme sa niekedy ani nespoznávali.
Nezabudli sme ani na tých, ktorí sa na nás pozerajú už len z neba.
V rušnej debate nám čas rýchlo ubehol a my sme sa rozlúčili s optimistickou otázEva Uhrová
kou: „Kedy sa opäť stretneme?“

Zájazd dôchodcov do Rakúska
„Po stopách cisárovnej Alžbety“ – známejšej ako „Sissi“
by sme mohli pomenovať zájazd, ktorý sme uskutočnili 4. októbra 2013.
Zájazd sme zorganizovali za pomoci starostu obce p.
Dušana Dvorana, ktorý nám robil sprievodcu.
Navštívili sme dva zámky, kde cisárovná „Sissi“ bývala. Hneď na začiatku sme sa zastavili v PETRONELL
– CORNUNTUM, aby sme si prezreli rímske vykopávky, ktoré patria medzi najväčšie v strednej Európe a
nachádzajú sa kúsok za Bratislavou pri Hainburgu.
Pretože OcÚ nám zaplatil celú dopravu, patrí im zato
poďakovanie . Za vyzbierané peniaze za dopravu
sme zakúpili vstupenky do areálu rímskych vykopávok.
Naša ďalšia cesta viedla do LAXENBERGU asi 15 km
za Viedňou, kde uprostred jazera stojí krásny zámok.
Od vstupnej brány po jazero nás priviezol vláčik a na
samotný zámok sme sa prepravili po vode kompou.
Vstupné 12€ zaplatil členom JDS výbor zo svojich
finančných prostriedkov.

Druhý zámok „HERMES VILA“ je v krásnom lesoparku.
Po jeho obhliadke sme odišli smerom na KITSEE, kde
sme sa ešte zastavili v novootvorených obchodoch.
Uchodení, ale myslím si, že spokojní, lebo sme toho
veľa videli, sme sa vrátili domov.
Svoj príspevok ukončím trocha netradične – krátkym
úryvkom z básne Karli ERBOVEJ, ktorá žije a tvorí
v Prahe:
„Čím jsme si na tomto božím světe?“
„Poštovní schránkou vzpomínek....“
Ja verím, že každý z nás, keď už nebude môcť chodiť
na výlety – lebo mu to zdravie nedovolí – siahne do
tej pomyselnej „schránke spomienok“ a bude vyberať jednu spomienku za druhou. Jednu krajšiu, druhú
trochu menej ....
Krásne Vianoce a šťastný Nový rok praje všetkým
Anna Papežová
predsedníčka ZO JDS

Oslávili sme 130. výročie Dobrovoľného hasičského zboru!
Členovia spolku DHZ Vysoká pri Morave pripravili na sobotný deň 27. júla 2013
oslavy 130. výročia založenia zboru. Počasie prialo a v obci už od rána vládla
slávnostná atmosféra. Vyzdobená a čistá hasičská zbrojnica nielen vítala pozvaných hostí, ale ich ponúkla aj malým občerstvením. O 10.30 hod. už boli všetci
reprezentatívne nastúpení pred požiarnou zbrojnicou. Odtiaľ smeroval pochod
k sv. Floriánovi a Pomníku padlých, aby sme si všetci aspoň tichou spomienkou
a vencom uctili pamiatku tých, ktorí položili svoje životy za slobodu budúcich
generácií. O 11.30 hod. sa väčšina sprievodu zúčastnila svätej omše za zosnulých
hasičov. Kázeň predniesol miestny farár Mons. Jozef Krupa. Potom sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde sa konala slávnostná schôdza. Medzi pozvanými
hosťami boli aj: prezident DPO SR PhDr. Ladislav Pethő, viceprezident DPO SR
Anton Urdovič (na fotografii s deťmi), riaditeľ OV DPO Malacky Ivan Šíra, predseda
OV DPO Malacky Jozef Šturdzík, veliteľ Spolku dobrovolných hasičů Vedrovice (ČR)
Zdeněk Šedrla, starosta družobnej obce Vedrovice (ČR) Richard Janderka, zástupcovia DHZ obcí Gajary, Láb, Plavecký Štvrtok, Záhorská Ves, Zohor a samozrejme

nechýbal ani náš starosta Dušan Dvoran. Schôdzu moderoval veliteľ DHZ Vysoká
pri Morave Karol Dvoran, úvodnú reč si pripravila Veronika Višváderová. Pamätné
a ďakovné listy i ocenenia odovzdávala Štefánia Smolinská, pamätné zástavky
si odniesli všetci prítomní. Veľký obdiv získali naše najmladšie, dnes „už“ 6-ročné hasičky - Lenka Dvoranová, Zarka Komíneková a Grétka Ščepánová, ktorým
pomáhal Samko Brinzík z Lozorna. Pohľad na deti v uniformách a krojoch bol naozaj nevšedný a vyznamenaním ich poctil aj viceprezident DPO SR, pán Urdovič.
Po chutnom obede nás čakal presun na futbalové ihrisko, kde sa konala súťaž v
požiarnom útoku. Slovami do boja vyzval zúčastnené družstvá župan BSK Pavol
Frešo (informácia z času konania akcie, pozn. red.). V silnej konkurencii mužských
tímov sa domáci umiestnili na peknom 2. mieste, víťazstvo si odniesli chlapci z
Cerovej. Naše ženy získali bronz, z prvenstva sa tešili Malačanky. O 15.00 hod. nasledovala ukážka požiarneho zásahu na horiacom osobnom aute so simuláciou
„vyprosťovania“ z vozidla profesionálnymi hasičmi. Deti v nemom úžase sledovali
„zlaňovanie“ hasiča z vysokozdvižnej plošiny. Celá akcia vyvrcholila penovou
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zábavou. Od 17.00 hod. sa mohli všetky deti zapojiť do 3-kolovej hasičskej súťaže, ktorú dobrovoľníci pripravili špeciálne im. Odmenou bola sladká maškrta
a farebná šiltovka s logom dráčika – požiarnika. Záujem bol aj o maľovanie na
tvár a tvorivú dielničku pod altánkom. Programom sprevádzal šašo Leo. Vo večerných hodinách, keď na všetkých doľahla únava, sme si príjemne posedeli pri
hudbe a tí, ktorí západom slnka chytili druhý dych, si aj zatancovali.
Na záver by som v mene nás, občanov, chcela vyjadriť vďaku celému organizačnému štábu za výborne zvládnutý slávnostný deň, ktorý sa vyznačoval dôstojnosťou, vznešenosťou a bohatým sprievodným programom.
16. októbra 2013 udelil minister vnútra SR Robert Kaliňák pamätnú medailu
3. stupňa Dobrovoľnému hasičskému zboru Vysoká pri Morave za aktívnu
pomoc pri povodniach v r. 2013.
Denisa Komíneková

Rozlúčkový parkúr
V sobotu 12.októbra od skorého rána začalo kolbisko vo Vysokej pri Morave po druhýkrát v tomto roku ožívať. Prichádzali sem vozíky plné koní,
autá s jazdcami, trénermi, rodičmi a postupne si do Vysokej pri Morave
nachádzali cestu aj nadšenci skokového športu, obdivovatelia koní, priaznivci klubu, aj zvedavci...Konali sa tu predsa rozlúčkové parkúrové preteky,
ktoré niesli názov „O cenu Bratislavského samosprávneho kraja“, „Rozlúčka
so sezónou 2013“. Pre väčšinu zúčastnených jazdcov to naozaj boli záverečné preteky sezóny 2013. Jedno slovenské porekadlo hovorí „Koniec dobrý,
všetko dobré“ , a to v
plnej miere platilo
aj pre naše záverečné preteky. Všetci
prítomní mohli sledovať výborné výkony jazdcov a koní,
veľmi korektné a
ohľaduplné vystupovanie športovcov
aj ich trénerov, profesionálny prístup
rozhodcov,
dobre
pripravený parkúr a
priestory pre rozcvičenie, krásne počasie,
príjemné prostredie,
výborný guľáš atď.
Prvá dvojica vstúpila
na parkúr presne
podĺa plánu, teda
o 10,00 hod. Výška
prekážok v prvej súťaži, ktorá sa označuje ako skok ZM,
bola 80cm. Súťažili
v nej deti – „Cena
spol. Equistyle, s.r.o“,
jazdci na koňoch, pre
ktoré bola sezóna
2013 prvou v ich kariére – „Cena spol.
Vetis, s.r.o.“ a hobby jazdci – „Cena spol. Berto, s.r.o.“ Podporovatelia jednotlivých súťaží venovali víťazom a umiestneným na druhom až piatom mieste
zaujímavé vecné ceny.
V prvej prestávke sa najskôr členovia klubu Miloslavov oficiálne rozlúčili
s koníkom Commodore , z ktorého pred tribúnami zosadla jeho jazdkyňa,
odsedlala ho a prikryla dekou špeciálne vyrobenou pre túto príležitosť . Koník po svojej bohatej športovej kariére odišiel do „konského dôchodku“, teda
oddychovať na pastviny...
Veľký potlesk následne zožala domáca jazdkyňa Zuzka Bobríková so svojim
žrebcom SUNNY. Predviedli jazdecky veľmi zaujímavú ukážku westernového
jazdenia za doprovodu hudby a ich výborný výkon ešte zvýraznil s veľkým
citom, odborne ale zrozumiteĺne podaný komentár hlavného rozhodcu pre-

tekov – p. Ruda Kalmana. Lahôdkou bolo najmä vynikajúce ovládanie koníka
bez uzdičky len na nákrčnom remeni.

Toto vystúpenie bolo tak trochu symbolické, pretože koník Sunny je farby palomino a nasledujúca súťaž niesla názov „Cena Ranča palomino Bohunice“.
Zúčastnilo sa jej až 44 jazdcov a prekážky boli postavené vo výške 100cm, v
rozoskakovaní 105cm. Už úroveň tejto súťaže dala tušiť, že všetci prítomní
sa neprišli iba lúčiť so sezónou, ale predovšetkým prišli pretekať a podávať
výkony.
Garantom nasledujúcej súťaže skoku ZL s výškou prekážok 110cm bola obec
Vysoká pri Morave. Keďže domáce kolbisko je zaujímavé tvarom, veľkosťou aj
prírodnými prekážkami/ živé ploty, vodné priekopy.../, parkúrmajster sa rozhodol využiť ich pri postavení oboch nasledujúcich parkúrov, čo súťaže veľmi
zatraktívnilo a zdramatizovalo. Skok L,
s výškou prekážok 120cm a názvom
„O cenu Bratislavského samosprávneho kraja“, to iba potvrdil.
Týmto podujatím zároveň vyvrcholila
celosezónna séria „Záhorácky pohár
2013“, v ktorej si jazdci a ich kone počas štyroch podujatí pripisovali víťazné body, aby sa nakoniec piati najúspešnejší mohli tešiť z umiestnení ako
aj z hodnotných cien.....
Už teraz sa s vami tešíme na ďalšie
podujatia v roku 2014, športu zdar!
Výsledky nájdete na www.sportcentrum-vpm.sk
UZNESENIA
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.11.2013
Uznesenie číslo 204/54/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave dopĺňa program rokovania o bod číslo
7A – Interpelácia poslancov
8 A – prejednanie protestov prokurátora voči :
VZN číslo 2/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané na obecnom úrade vo Vysokej pri Morave
VZN číslo 8/2012 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách
VZN číslo 7/2012 o ochrane verejného poriadku
VZN číslo 12/2007 o vytváraní ŽP a jeho Dodatku číslo 1
8B – správa o hospodárení obce
Uznesenie číslo 205/55/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení
a správu o kontrolnej činnosti a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
18.11.2013 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.
Uznesenie číslo 206/56/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podanú správu starostu obce o
činnosti za obdobie od 19.9.2013 do 19.11.2013 na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané správy o činnosti
komisií za obdobie od 19.9.2013 do 18.11.2013 na vedomie.
Uznesenie číslo 207/57/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje zmenu článku III. Zmluvy o
vzájomnom plnení uzatvorenej s BV Group, s.r.o. Veľké Leváre.
Nové znenie čl. III. : Strana 1 ( Obec Vysoká pri Morave ) sa zaväzuje, že ako odplatu
za vybudovanie zdravotného strediska po prevzatí do majetku a užívania dá súhlas
na uzatvorenie zmluvy na prevod nehnuteľností na základe ktorej bude vykonaný
vklad do vlastníctva na Okresnom úrade Malacky, Odbor katastrálny pre stranu 2 (
BV Group s.r.o. Veľké Leváre) v rozsahu:
a) Ostatné nebytové priestory N1,
N2,( pivnice) rozmery 71,03 m 2 , 91,01 m 2 , 20,75 m 2 spolu 182,79 m 2.
b) Príslušný podiel pozemku p.č. 600/2 (pod budovou) vo výmere 65327/85608
c) Parcely číslo 600/1 vo výmere 206 m 2
600/10 vo výmere 172 m 2
600/11 vo výmere 113 m 2

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 208/58/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o
vzájomnom plnení medzi Obcou Vysoká pri Morave a BV Group plus, s.r.o. Veľké
Leváre, Závodská ul. 519.
Zmluva o vzájomnom plnení je neoddeliteľnou súčasťou tejto zápisnice.
( súhlasia všetci poslanci 100 %)
Uznesenie číslo 209/59/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave po prehodnotení súčasného skutkového stavu konštatuje, že majetok obce sa vybudovaním Zdravotného strediska (
3 ambulancie ) na Krátkej ulici číslo 548/2, Vysoká pri Morave zvýšil o 152.693,52 €.
Uznesenie číslo 210/60/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo protesty prokurátora voči
VZN číslo 2/2013 o poplatkoch za úkony vykonávané na Obecnom úrade vo
Vysokej pri Morave
VZN číslo 8/2012 o verejnej kanalizácií a odpadových vodách
VZN číslo 7/2012 o ochrane verejného poriadku
VZN číslo 12/2007 o vytváraní životného prostredia a jeho dodatku č.1
a týmto protestom vyhovuje.
Uznesenie číslo 211/61/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za III.
štvrťrok 2013 bez pripomienok.
Uznesenie číslo 212/62/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie zámennej
zmluvy medzi Obcou Vysoká pri Morave a Romanom Šimuničom , Riečna 40/2,
Vysoká pri Morave.
Obec odovzdáva Romanovi Šimuničovi parcelu číslo 601/5 o výmere 53 m 2
Roman Šimunič odovzdáva Obci parcelu číslo 601/4 o výmere 48 m 2.
Účastníci zámennej zmluvy si medzi sebou nič nedoplácajú.
( súhlas všetkých poslancov 100 % ).
Uznesenie číslo 213/63/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predĺžením nájomnej zmluvy na 1 m 2 pozemku na Spojnej ulici pre manželov Sivákových, Pod Vŕškom č. 3,
Vysoká pri Morave, ktorí majú na tomto pozemku umiestnený elektrický rozvádzač
pre svoj rodinný dom.
Dušan D v o r a n
starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 19.9.2013
Uznesenie číslo 184/34/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania
rozšírený o bod 7A – interpelácia poslancov
Uznesenie číslo 185/35/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení
a správu o kontrolnej činnosti , tieto schvaľuje, konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 19.9.2013 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie číslo 186/36/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podanú správu starostu obce o
činnosti za obdobie od 25.6.2013 do 19.9.2013 na vedomie.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané správy predsedov
komisií za obdobie od 25.6.2013 do 19.9.2013 na vedomie.
Uznesenie číslo 187/37/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o hospodárení
obce za I. polrok 2013 a túto schvaľuje.
Uznesenie číslo 188/38/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo
2/2013 :
Príjmová časť
Výdavková časť
Dotácia na kamerový systém
13000,00 €
13000,00 €
Údržba miestnych komunikácií
8554,60 €
8554,60 €
Originálne kompetencie školstvo úprava platov 1457,00 €
1457,00 €
Uznesenie číslo 189/39/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o
dielo na stavebné práce „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „ s víťazným
uchádzačom z procesu verejného obstarávania DUVYSTAV, s.r.o., Kupeckého 85,
Pezinok.
Uznesenie číslo 190/40/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje uzatvorenie Zmluvy o dielo
na publicitu (informačná tabuľa ) „Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „
s víťazným uchádzačom Františkom Gažíkom, Potočná 16, Lozorno.
Uznesenie číslo 191/41/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Zmluvu o dielo na obnovu
a rozšírenie kamerového systému v obci Vysoká pri Morave so zhotoviteľom Data
Online, s.r.o., Americká ul. č. 1, Bratislava.
Celková hodnota za zhotovenie diela je 16.900,00 EUR.

Uznesenie číslo 192/42/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ
a MŠ na zakúpenie lavíc a stolov pre 3 triedy v ZŠ v celkovej hodnote 6913,00 €.
Uznesenie číslo 193/43/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením nájomných
zmlúv na nebytové priestory v budove číslo súpisné 548 na Krátkej ulici – nové
zdravotné stredisko- pre lekárky
- Mudr. Boženu Chmelovú
- MUDr. Eleonóru Veselú
- MUDr. Ľubicu Jenisovú, Ambulancia Praktik, s.r.o.
Platobné podmienky budú stanovené dodatkom k nájomným zmluvám.
Uznesenie číslo 194/44/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím dotácie pre ZŠ
a MŠ vo Vysokej pri Morave na postupné doplnenie školského zariadenia v ZŠ a v
školskom klube.
Poskytnutie dotácie je viazané na výsledok hospodárenia obce za obdobie III.
štvrťroka 2013.
Uznesenie číslo 195/45/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím finančného
príspevku vo výške 250,00 € na odmeny pre prvých 5 umiestnených v parkúrovom preteku ZL. Parkúrové preteky organizuje Parkúr Club Vysoká pri Morave dňa
12.10.2013.
Súťaž bude mať názov Skok ZL – „Cena obce Vysoká pri Morave „.
Uznesenie číslo 196/46/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby sa pre zostavovaní
rozpočtu obce pre rok 2014 uvažovalo s čiastkou 10.000,00 € na opravu strechy
kostola.
( súhlasí 7 poslancov, nesúhlasí 1 )
Uznesenie číslo 197/47/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s výkonom prác na zabezpečovaní úprav v priestore pri kostole v nadväznosti na priľahlé komunikácie.
Uznesenie číslo 198/48/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením automatickej
práčky, 2 umývačiek riadu a 4 kusov nástenných hodín do budovy MŠ vo Vysokej
pri Morave.
Uznesenie číslo 199/49/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje pre školský rok 2013/2014
poplatok v MŠ vo výške 13,00 € mesačne .
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje pre školský rok 2013/2014
udržiavací poplatok
v MŠ vo výške 13,00 € mesačne.
Uznesenie číslo 200/50/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom časti parcely číslo
774/1 o výmere 44 m 2 za cenu 40,00 €/ 1 m 2 žiadateľke Márií Psotovej, Nová
ulica č.d. 637, Vysoká pri Morave.
Uznesenie číslo201/51/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
- berie na vedomie ukončenie Zmluvy o budúcej zmluve s TMG – real, s.r.o. Mamateyova 22, Bratislava zo dňa 27.7.2012. Berie do úvahy prekážky, ktoré sa vyskytli v
súvislosti s potrebou prekládky elektrických rozvodov NV a NN do pozemkov, ktoré
sú predmetom Zmluvy o budúcej zmluve.
Z toho dôvodu sa neuplatnia sankcie vplývajúce z nedodržania termínu uhradenia
celej kúpnej ceny.
- súhlasí s uzatvorením Zmluvy o budúcej zmluve na parcely číslo 3092/7 a
3092/47 , 3092/49,3092/50,3092/51,3092/52,3092/53 v k.ú. Vysokej pri Morave s
TMG-real, s.r.o. Mamateyova 22, Bratislava.
Kúpna cena je stanovená vo výške 138.000,00 €. Budúci kupujúci uhradil Obci
Vysoká pri Morave zálohu 50.000,00 € a časť kúpnej ceny, t.j. 88.000,00 € uhradí budúci kupujúci budúcemu predávajúcemu ( Obci Vysoká pri Morave ) do 30.6.2014.
V prípade nedodržania tejto lehoty má budúci predávajúci nárok na vyplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 10.000,00 €, čím nie je dotknutý nárok budúceho predávajúceho na náhradu škody v plnom rozsahu.
Uznesenie číslo 202/52/5/2013
Obecné zastupiteľstvo v o Vysokej pri Morave súhlasí í s uložením rozvodov NV a
NN do pozemkov vo vlastníctve obce a to do parciel číslo
3092/2,3092/9,3092/10,3092/47,3092/48,3092/49,3092/50,3092/51,3092/52,3092/53,
3093/1,3095/7,3095/11,3098 k.ú. Vysoká pri Morave a zároveň súhlasí so zriadením
vecného bremena na uložené vedenia do týchto pozemkov.
Vecné bremeno bude zriadené v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.s.,
Čulenova 6, Bratislava.
Uznesenie číslo 203/53/5/2013
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje poskytnutie odmeny vo
výške 30 % za I. polrok 2013 hlavnej kontrolórke obce.
Dušan D v o r a n
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Obec má nové zdravotné stredisko
Uplynulo 25 rokov od vtedy, keď sa z budovy starej MŠ presťahovali deti do
novej, modernej MŠ. Stará budova 25 rokov chátrala a všetky ponovembrové zastupiteľstvá od roku 1989 si lámali hlavu, čo s ňou urobiť. Až tomuto
zastupiteľstvu sa podarilo nájsť spoločnosť, ktorá bola ochotná rekonštruovať, prestaviť a nastaviť tento objekt a urobiť z neho nové obytné centrum,
súčasťou ktorého je nové zdravotné stredisko. V zdravotnom stredisku
ordinujú :
Pani MUDr. Božena Chmelová - Praktický lekár pre dospelých, sestrička : Anna Režná
Ordinačné hodiny :
Pondelok : 8:00 h. – 11:00 h. – Vysoká pri Morave
12:00 h. – 15:00 h. – Záhorská Ves
Utorok :
8:00 h. – 12:00 h. – Záhorská Ves
13:00 h. – 15:00 h. – recepty Vys. pri Morave
Streda :
8:00 h. – 11:30 h. – recepty Vys. pri Morave
12:00 h. – 15:00 h. – Vys. pri Morave
Štvrtok : 8:00 h. – 12:00 h. – Záhorská Ves
Piatok :
8:00 h. – 12:00 h. – Vysoká pri Morave
Vysoká pri Morave – Pondelok, Streda, Piatok od 7:00 h. – 8:00 h. – odbery a injekcie
Kontakt : 02/65967 045
MUDr. Ľubica Jenisová - detská lekárka, sestrička : Gabriela Malíková
Ordinačné hodiny :
Pondelok: 8:00 h. – 8:30 h. – odbery Vys. pri Morave
8:30 h. – 12:00 h. – ambulancia Vys. pri Morave
Streda : 13:00 h. – 15:00 h. – ambulancia Vysoká pri Morave
Piatok :
8:00 h. – 8:30 h. – odbery Vys. pri Morave
8:30 h. – 12:00 h. – ambulancia Vys. pri Morave
Kontakt : 0902 711 041
MUDr. Eleonóra Veselá – zubný lekár, sestrička : Jana Bencová
Ordinačné hodiny :
Utorok : 8:30 hod. – 14:00 hod.
Štvrtok : 13:00 hod. – 16:00 hod.

JUBILANTI od 1.8. 2013 - 31.12. 2013
Soňa Jánská,
Ľudmila Nespalová,
Mária Krúžeková,
Milena Dudrová,
Štefan Sivák,
Alena Masaryková,
Jozef Krupa,
Ján Kopča,
Peter Húšek,
Mária Hájková,
Elena Vavreková,
Anna Nerádová,
Darina Haffnerová,
Anna Bullová,
Amália Šimuničová,
Vladimír Ulehla,
Vítus Mikulášek,
Dušan Morávek,
Magdaléna Hýreššová,
Jarmila Ručeková,
Ľudmila Lapčíková,
Aneška Mikulášková,
Ladislav Szabó,
Jozef Poruba,
Irena Krčmárová,
Ján Šimunič,
Peter Ondrejka,
Jarmila Porubová,
Vojtech Daubner,
Božena Dvoranová,

Eva Kadnárová,
Marta Krupská,
Milan Polák,
Mária Mifkovičová,
Peter Salay,
Mária Poláková,
Marcela Čerňanská,
Alžbeta Nováková,
Mária Galbová,
Anna Rybárová,
Ladislav Kopča,
Ľubomír Kopča,
Katarína Kurňavová,
Ján Lapčík,
Eva Pisoňová,
Mgr. Juraj Stašiak,
Jozef Klas,
Vincent Urbanič,
Marta Tomicová,
Emília Gabrišová,
Valéria Dvoranová,
Hermína Dinušová,
Michal Haluza,
Jozef Kurňava,
Eva Uhrová,
Mária Reháková,
Jozefa Poláková,
Anna Štuková,
Anna Surovičová,
Emerencia Havlová

Kontakt : 02/65967 203

Zoznam narodených detí
od 1.8. 2013

Občania zomrelí
od 1.8. 2013

Alexander Pavlačič,
Rebeka Lupíneková,
Sabína Matúšková,
Mikuláš Jozef Krčmár,
Sebastián Ján Žák,
Viktória Mrázová,
Adam Longauer,
Tobias Salay

Mária Dvoranová,
Mária Noskovičová,
Anna Morávková,
Pavel Kovár,
Ján Bobák,
Margita Gáfforová,
Štefánia Kohoutová

Srdečne Vás pozývame
01.01.2014 Vítanie Nového roka 2014 o 16:00 hod. v KD
01.2. 2014 Reprezentačný ples OFK pod patronátom
starostu obce
08.2. 2014 Detský karneval
15.2.2014 Hochštecká zabíjačka
01.3.2014 Sprievod masiek a pochovávanie basy
04.3. 2014 Ženský chmat
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