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Gúľaj sa vajíčko, cez hory, doliny,
prines môj veľkonočný pozdrav do každej rodiny.
Na stole bahniatka a veľké dobroty,
príde i láska, vykroč jej oproti!
Nepokaz nikomu tieto dni sviatočné,
veď patria každému, sú predsa veľkonočné.

Slávme Veľkú noc srdcom!
Srdcom celého liturgického roku sú veľkonočné dni, požehnaného umučenia a slávneho zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Veľká noc uprostred všetkých udalostí roka má taký význam ako srdce pre telo
človeka. Veľká noc dáva život. Spájame ju so symbolikou srdca aj preto, že je a má byť záležitosťou
nášho srdca, že ju treba vnímať a prežívať srdcom. Viera, nádej a láska sú hlavné dary Veľkej noci a sú
adresované ľudskému srdcu. Sú to vrcholné hodnoty, pre ktoré sa oplatí žiť a zomierať.
Veľkú noc slávia všetci – ateisti i kresťania. Tí prví ju vnímajú ako vítanie príchodu jari, prebúdzajúcej
sa prírody a dodržiavanie veľkonočných tradícií. Kresťania sa sústreďujú na Veľký týždeň. V ňom rímskokatolícka cirkev slávi tajomstvá spásy, ktoré uskutočnil Kristus v posledných dňoch svojho života.
Veľký týždeň sa začína Kvetnou nedeľou, v ktorej sa spája predzvesť kráľovského triumfu Ježiša Krista
so zvesťou o jeho umučení. Veľkonočné trojdnie pokračuje Veľkým piatkom a Bielou sobotou a uzatvára sa Pánovým zmŕtvychvstaním. Boh je láska, nekonečne miluje ľudí, preto sa stal trpiacim. Jeho
utrpenie je podmienkou oslavy vzkriesenia. Je to oslobodenie pre hlbší život, pre plnosť zmyslu,
pre lásku a nádej. Preto ho oslavujme svojou prácou, životom, láskou a utrpením.
Požehnané veľkonočné sviatky všetkým!
Mgr. Gabriela Gabrišová

Zo života obce ....
Prišla vesna krásavica, prišla teplá jar.... Fašiangy v škole
Tak spievali deti MŠ , ktoré sa už tradične topením Moreny rozlúčili so zimou
a privítali prichádzajúcu jar na brehu rieky Moravy.

Pondelok – 3. marec bol iný ako ostatné. Slávili sme fašiangy. Žiaci, prváci
či deviataci, prichádzali v maskách od výmyslu sveta a tie najkrajšie boli ohodnotené. Vytancovali sme sa na diskotéke a ako to už býva na konci fašiangov
zvykom, pochovali sme i basu. Vďaka žiakom z literárno-dramatického krúžku
pod vedením pani učiteľky Trajlínkovej a za hudobného doprovodu pani
učiteľky Rohrerovej sa s fašiangovými zvykmi oboznámili všetci žiaci školy.
Za ich snahu a hodiny nácvikov im patrí veľká vďaka a uznanie.
Pozvanie na pochovávanie basy prijal i pán starosta Dušan Dvoran,
ktorý v závere vysoko ocenil udržiavanie fašiangových zvykov na našej
škole. A aby sme nezabudli, poďakovanie patrí i pánovi Karolovi Dvoranovi
za hudbu a ozvučenie a pánovi riaditeľovi za to, že nám umožnil usporiadať
fašiangy počas vyučovania.
Mgr. Jana Ševčíková, v mene kolektívu ZŠ

Karneval v MŠ
Magický termín 22.2.2014 rozžiaril oči tým najmenším. V miestnom kultúrnom
dome sa konal karneval, ktorý zorganizovala Rada rodičov materskej školy.
Škôlkari aj mladší školáci, všetci sa na tento deň tešili. Rôznorodé kostýmy,
niektoré vlastnoručne vyrobené s rodičmi, pútali pozornosť malých i veľkých.
Následný hravý koncert s Miou zoznámil deti so základnými farbami a bohatá
tombola sa stala už len čerešničkou na torte za týmto príjemným dňom.
Denisa Komíneková
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Tradície fašiangov
sa v obci zachovávajú...
Aj tento rok boli fašiangy v obci veselé a jednotlivé
fašiangové tradície nemohli chýbať. Fašiangovú sezónu v obci otvoril 1. februára už 5. Reprezentačný ples.
Otvoril ho prednosta Okresného úradu v Malackách
pán Jozef Mračna s manželkou. Po slávnostnom predtanci sa v krásne vyzdobených priestoroch kultúrneho domu zabávalo 160 prítomných. Ženy v krásnych
róbach, muži v spoločenských oblekoch. Za kráľovnú
plesu bola zvolená slečna Zuzana Urbaničová a za kráľa plesu pán Peter Dvoran. Tradične ples zorganizoval
výbor obecného futbalového klubu pod záštitou starostu obce.

Čo by to boli za fašiangy
bez obecnej zabíjačky.
15. februára pripravila fašiangová spoločnosť masiek
tradičnú obecnú zabíjačku. Ešte dva dni predtým zo
400 kilogramov ingrediencií vyrobili zabíjačkové dobroty, ktoré sa v sobotu už od 10.00 hod. predávali. Od
dvanástej napoludnie hrala v sále KD hudobná skupina
DUO LINZ z Malaciek. Na obecnej zabíjačke starosta
obce privítal ministra školstva SR p. Dušana Čaploviča a
starostu obce Marchegg z Rakúska pána Gernota Haupta.
Dobrá nálada vydržala prítomným až do 20.00 hod. večer.
Zabíjačka predstavuje pre fašiangovú skupinu masiek
4 dni úmornej práce. Preto im za túto prácu patrí naše
úprimné poďakovanie.

Sprievod masiek obcou sa pohol od kultúrneho
domu v sobotu 1. marca o 16.00 hod. 72 masiek na
čele s fašiangovou kapelou „Myší šramot“ sa postupne
zastavili na obecnom úrade, u rodiny Foltýnovej, v potravinách u Prokešovcov, vítala ich „Kozia ulica“, rodina
Trnková, v Novom šenku, u starostu doma, vo VIP-pube,
Espresse u Kveta, v Zelovoci a inde. Všade bolo pripravené niečo dobré na zakúsnutie aj na zapitie.			
		
RSDr. Anna Tomečková
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ZO JDS ukončila fašiangy .....

ZO Jednoty dôchodcov v našej obci už po 16-ty raz
usporiadala dve tradičné fašiangové zábavy „Pochovávanie basy“ a „Ženský chmat“.
O tom, že obidve zábavy sú medzi ľuďmi obľúbené,
svedčí už týždeň vopred vypredaná sála na „basu“ a
beznádejne obsadený kultúrny dom na„Ženský chmat“.
„Ženského chmatu“ sa zúčastnilo 290 členov JDS z
12-tich obcí okresu Malacky spolu so svojimi starostami, ktorí boli hosťami starostu obce p. Dušana Dvorana.
Ukážka „pochovávania basy“ na ukončenie „Ženského chmatu“ – ľudia si to doslova vyžadujú – to bola už
úloha pre starostu obce, ktorý do „smútočného sprie-

vodu“ zapojil všetkých prítomných starostov. A že aj
im nechýba zmysel pre humor, to sú salvy smiechu a
výborná nálada seniorov.
Pozvanie na „Ženský chmat“ prijal tento rok aj predseda Ústredia JDS p. Ing. Ján Lipiansky, ktorý sa krátko prihovoril prítomným členom JDS (podľa jeho slov
takúto zábavu ešte nevidel).
Prítomná bola aj predsedníčka krajskej organizácie
JDS bratislavského kraja p. Ž. Lomnická a predsedníčka okresnej organizácie JDS Malacky p. R. Mrázová.
Obidve zábavy sme zvládli aj za pomoci starostu
obce a pracovníkov OcÚ, „Pochovávanie basy“ spes-

trili masky pod vedením p. E. Dvoranovej a na „Ženskom chmate“ nám zatancovali aj tanečná skupina
Stardance.
Všetkým patrí naše poďakovanie – to patrí aj sponzorom, ktorí svojimi darmi do tomboly podporili našu
organizáciu.
Fašiangy sú časom zábav, veselosti, hodovania a
pitia. Také boli v minulosti a také sú i dnes.
Plný parket tancujúcich a veseliacich sa dôchodcov
na „Ženskom chmate“ je toho jasným dôkazom.
Anna Papežová
Predsedníčka ZO JDS
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ČO je nové v DHZ?
Prvotnou a základnou zmenou je transformácia formálneho DHZ na Občianske združenie DHZ Vysoká
pri Morave, ktorá si svoju činnosť vykonáva v súlade
so zákonmi SR. Cieľom OZ DHZ je pomoc pri ochrane
majetku a života občanov a následné transparentné
financovanie. Združenie má vypracované a schválené
stanovy, ktorými je povinné sa riadiť. V roku 2014 by
sa radi venovali ešte viac mládeži, naďalej budú zveľaďovať a udržiavať v čistote priestory zbrojnice, fyzicky,
ale aj teoreticky sa pripravovať na zásahy a aktívne sa
zúčastňovať rôznych súťaží. V septembri 2013 nadviazali kontakt s rakúskymi dobrovoľníkmi z Marcheggu
a tento vzťah chcú ďalej utužovať.
Denisa Komíneková

Európa v škole
Rada Európy vypisuje každoročne súťaž, ktorej vyhlásená téma vyjadruje akýmkoľvek spôsobom život v Európskej únii. Už dlhé roky sa žiaci našej školy zúčastňujú
tejto súťaže a za celé obdobie dosiahli aj veľmi pekné
výsledky – ocenenie v celoslovenskom kole. Tento
školský rok sme zaslali do okresného kola dve práce zo
slovenského jazyka a dve práce z nemeckého jazyka.
Práce Márie Budajovej zo 7.triedy a Adama Šodeka zo
6.triedy síce v slovenskom jazyku neboli ohodnotené
na prvých troch miestach, ale v nemeckom jazyku postupuje práca Adama Šodeka do celoslovenského kola.
Jeho vyhodnotenie bude v máji tohto roku. Obidvom
žiakom ďakujeme za snahu a chuť urobiť niečo navyše a takto reprezentovať svoju školu a obec. Adamovi
budeme držať palce, aby jeho práca v rámci celého Slovenska dosiahla pekné umiestnenie.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Zodpovedne.sk
Do 5. ročníka celoslovenskej súťaže Zodpovedne.sk
sa zapojilo takmer 23 000 detí. Zodpovedne.sk je
projekt zameraný na bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných nových
technológií. Je podporovaný Európskou úniou v rámci komunitárneho programu Bezpečný internet. Jedným z dôvodov vzniku projektu je čoraz rozšírenejšie
používanie internetu a narastanie jeho významu v
živote detí a mladých ľudí. Partnerom súťaže je aj Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Obrovský úspech dosiahla 6-ročná Zarka Komíneková z našej obce, ktorá v kategórii
Najzodpovednejšia kresba – deti do 12 rokov získala
zlaté ocenenie!
Nedá mi nespomenúť aj ďalšie naše „šikovnice“, ktoré
sú aktívnymi členkami Mažoretkového súboru Merci
Záhorská Ves: Lucka Caboňová, Lenka Dvoranová,
Zarka Komíneková, Karinka Koreničová a Lucka Miškolciová. V semifinále súťaže Pohyb bez bariér dňa
23.3.2014 získali v Bratislave so súborom cenné 2. a 3.
miesto a postúpili do celoslovenského finále.
Všetkým dievčatám blahoželáme a prajeme veľa ďalších úspechov!

Miestna organizácia JDS
Mala svoju „Výročnú členskú schôdzu 22. marca.
Je to najväčšia spoločenská a záujmová organizácia, ktorej činnosť a práca je veľmi bohatá. Organizácia má k 22.3. 2014 230 členov a ja najväčšou
v okrese Malacky. Ťažisko ich práce predstavujú
tieto oblasti :
1. Už 16 rokov organizujú fašiangové podujatia a
to v poslednú fašiangovú sobotu zábavu, kde sa
o polnoci pochováva basa a posledný fašiangový
deň v utorok „Ženský chmat“ pre seniorov nielen z
našej obce, ale i z organizácií JDS okresu Malacky,
kde sa na konci zábavy opäť pochová basa.
2. Výbor JDS v spolupráci so starostom obce organizuje 2x do roka na jar a jeseň dva poznávacie zájazdy v rámci Slovenska ale i Maďarska a Rakúska.
3. Naši seniori sa zúčastňujú na kultúrnych a športových podujatiach, ktoré organizuje okresná organizácia JDS alebo jednotlivé miestne organizácie.
4. Stará sa o čistotu a poriadok v parku pri Sv. Jáne,
kde organizuje brigády minimálne 2x do roka.
5. Úzko spolupracuje s vedením obce a zúčast-

Zápis do základnej a materskej školy
Dňa 25.1. tohto roku sa v priestoroch základnej
školy v našej obci konal zápis predškolákov do
1. ročníka ku školskému roku 2014/2015. Od
14.00 do 17.00 hod. prichádzali rodičia spolu so
svojimi ratolesťami, ktoré pani učiteľky Mgr. Zdenka Šípová a Mgr. Terézia Šrámeková „preskúšali“ zo
základnej úrovne psychickej a sociálnej zrelosti,
komunikačných schopností, ďalej sledovali samostatnosť, sústredenosť a orientáciu v priestore.
Pani učiteľky sa pýtali detí na farby, adresu bydliska, sledovali správne držanie ceruzky. Deti spolu
s pani učiteľkami vypracovali pracovný list, vyfarbovali, kreslili, počítali, niektorí recitovali. Aby sa
veľmi nebáli, prišla ich podporiť i pani učiteľka
z materskej škôlky - pani Helenka Bobáková.
Za svoju snahu dostali pekné darčeky, ktoré im
zhotovili starší žiaci školy a deti školského klubu.
Samozrejme nechýbalo i základné vybavenie prváčika – farbičky, pero a strúhadlo.
Spolu sme tohto roku zapísali 22 detí , 2 deti nastupujú do ZŠ v Stupave a 1 dieťa do Bratislavy.
Čo sa týka zápisu do materskej školy, ku dňu 24.3.
je zapísaných 14 detí, ale zápis pokračuje až do
konca marca.

Poďakovanie sponzorom školy

Ďakujeme sa poskytnuté sladkosti, ktoré nám umožnili odmeniť najkrajšie masky.

Mgr. Gabriela Gabrišová

- vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej
čiary;
- poznať základné farby;
- spočítať predmety najmenej do „päť“;
- rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej
obsahu;
- naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
- vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
- orientovať sa v priestore, vie kde je „vpredu“,
„vzadu“, „hore“, „dole“, „vpravo“, „vľavo“.

Ako by sa mal správať budúci prvák:

Denisa Komíneková

Základná škola vo Vysokej pri Morave by sa chcela
srdečne poďakovať sponzorom, ktorí prispeli cenami
na školský fašiangový karneval. Poďakovanie patrí
týmto sponzorom:
Potraviny Karol Prokeš - Družstevná ulica
Potraviny Anton Bročka – Hlavná ulica
Potraviny Vierka Hroncová – Hlavná ulica
Večierka – pani Amália Francisciová
Naše potraviny – pán Marek Húšek		

ňuje sa na všetkých spoločenských akciách, ktoré
poriada obec.
6. Stará sa o svojich členov , o jubilantov a dôstojne sa lúči so svojimi zomrelými členmi.
7. Na konca roka organizuje pre členov vianočné
posedenie pri stromčeku, kde sa podávajú vianočné koláče a vianočný punč.
8. Z peňazí, ktoré získava z jednotlivých akcií, podporuje deti v MŠ , t.r. prispela 100 € do zbierky na
opravu miestneho kostola. Svojim členom platí i
mnohé vstupy na zájazdoch, kvety pri jubileách,
z príležitosti Dňa matiek a darčeky na Vianoce pre
členov nad 85 rokov, ktorých je v organizácii 24.
Na Výročnú členskú schôdzu pripravuje pre svojich členov bohaté občerstvenie. Tohto roku po
oficiálnej časti VČS vystúpil s viac ako hodinovým
programom pre prítomných Jožka Šmukař s cimbalovou muzikou z Moravy.
Organizácia je veľká, jej činnosť je skutočne bohatá,
ale najviac práce robí výbor MO JDS, ktorému patrí
poďakovanie za všetko, čo pre svojich členov robí.

Budúci prvák by mal vedieť:

- samostatne sa obliecť a obuť;
- pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
- samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
- správne vyslovovať všetky hlásky;
- vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
- kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
- nakresliť postavu so všetkými základnými
znakmi;

- vydrží pri hre alebo inej činnosti 15 - 20 minút;
- začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
- na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších
problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
- väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni
sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a
plačlivý;
- nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti.
					
		
Mgr. Martina Koreničová
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Otázky pre starostu obce Vysoká pri Morave p. Dušana Dvorana
1. Kedy bude fungovať v obci lekáreň ?
- Lekáreň sa stala pre mňa i obecné zastupiteľstvo obrovským problémom,
nakoľko za ponúkané nájomné nebol žiadny lekárnik ochotný prevádzkovať
lekáreň v našej obci. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo o odkúpení tejto časti polyfunkčného domu a uzatvorenia zmluvy s lekárnikom . V priebehu mesiaca marec budú dokončené všetky úpravy stanovené pre prevádzku lekárne. Lekárnik
si už prevzal kľúče, začína postupne dovážať nábytok. Termín otvorenia lekárne
pre obyvateľov je 1. máj 2014. Pevne verím, že 30.4.2014 pri stavaní máje tento
termín obyvateľom len potvrdíme.
2. Ako pokračuje revitalizácia ?
- Počas celej zimy nám veľmi prialo počasie, a preto revitalizáciu ukončíme v
marci 2014, i keď pôvodne to malo trvať do augusta 2014. Zrevitalizovali sme
tú časť v obci, kde nikdy neboli chodníky a boli vždy najhoršie cesty. Okrem
chodníkov a detského ihriska sme položili 2500 m2 trávnikov, o ktoré by sa mali
starať občania tam bývajúci spolu s nami. Touto cestou vyzývam občanov z revitalizovanej časti obce, aby k tomu, čo sme vybudovali, nadobudli svoj vlastnícky vzťah a príklade sa o túto zeleň starali. Teší nás, že pribudlo ďalšie detské
ihrisko, ktoré budeme musieť oplotiť, nakoľko ihrisko je len pre deti do 8 rokov
a to, čo sa tam v tejto chvíli deje, je neprípustné. Na Námestí Antona Kadnára
z jednej z najškaredších plôch v obci stal miniparčík, ktorý veľmi zapadol do
prostredia. V programovacom období 2007-2013 je to záver revitalizácií. Ďalšie
budeme pripravovať podľa toho, ako budú podpísané asociačné dohody s EÚ
pre roky 2014-2020.
3. Kamerový systém v obci ...
- Od roku 2008 sme mali kamerový systém v obci pozostávajúci z 3 kamier a
záznamového zariadenia. Za 5 rokov non-stop prevádzky sa stal nefunkčný. Za
pomoci Ministerstva vnútra SR , sekcie prevencie boja proti kriminalite, sme získali 13 000 €, pridali sme vlastné prostriedky vo výške 3900 €, za ktoré sme zrekonštruovali starý systém, vymenili počítače a záznamové zariadenia a doplnili
sme ďalšie tri kamery, ktoré snímajú celé Námestie oslobodenia, Hlavnú ulicu
od kostola po školu, sv. Floriána, Továrenskú, Staničnú, Hraničiarsku a Robotnícku ulicu, spevnenú plochu pred večierkou, poštou, autobusové zástavky, vchod
do MŠ a predajňu COOP Jednota, spotrebné družstvo. Po uvedení do prevádzky
pomocou kamier bola objasnená vražda našej občianky, rozbitie skla na autobusovej zastávke, polámanie lipy na námestí ako i napadnutie nášho občana.

Volili sme prezidenta SR
15. marca 2014 – prvé kolo volieb :
Počet zapísaných voličov : 1732
Volieb sa zúčastnilo : 755 voličov
248 hlasov odovzdali Róbertovi Ficovi
179 hlasov odovzdali Andrejovi Kiskovi
160 hlasov odovzdali Milanovi Kňažkovi
118 hlasov odovzdali Radovanovi Prochádzkovi
Ostatní prezidentskí kandidáti získali podstatne menej
hlasov.
Dňa 29. marca 2014 – druhé kolo volieb :
Počet zapísaných voličov : 1764
Volieb sa zúčastnilo : 895 voličov
517 hlasov odovzdali Andrejovi Kiskovi
370 hlasov odovzdali Róbertovi Ficovi
Prezidentom SR sa stal pán Andrej Kiska, ktorému blahoželáme k zvoleniu.

Pre budúcnosť počítame s rozšírením na ďalšiu časť obce. Výhodou tohto systému je, že z každej kamery máme 7 dňový záznam, to značí, že nemusíme mať
trvalú službu, ale stačí nám podľa predpokladaného času vykonania trestnej
činnosti vyhotoviť záznam z kamier.
4. Aké ďalšie aktivity sa vykonávajú alebo sa budú vykonávať počas I. polroku 2014 ?
- V mesiaci marec sme vymenili v MŠ okná a to vo veľkej skupine na schodisku,
dvoje vstupné dvere a okná v kuchyni. Sumou 10 000 € nám prispel zo svojho
fondu Predseda vlády SR Robert Fico a 3000 € bola spoluúčasť obce. Z Ministerstva školstva na ZŠ sme dostali 36 000 € na ďalšiu výmenu okien v ZŠ. V súčasnosti prebieha verejné obstarávanie a v mesiacoch jún alebo júl budú okná
vymenené. Jedná sa o šatne, telocvičňu, vstupy a nedokončenú časť hlavnej
budovy. Na miestnom štadióne chceme urobiť novú fasádu a upraviť interiér,
hlavne sprchy. Máme prísľub, že z Environmentálneho fondu dostaneme 47 000 €
na rekonštrukciu tretej linky ČOV. Rekonštrukcia začne okamžite po nabehnutí finančných prostriedkov na náš účet. Z Nadácie SPP sme dostali 8000 €, do
30.4.2014 osadíme 5 navigačných stĺpov. Tieto budú slúžiť na lepšiu orientáciu obyvateľom obce , ale hlavne návštevníkom obce. Na Námestí oslobodenia
bude osadená veľká tabuľa s mapou obce i katastra a nové informačné tabule.
Vo chvíli, keď čítate tieto riadky, už by toto malo byť skutočnosťou.
5. Stretnutie Vysokých zo Slovenska, Česka a Poľska sa tento rok uskutoční v
našej obci. Kedy sa podujatie bude konať ?
- Každý rok sa na futbalovom turnaji starých pánov stretávajú Vysoké a to zo
Slovenska : Vysoká pri Morave, Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Kysucou, z Čiech :
Vysoká od Krnova a Vysoká od Pelhřimova a z Poľska : Wysoká. Tento rok organizácia pripadla na našu obec. Privítame cca 120 hráčov a hostí z týchto partnerských obcí. Príchod účastníkov je v piatok, počas celej soboty prebieha futbalový turnaj a na záver v sobotu je spoločné posedenie a po večeri zábava. Hostia
odchádzajú v priebehu sobotnej noci alebo nedeľného rána. Organizácia tohto
podujatia je veľmi náročná, ale hráči, ako i manželky starých pánov Vysokej,
sú pripravené ju zvládnuť a Obec Vysoká pri Morave pripraví štadión, kultúrny
dom a telocvičňu ZŠ , kde účastníci budú spať tak, aby spĺňala kritériá, ktoré sú
pre takúto akciu nevyhnutné. Teraz prebieha dohadovanie termínu. Podujatie
sa bude konať 11 - 12.7. 2014 alebo 8.-9.8. 2014. Verím, že tak ako to bolo v
iných obciach i naši občania prídu domáce mužstvo na tomto medzinárodnom
turnaji povzbudiť.

Úprimne blahoželáme ....
V jednej českej piesni sa spieva: „Čas letí jako bláznivý ....“
Je to skutočne tak.
Ako by to bolo včera, keď mu rodina,
spolupracovníci
a
priatelia dvíhali čašu
k dovŕšenej päťdesiatke. Áno, čas je to
jediné, čo skutočne
nedokážeme zastaviť. A tak plynul deň
po dni, rok po rôčku až nadišiel 22.január 2014. Tento deň
bol významný a pamätný pre nášho starostu obce pána Dušana Dvorana. Zavŕšil ďalšiu dôležitú životnú etapu a pripísal
si vo svojej knihe života šiesty krížik. Nášho starostu Dušana
(prosím o prepáčenie za toto familiárne oslovenie) pozná
takmer celá dedina. Je jeden z nás, vyrastal medzi nami a tu
stretol aj svoje dve veľké životné lásky – svoju manželku Janku, s ktorou žije už dlhé roky v peknom harmonickom manželstve a futbal, ktorý sa stal neoddeliteľnou súčasťou jeho
života. V mladších rokoch preháňal „koženú“ po trávnikoch
mnohých štadiónov, teraz pomáha futbalu v našej dedine
ako starosta. Záleží mu na tom, aby sa dobré časy „hošteckého futbalu“ navrátili. Už druhé volebné obdobie stojí na čele
našej obce. A riadi ju skutočne dobre. Vidno ho všade: na už
spomínanom štadióne, v škôlke, v škole, v dedine i v prírode.
A aký náš Dušan je? Poznám ho ako človeka spravodlivého a
úprimného, ochotného vždy pomôcť a často príjemne prekvapiť. Pre svoju obec a jej obyvateľov sa snaží robiť maximum. Hovorí zaňho celá dedina, ktorá sa v posledných mesiacoch mení na čoraz krajšiu. Vážime si jeho snahu a ochotu,
s ktorou pristupuje k riešeniu všetkých problémov. A tak by
som Ti chcela za nás všetkých, milý pán starosta, Dušan, kamarát, spolupracovník, zaželať do ďalších rokov života veľa
pevného zdravia, chuti, sily, elánu a životného optimizmu.
Všetko najlepšie!

Mgr. Gabriela Gabrišová
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Poľovné združenie Hochštetňan
malo svoju výročnú členskú schôdzu 8. marca , na ktorej hodnotili svoju činnosť za rok 2013 a stanovili úlohy, ktoré ich čakajú v roku 2014. Poľovný revír v
obci má 2868 hektárov. Poľovné združenie má 22 členov. Nie je ľahké stať sa
členom poľovného združenia. Je to veľmi drahý koníček, pokiaľ ide o výstroj a
výzbroj, ale od roku 2010 musí mať každý člen poľovného združenia minimálne 1,5 hektára pôdy v revíre na liste vlastníctva.
Rok 2013 bol pre miestnych poľovníkov veľmi zložitý. Júnové povodne spôsobili, že v Dolnom lese a na priľahlých lúkach sa utopilo minimálne 50 kusov srnčej aj diviačej zveri a les zostal prázdny. Škody však nespôsobuje len
prírodný živel. Škody spôsobuje aj „ľudský živel“ v podobe rozmáhajúceho sa
pytliactva. Aj preto poľovníci srnčiu zver nestrieľali. Veria, že v priebehu dvoch
rokov sa príroda s týmito stratami vysporiada a srnčia zver sa do našich lesov
vráti. Poľovné združenie úzko spolupracuje s CHKO Záhorie, pretože poľujú v
Národnej prírodnej rezervácii. Poľovníci nielen strieľajú, ale sa aj starajú o zver
a chránia ju. Každý z nich musí dať ročne 2 metrické centy obilia na prikrmovanie zveri v zime. Sú strážcami aj kontrolórmi vo svojom revíre. Zabezpečujú
vchody do Národnej prírodnej rezervácie, pomáhajú pri zriaďovaní rámp na
začiatkoch a koncoch ciest v revíre. Čistia les a lesné cesty od špiny ,odpadu a
neporiadku, ktorý tam robia nezodpovední ľudia. V r. 2013 vyčistili starú cestu
za Borníkom, z ktorej vyviezli dve nákladné autá odpadkov. Do poľovného
domu , ktorý stavajú na bývalej vrátnici JRD, investovali doteraz zo svojich
peňazí 22 000 €. Už tento rok by sa stavba mala ukončiť. V revíre sa od februára do 1. augusta nemôže strieľať kvôli hniezdeniu vtákov. V katastri obce
hniezdia vtáky, ktoré sú zákonom chránené, sú vzácne a jedinečné v týchto
končinách . Je to najmä Orliak morský, ale i Haja červená a ďalšie. Rozmnožené sú bobry, ktoré stavajú na vodných kanáloch zátarasy, čím narúšajú ich
splavnosť, ale púšťajú sa i do dubov a jaseňov v lese. Poľovníci veria a robia
všetko preto, aby sa srnčia, diviačia a jelenia zver v našom chotári aj po povodniach, ktoré ju preriedili, opäť stala dominantou. Veď zima bola mierna,
zver, ktorá prežila, nastrádala, a tak je predpoklad, že príroda sa s týmto handikepom v priebehu dvoch rokov vyrovná. Žiaľ stav bažantov a zajacov je tak
nízky, že už niekoľko rokov sa nestrieľajú. Ale sú tu, aspoň pre potešenie tých,
ktorí prírodu milujú a chránia, ako naši poľovníci. S členmi nášho poľovného
združenia sa môžete stretnúť najbližšie v ich stánku na letnom slnovrate, kde
budú opäť ponúkať rôzne špeciality.
Z podkladov predsedu PZ p. Pavla Bencu, spracovala Anna Tomečková

Budeme žiť v strachu ?

Anton Kadnár – kto to bol ?

Hovorí sa, že voľakedy sa žilo pokojnejšie, pomalšie a bezpečnejšie. Dnes je
to presne naopak. A v tomto tvrdení je kus pravdy. Dávno sú preč časy, keď
sme žili v otvorených nezamknutých dvoroch, nemuseli sme všetko skrývať
a zamykať a bez strachu sme sa mohli pohybovať po uliciach. Nová doba demokracie priniesla aj do našej obce nežiaduce negatívne javy ako rozkrádania,
vandalizmus, kriminalitu a bohužiaľ aj násilie a vraždy. Ale prečo je naša obec
v týchto negatívnych aspektoch v porovnaní s okolím pomaly najhoršia ? V
našej obci úraduje komando zlodejov, ktorí navštevujú domy hlavne starších
ľudí a kradnú, čo sa dá. Neštítia sa pošpiniť si ruky krvou starých nevládnych
ľudí len preto, aby mohli niečo ukradnúť a speňažiť to. Na zrevitalizovaných
uliciach im prekážajú nové smetné koše, dráždia ich novovysadené stromy
až tak, že ich jednoducho polámu. Nevedia, čo je humánne cítenie, keď prepadajú pod rúškom tmy starčekov a starenky alebo iných bezbranných ľudí.
Kde sa v nich berie tá nekonečná zloba, arogancia, nevraživosť a vulgárnosť ?
Sú za tým drogy ? Vo väčšine prípadov áno. Veľkú zodpovednosť za konanie
týchto indivíduí má ich rodina. Deti treba vychovávať od útleho veku, usmerňovať ich, byť im vzorom a neprejavovať im takzvanú „opičiu lásku“. Vražda
starenky v našej obci nech je mementom, ktoré varuje. Vyzývame starých
ľudí, osamele žijúce ženy a všetkých občanov, aby nedôverovali všetkým a
neposkytovali im týmto spôsobom príležitosť na podobnú činnosť. Nedajte
sa nalákať na klamlivé ponuky pomoci a neotvárajte svoje príbytky hocikomu.
Buďte ostražití ! V našej obci je dosť príživníkov a iných živlov, ktorí čakajú na
svoju príležitosť.
		
Redakcia

22. marca bola ukončená druhá etapa revitalizácie našej obce, kde úplne
zmenilo vzhľad aj Námestie Antona
Kadnára. Zmenilo sa na zónu oddychu
pre našich občanov. Mnohí sa pýtajú,
kto to bol Anton Kadnár, po ktorom je
námestie pomenované. Z dostupných
zdrojov sa nám podarilo zistiť, že to bol
náš rodák, ktorý sa narodil v roku 1909,
pracoval ako polygraf a s rodinou býval
v Karlovej Vsi. Bol aktívny organizátor
politického , kultúrneho a spoločenského života najmä v Karlovej Vsi. Na jeseň
v roku 1942 bol ako člen ilegálnej komunistickej strany a za prechovávanie
zbraní a streliva pre partizánov uväznený. Po roku väzenia ho prepustili, ale 4.
februára r. 1945 opäť uväznili. 31. Marca
1945, 4 dni pred oslobodením Bratislavy
bol v transporte väzňov, ktorých z bratislavskej Hlavnej stanice deportovali do
koncentračného tábora Mauthausen, z ktorého sa už nevrátil. Jeho mučenícku
smrť nám pripomína námestie, ktoré bolo po ňom pomenované.
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Revitalizácia obce

UZNESENIA
z riadneho rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 4.1.2014
UZNESENIE číslo 227/1/12014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez
pripomienok a doplnkov.
UZNESENIE číslo 228/2/1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie oznámenie Pavla
Benkoviča o vzdaní sa poslaneckého mandátu v súlade s § 25, odst.2, písm.c) zák.
SNR číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.
Uznesenie číslo 229/3/1/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že Silvia Novoveská zložila
v súlade s § 51, odst.2 zákona 346/1990 Zb. o voľbách do samosprávy obcí a miest
v znení neskorších doplnkov a zmien a s § 26 zákona 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších doplnkov a zmien predpísaný sľub poslanca obecného
zastupiteľstva.
Volí Silviu Novoveskú za členku komisie pre výstavbu a ŽP a komisie pre verejný
poriadok a riešenie zanedbávania povinnej školskej dochádzky.
JUDr. Poláková informovala o vyhlásení osobitného ponukového konania Ministerstva obrany SR na prebytočný majetok vo vlastníctve štátu a to:
SĽO – Vysoká pri Morave – opevnenie číslo 17
SĽO – Vysoká pri Morave – opevnenie číslo 31
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nemá záujem o ponúkaný
prebytočný majetok štátu.
Dušan D v o r a n
starosta obce

UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 22.1.2014
Uznesenie číslo 230/4/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania
doplnený o bod 5A – interpelácia poslancov.
Uznesenie číslo 231/5/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu o činnosti starostu obce za obdobie od 19.12.2013 do 22.1.2014 .
Uznesenie číslo 232/6/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje platby za nájomné v
Zdravotnom stredisku vo Vysokej pri Morave , ktoré bude mesačne za každú
ambulanciu 12,50 €.
Energie budú hradené lekárkami zálohovo každý mesiac a sú určené takto:
Elektrina – každá ambulancia má vlastné meranie, spotreba sa hradí v plnej výške
Voda - každá ambulancia rovnakým dielom
Plyn – spotreba bude rozpočítaná na jednotlivé ambulancie podľa výmery ambulancií
Uznesenie číslo 233/7/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odkúpením priestorov
lekárne v polyfunkčnom objekte na Krátkej ulici za cenu 76.000,00 EUR.
Suma bude predávajúcemu uhradená v splátkach pri podpísaní zmluvy
40.000,00€, do 31.8.2014 20.000,00 € a do 30.11.2014 zvyšných 16.000,00 €.
Tieto prostriedky budú použité z rezervy roku 2013.
Uznesenie číslo 234/8/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje komisiu pre výberové
konanie na jednoduché zákazky v zložení JUDr. Poláková, Ing. Zdenka Bothová
a Hana Malcherová. Pred oznámením o zadaní zákazky a o výsledku výberového konania budú poslanci obecného zastupiteľstva informovaní.
Uznesenie číslo 235/8/2/2014
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstarávaním
pre zakúpenie 100 ks čalúnených stoličiek do zasadačky obecného úradu a
kultúrneho domu.
Dušan D v o r a n
starosta obce
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JUBILANTI od 1.1.2014 – 30.4.2014

Pripravujeme ....
Dňa 30.4.2014
sa bude tradične konať na Námestí oslobodenia

„STAVANIE MÁJA“.
Začiatok je o 18:00 hod.

Dňa 21. júna 2014
sa bude konať

„VÍTANIE LETA – LETNÝ SLNOVRAT“
na hrádzi rieky Morava.
Pripravený je bohatý program a občerstvenie.

Ing. Dana Papežová,
Roman Kimlička,
Jana Biznárová,
Viera Trajlínková,
Kvetoslava Adamovičová,
Ernest Salay,
Zuzana Zemanová,
Mária Antoniaciová ,
Ján Nerád,
Eva Jarásková,
Slávko Goldschmidt,
Štefan Krišica,
Vladimír Plach,
Axiňa Salayová,
Ing. Jozef Solár,
Amália Mikulášková,
Peter Palkovič,
Jaroslav Červenka,
Valéria Ščepánová,
Milan Kopča,
Jozef Mikulášek,
Dušan Dvoran,
Genovéva Mikulášková ,
Štefánia Klasová,
Miloslav Dvoran,
Ján Pšenica,

Eduard Targoš ,
Milan Urban,
Ján Dvoran,
Jana Kovárová,
Jozef Smolinský,
Marián Metelička,
Štefan Tines,
Ing. Miroslav Kopča,
Mária Blahová,
Jana Hajtmanová,
Anna Miklišová,
Dušan Dvoran,
Mária Písečná,
Júlia Šebelová,
Marián Marčičiak,
Marián Čambál,
Matilda Lipová,
Marta Bullová,
Augustín Baček,
Alžbeta Dvoranová,
Jozefína Riškovičová

Zoznam narodených detí
od 01.01. 2014

Občania zomrelí
od 01.01. 2014

Martin Petrinec,
Simona Hluchová,
Lea Vykydalová

Anna Klasová,
Nataša Ulehlová,
Etela Soboličová,
Erich Houdek

Oslavy Medzinárodného dňa detí
Občianske združenie
Dobrovoľného hasičského zboru
pripravuje oslavu MDD

dňa 30.5. 2014

na miestnom futbalovom ihrisku.
Čas upresníme prostredníctvom rozhlasu
a oznamom na web stránke obce.

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
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