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ZO ŽIVOTA OBCE ....
Privítali sme leto – oslávili letný slnovrat
Aj v tomto roku sme pokračovali v tradícii osláv letného slnovratu. Na nábrežie Moravy prišiel sprievod občanov, na čele ktorého kráčali maskoty podujatia „slnko a vodník“, mnohí
hostia, medzi ktorými bol aj predseda BSK pán Pavol Frešo, starosta obce Vedrovice , starosta obce Marchegg, prezident a viceprezident olympijského klubu Zoltána Halmaya zo
Szombathely. O dobrú zábavu sa postarala dychová hudba zo Strání, hudobná skupina
Mariachi, ktorá hrá typickú latino – americkú hudbu najmä z Mexika a Kuby . Po svetielkujúcej Morave, vatre a ohňostroji až do druhej hodiny rána „vytrvalcov“ zabávala pop-rocková skupina ANYTIME. Nechýbali stánky s občerstvením, ktoré ponúkali tradičné dobroty.
Tohtoročné oslavy počasím leto vôbec nepripomínali. Bolo chladno, akoby sa leto svojmu
príchodu bránilo. Nakoniec prišlo a udrelo najmä v mesiacoch júl a august plnou silou. Užili
sme si úmorné denné teploty , tropické noci, dlhé obdobie bez zrážok ale aj bez komárov.
Veď leto má byť teplé a slnečné.
Anna Tomečková
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Stavali sme Máj...
30. apríla sme aj tohto roku za hojnej účasti účinkujúcich a občanov
postavili Máj. Pod májom vystúpili folklórne súbory Štvrčan z Plaveckého Štvrtka a Klnka z Devínskej Novej Vsi. Deti z tohto folklórneho
súboru môžu hovoriť o veľkom šťastí, keďže boli v Tunisku a v čase
teroristického útoku sa mali nachádzať v múzeu Bardo v hlavnom
meste, kde bolo usmrtených niekoľko osôb. Deti pred múzeom dali
prednosť kúpaniu v mori a to im zachránilo životy. Aj napriek tejto
šokujúcej skúsenosti predviedli krásne folklórne pásmo plné tanca a
spevu z jednotlivých regiónov Slovenska. Stavania mája sa zúčastnil
aj pán Viktor Stromček, štátny tajomník na Ministerstve dopravy SR.
V stánkoch na námestí sa ponúkali cigánske pečienky, langoše, ryby,
zemiakové placky, trdelníky a iné dobroty. Do tanca a na počúvanie
až do polnoci vyhrávala tanečná skupina Duo Linz z Malaciek.
		
Anna Tomečková

Pocta
Zoltánovi Halmayovi
Stalo sa tradíciou, že v čase osláv letného
slnovratu si kladením venca k pamätníku nášho
rodáka, niekoľkonásobného olympijského víťaza Zoltána Halmaya uctíme jeho pamiatku. Po
olympijskej hymne sa jeho pamiatke poklonili
predstavitelia našej obce a členovia olympijského klubu z Maďarska.
Anna Tomečková
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Rozlúčková slávnosť
v MŠ
S prichádzajúcimi letnými dňami sme sa i my
v škôlke tešili na teplé lúče slniečka, ktoré nám
vyčarili nielen úsmev na tvári ale i radosť, šantenie a zábavu. V mesiaci máj sa deti poďakovali básničkami a pesničkami ich milovaným
mamičkám ku krásnemu sviatku „Dňu matiek“.
Všetci sme ho spolu oslávili a ukončili spoločnou opekačkou. Poďakovanie patrí rodičom
a všetkým, ktorí nám pomáhali pri príprave.
Ďakujeme aj pánovi Bertovičovi, p. Prokešovi
a p. Bročkovi za občerstvenie. V mesiaci jún sa
niektoré deti zo štvrtákov a tretiakov zúčastnili
plaveckého výcviku v Malackách. Po absolvovaní dostali diplom a vysvedčenie plavcov. Dni
rýchlo ubiehali a nás čakal jeden z najkrajších
dní „Deň rozlúčky s materskou školou“. Od
rána bola v škôlke dobrá nálada, spolu s pani
učiteľkami sa deti zabávali a neskôr rozlúčili s
kamarátmi v škôlke, ale aj s hračkami, tetami
kuchárkami a tetami upratovačkami. Občas sa
skotúľala i slzička po líčku, nielen detičkám, ale
i nám pani učiteľkám. Boli sme ako ich druhé
mamy a za ten čas strávený v škôlke nám prirástli k srdcu. Slávnostným obedom a odpočinkom pred rozlúčkovým večierkom si deti
užili veľa zábavy. Po privítaní rodičov, starých
rodičov, pána starostu a iných hostí si deti poslednýkrát zaspievali, zarecitovali a neskôr boli
pasovaní za predškolákov. Krásnou tortou a
zapísaním do matričnej knihy sme rozlúčkový
večierok s detičkami ukončili.
„Milí predškoláci, prajem vám z celého srdca,
aby sa vám v škole darilo, aby ste boli šikovní,
bystrí a veselí, tak ako v škôlke. Čas bezstarostných hier sa pre vás pomaly končí a vás a
vašich rodičov čakajú školské povinnosti. Preto vám prajem hlavne veľa trpezlivosti pri ich
zvládaní.“
Denisa Dinušová

Odhalenie
pamätnej tabule
Dňa 8. mája 2015 bola odhalená nová pamätná tabuľa pi pamätníku obetí II. svetovej
vojny na miestnom cintoríne. Pôvodný pamätník je tak doplnený o menný zoznam obetí tejto historickej etapy. 70. výročie ukončenia
II. svetovej vojny sme si pripomenuli pietnym
aktom kladenia vencov.
Mgr. Dominika Dinušová
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Školský rok 2014/2015 v Detskom centre Farbička
Čas neuveriteľne rýchlo plynie. Ani sme sa
nenazdali a skončil sa ďalší – štvrtý školský
rok vo Farbičke. Deti prežili v škôlke krásne
bezstarostné obdobie plné hier, zábavy, radosti a pohody. Naučili sa veľa nových vecí,
spoznali nových kamarátov. V spoločnosti
rodičov privítali v škôlke Mikuláša a čarovnú vílu, zažili svoj prvý karneval, mamičkám
pripravili pekný program ku Dňu matiek,
oslávili spoločne MDD, získali novú kamarátku - korytnačku Žužlu. Veľký zážitok prežili
pri vytváraní Kimi – tučniačika, s ktorým sme
sa zúčastnili ako škôlka súťaže spoločnosti
Mary Kay, patrónky charitatívnych aktivít.
Deti potešil diplom a drobné darčeky, ktoré
nám uvedená spoločnosť poslala.
V novom školskom roku okrem detí, ktoré
zostávajú aj naďalej v našej Farbičke, pribudnú nové detičky, pre ktoré sa staneme oporou vo chvíľach odlúčenia od rodičov, naučia
sa prvú básničku, pesničku, vlastnými rúčkami vytvoria prvý obrázok, prvé srdiečko pre
mamičku k sviatku. Už sa na ne veľmi tešíme!
Bc. Viera Kopčová

Aký bol školský rok 2014/2015 v základnej škole?
Brány školy po slávnostnom ukončení uplynulého školského roka opustilo 146 žiakov, z ktorých 13 žiakov odišlo na stredné školy.
Školský klub navštevovalo 53 žiakov. Ako každý iný školský rok sa vedenie školy spolu s učiteľským zborom snažilo svojim žiakom
spestriť a spríjemniť chvíle vyučovania v rámci krúžkovej činnosti (výtvarný, tanečný, čitateľský, recitačno-dramatický, florbal, futbal,
ruský, anglický a španielsky jazyk, informatický), rôznymi kultúrnymi a športovými podujatiami. Navštívili kino, divadelné predstavenia,
zúčastnili sa dvoch exkurzií, boli na výletoch, absolvovali športové turnaje, žiaci 1. stupňa plavecký výcvik. Pred Vianocami sa zabavili
na besiedke a počas fašiangov predviedli svoje masky na karnevale v telocvični. Na mesiac máj si žiaci spolu s pani učiteľkami pripravili
akadémiu ku Dňu matiek, na ktorej predviedli svoje talenty a potešili tým svojich blízkych. Počas zberu papiera, ktorý sa uskutočnil v
mesiaci september a apríl nazbierali takmer 9 ton papiera. Okrem mimoškolskej a záujmovej činnosti žiaci dosiahli úspechy i v rôznych
súťažiach a olympiádach. Úspešnými riešiteľkami geografickej olympiády boli Mária Budajová, Lenka Kopčová a žiak Adam Šodek,
ktorý okrem toho získal i 1. miesto okresného kola literárnej súťaže Európa v škole z nemeckého jazyka. Deviataci sa nemuseli hanbiť
za výsledky testovania, v rámci ktorých dosiahli vyššiu percentuálnu úroveň, ako bol národný priemer ( MAT – 57,5% SR – 52,68%;
SJL – 67,5% SR – 62,58%). Riaditeľ školy udelil pochvalu za výborný prospech a vzorné správanie 31. žiakom 1. stupňa a 14. žiakom
druhého stupňa. Okrem pochvál však musel udeliť i pokarhania, ktorých bolo osem. Čo sa týka personálneho obsadenia školy, rozlúčili
sme sa s Ing. Annou Vykydalovou, ktorá učila predmety prírodovedného charakteru a katechétom Mgr. Petrom Mydliarom. Počas celého
školského roka sme sa starali o úpravu tried a areál školy,vymenili sme siete na futbalovom miniihrisku, ktoré sme následne oplotili, aby
sme zamedzili vandalizmu. V ďalšom období by sme chceli opraviť zvody, žľaby a vynoviť fasádu budovy. Naším cieľom je, aby sa žiaci
v prostredí školy cítili príjemne a aby sem chodili radi.
Onedlho sa brány opäť otvoria a s nimi i nový školský rok...

Mgr. Martina Koreničová, ZRŠ
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Deti ZŠ navštívili Instituto
Cervantes v Bratislave
V uplynulom školskom roku 2014/2015 mali deti miestnej základnej
školy možnosť navštevovať záujmový krúžok španielskeho jazyka. Na
záver kurzu absolvovali žiaci výlet do Cervantesovho inštitútu v Bratislave, kde bol pre ne pripravený pestrý program, ktorý ich obohatil
o nové poznatky a zároveň im umožnil vyskúšať si komunikáciu s rodenými Španielmi.
Instituto Cervantes vznikol na Slovensku v roku 1991 ako verejná
inštitúcia zameraná na šírenie španielskeho jazyka, literatúry a hispánskej kultúry v našom regióne. Rovnomenné inštitúcie fungujú
v rôznych kútoch sveta. Ich zriaďovateľom je ministerstvo školstva,
kultúry a športu, preto v každej krajine prislúchajú veľvyslanectvu
Španielskeho kráľovstva. Deti sa na návšteve oboznámili s knižnicou a Aulou Cervantes, ktorá zabezpečuje jazykové vzdelávanie.
Prostredníctvom hier mali možnosť overiť si svoje jazykové schopnosti a pri príležitosti 500. výročia od vydania druhej časti Cervantesovho diela Don Quijote de la Mancha, si pozreli animovaný film
zachytávajúci najznámejšie epizódy putovania Dona Quijota. O filme,
svojich skúsenostiach a postrehoch sa v španielčine porozprávali
s Isabel Iglesias Blanco.
Po aktivitách v Instituto Cervantes si deti urobili prechádzku slnečným jarným mestom. Pozreli si Michalskú bránu, Univerzitnú knižnicu, Hlavné námestie, Hviezdoslavovo námestie i Starú radnicu. Po
zastávke v ich obľúbenom stravovacom zariadení sa vydali na cestu
späť, ktorú spestrila osviežujúca zmrzlina v Stupave.
Okrem množstva študijných materiálov si žiaci isto odniesli pekný
zážitok spojený s motiváciou k ďalšiemu štúdiu, poznávaniu iných
kultúr a rozvíjaniu jazykových schopností.
Mgr. Dominika Dinušová

Školské výlety
Záver školského roka sa tradične spája so školskými výletmi. Po
desaťmesačnej práci ich žiaci dostávajú ako istú formu odmeny
za ich dobré vyučovacie výsledky ale aj vzorné správanie sa, Aj
na záver tohto školského roka zorganizovali triedni učitelia pre
svojich žiakov návštevu miest Slovenska ako aj v zahraničí, aby
mohli spoznať nové pamiatky, mestá a miesta, ktoré boli pre nich
doposiaľ nepoznané. Počasie prialo všetkým školským výletom, a
tak bola aj dobrá nálada a spokojnosť.
Žiaci prvého a štvrtého ročníka boli so svojimi triednymi učiteľkami na výlete v Bratislave. Spoznali zákutia našej metropoly na
Dunaji. Z paluby lode sa mohli pohľadom pokochať rozrastajúcim
sa hlavným mestom. Zážitkom bola návšteva letiska M.R.Štefánika
v Ivanke pri Dunaji. Deti boli ohromené veľkými lietadlami, ktoré
sa im vo vzduchu zdajú ako malé hračky.
Druháci a tretiaci zavítali do Bojníc. Najskôr sa vybrali do Bojnického zámku. Škriatok Bartolomej ich povodil po zámku a deti
si mohli vyskúšať dobové kostýmy a zahrať sa rôzne hry. Po pre-

hliadke zámku si prezreli peknú a veľkú zoologickú záhradu.
Žiaci šiesteho ročníka boli v Bratislave na filmovom predstavení
a ostatní žiaci druhého stupňa navštívili mestá Valtice a Lednice
v Českej republike. Valtický zámok všetkých upútal svojím krásnym zariadením a prostredím. Veľmi zaujímavé a pútavé bolo
Poľnohospodárske múzeum vo Valticiach, v ktorom jeho pracovníci pripravili pre naše deti skutočne zaujímavý a veku primeraný
program. Nechýbali v ňom ani súťaže (poznávanie zvieracích stôp,
zvierat a rastlín regiónu v okolí rieky Morava), vlastná výroba vrecúška na čaj alebo prechádzka po pocitovom chodníku. Výdatný
a veľmi chutný obed v reštaurácii nás posilnil a poobede sme ešte
navštívili zámocký park v Ledniciach. Po prehliadke zámockého
skleníka a prechádzke po pekných zámockých záhradách si deti
pochutili na dobrej zmrzline, mohli si kúpiť suveníry a malé upomienkové predmety a darčeky. Veľké teplo nás unavilo, a tak sme
sa šťastne vrátili večer domov.
Spomienky na pekné výlety stále pretrvávajú, ale už teraz sa tešíme na nové dobrodružstvá na budúci rok.
Mgr.Gabriela Gabrišová
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Blahoželáme!

Mažoretkový súbor Merci

Mažoretkový súbor Merci, ktorý síce sídli v susednej Záhorskej Vsi, sa neustále rozrastá
o nové členky aj z našej obce. V súčasnosti v ňom pôsobí 15 dievčat: Lucka Caboňová,
Lenka Caboňová, Lenka Dvoranová, Pavlínka Jurkovičová, Laura Klasová, Sofia Klasová,
Veronika Klasová, Zarka Komíneková, Karinka
Koreničová, Sofia Koreničová, Johanka Lučeni-

Srdečne blahoželáme Zarke Komínekovej,
ktorá sa zapojila do medzinárodnej výtvarnej súťaže Mieszkam v Beskidach a vo
svojej kategórii získala krásne 1. miesto!
Cieľom súťaže je prehĺbenie a rozšírenie
výtvarných záujmov medzi deťmi, so zameraním na spoznanie folklóru a ľudového umenia. Ideou súťaže je sústrediť
pozornosť účastníkov na krásy beskydskej
prírody. Zarka bola zároveň pozvaná na
slávnostné udeľovanie cien do Swinnej v
Poľsku. Veríme, že jej úspech bude inšpiráciou aj pre ostatné deti, do súťaže sa môžu
zapojiť bez obmedzenia veku.

čová, Ninka Malcherová, Lucka Miškolciová, Adrianka Nízka a Grétka Ščepánová. Mažoretky sú zaradené v kategóriách
prípravka, deti a kadetky. Niektoré z nich
sa zúčastnili aj júnových Majstrovstiev
Slovenska v ďalekom Sabinove, kde získali 2x titul 1. vicemajster Slovenska (veľká formácia baton deti, veľká formácia pom-pom
deti) a 2x titul 2. vicemajster Slovenska (trio baton deti, mini baton deti). Dievčatám gratulujeme a želáme veľa ďalších úspechov!

Deň otvorených dverí
v hasičskom zbore
Dňa 25.7.2015 sa v
miestnom dobrovoľnom hasičskom
zbore otvorili všetky dvere a brány
dokorán.
Dobrovoľníci, aj z radov
detí (ktorých je k
dnešnému dňu už
pätnásť), vítali ostatných zvedavých
návštevníkov. Hneď
pri vstupe sa mohli občerstviť cigánskou
pečienkou, langošom i chladeným nápojom, ktorý v mimoriadne horúcom počasí
prišiel naozaj vhod. Na hasičskom dvore
sme mohli vidieť ukážky zo súťaže – najmladší dobrovoľní hasiči niekoľkokrát predviedli samotný útok s vodou, ukázali aj ako
sa viažu uzly, zdolávanie prekážok podľa
CTIF (Medzinárodnej asociácie hasičskej
a záchrannej služby) a striekanie ručnou
striekačkou. Tieto disciplíny si mohli vyskúšať aj ostatné prítomné deti. Po ukončení
akcie naskákali všetci do pripraveného bazéna a užívali si deň plný slnka.

O tom, že bolo naozaj veselo, sa môžete
presvedčiť na fotografiách, ktoré nájdete na
facebooku (OZ DHZ Vysoká pri Morave).
Denisa Komíneková
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Život mladých rodín
v obci Vysoká pri Morave
Realitou množstva malých obcí na Slovensku je úbytok mladých
ľudí , ktorí hľadajú lepšie podmienky pre životnú realizáciu vo väčších
mestách doma i v zahraničí. Vysoká pri Morave tomuto trendu nepodlieha, práve naopak, počty jej obyvateľov stále narastajú. Výrazným faktorom tejto tendencie je istotne blízkosť hlavného mesta, a
tak dostupnosť pracovných, kultúrnych a spoločenských príležitostí.
Okrem tejto výhody však obec poskytuje príjemné podmienky pre
život práve mladým rodinám.
Za posledné roky boli v obci vybudované dve detské ihriská, ktoré
poskytujú priestor pre hry a spoločné stretnutie nie len detí, ale aj
ich rodičov. V zimných mesiacoch je využívaný Klub mamičiek Vysokej pri Morave, ktorý je nezriedka miestom rozvíjania mnohých
športových a spoločenských aktivít. Vo Vysokej pri Morave funguje
súkromné materské centrum Farbička. Ponúka umiestnenie dieťaťa do zariadenia s programom materskej školy už od 20. mesiaca
od jeho narodenia. Od troch rokov je tu možnosť umiestniť dieťa v
miestnej MŠ. Paradoxne v časoch, kedy sledujeme úbytok štátnych
predškolských zariadení a s ním spojené problémy s umiestňovaním

HOCHŠTECKÝ
FRŇÁK CUP 2015

OFK Vysoká pri Morave v spolupráci so
spoločnosťou Bomaservis s r.o. usporiadali
16.5.2015 už II. ročník turnaja futbalových
nádejí pod názvom Hochštecký Frňák Cup
2015. Počasie nám prialo tak, ako minulý rok,
nadmieru, a tak ráno sme privítali na našom
futbalovom ihrisku 120 nádejných futbalistov kategórie prípravka / narodených v roku
2006 a mladších/. Turnaja sa zúčastnilo tento
rok až 10 družstiev a oproti minulému roku aj
zvučnejších mien zo Slovenska, a taktiež spo-

detí do MŠ, miestna MŠ prijíma všetky deti, ktoré spĺňajú štandardné
podmienky prijatia. Základnou školou je v obci zabezpečené kvalitné primárne vzdelávanie, o čom svedčia výsledky jej žiakov a ich
uplatnenie sa na stredných školách. Nemožno opomenúť ani niektoré kultúrne podujatia, ktoré sú určené práve deťom. Z nich možno
spomenúť jarné topenie Moreny, jesenný zlet bosoriek, tradičný fašiangový karneval, rôzne divadelné predstavenia pre predškolákov či
oslavy MDD na miestnom futbalovom štadióne. Od septembra bude
fungovať detský klub DHZ, zameraný na súťaženie a vzdelávanie detí
v poskytovaní záchranných hasičských služieb.
Okolitá príroda a cyklotrasy vedúce na Devín či do Rakúska sa stávajú neraz útočiskom aktívneho odpočinku a športu počas slnečných
víkendov. Geografická poloha obce je výborným východiskovým bodom realizovania výletov do okolia či splavovania rieky.
Samozrejme, žiadne miesto pre život neutvárajú len pozitíva. Možno
by sme si vedeli mnohé predstaviť, mnohé sa nám žiada inovovať,
alebo vytvoriť. Kvalita kultúrneho a spoločenského života je v neustálom procese tvorby, preto je predmetom zmien, polemík, diskusií a návrhov. Dôležité je nachádzať spoločnú platformu pre dialóg a
realizáciu. Pripomienky, nápady a návrhy na zlepšenie nášho/vášho
života v obci Vysoká pri Morave budú uvítané buď v rámci zasadnutia
obecného zastupiteľstva alebo na stránke www.vysokaprimorave.sk.
Mgr. Dominika Dinušová

za rieky Moravy. Tento rok domáce farby zastrešoval výber Záhoria , ktorý pod hlavičkou
a organizáciou OblFZ BA-vidiek samozrejme
za účasti troch našich chlapcov z Vysokej
pri Morave viedol Ivan Konečný,
predseda komisie mládeže futbalového zväzu.
Turnaj slávnostne otvoril starosta
obce Dušan Dvoran svojim príhovorom. Družstvá boli rozdelené do
dvoch skupín v ktorých bojovali o
postup do nadstavbovej časti a
neskoršie do bojov o jednotlivé
umiestnenie na turnaji. Od prvých zápasov v skupinách sa bolo
na čo pozerať . Mladí futbalisti
predvádzali skvelé výkony , ukazovali rôzne technické finesy, ktoré
sa poctivo naučili v tréningovom
procese vo svojich družstvách. Do
nadstavbovej časti najlepšie vkročili družstvá FK Dubnica n/V.,ŠK Slovan Bratislava a
výber Záhoria zo skupiny A a FC Nitra , FC
ŠTK Šamorín, a MFK Vyškov. V nadstavbovej
časti už išlo o všetko a bolo to vidieť na hracej ploche, ale aj v hľadisku , kde sa bavilo a
nechalo skvelou hrou strhnúť takmer 300 divákov. Nakoniec finálový súboj priniesol tak
ako minulý rok neuveriteľnú drámu a opäť
sa rozhodovalo až v pokutových kopoch v
ktorých boli lepší chlapci z FC Nitra a pora-

DETSKÍ HASIČI BEZ HRANÍC
V dňoch 14.-16.8.2015 sa v zámockom parku susedného Marcheggu konala zaujímavá akcia nazvaná Detskí hasiči bez hraníc, ktorej sa
zúčastnili aj naši malí dobrovoľníci (J. Fekete, A. Hanzel, M. Hanzel, E.
Hanzelová, O. Klas, P. Lapčíková, S. Marčičiak, R. Nosian, S. Ševčíková
a V. Šibalíková) v doprovode H. Maxianovej st., Š. Kopču, V. Bojkovského, M. Smatanovej a P. Slatinu. Zdravotný dozor zabezpečovali D.
Pirchan a H. Maxianová ml.
V deň príchodu sa postavil stan, podvečer bol slávnostný nástup a
privítanie, neskôr chutná večera a deti sa vyšantili na diskotéke. Na
druhý deň po raňajkách ich zadelili do zmiešaných rakúsko-slovenských družstiev, aby sa deti pomaly zoznamovali aj s iným jazykom

zili FK Dubnicu n/V. na PK 3:2 keď v riadnom
hracom čase zápas skončil 1:1 a získali zlaté
medaile. Tento rok okrem ocenení najlepší
hráč , brankár a strelec turnaja, boli odmenení aj najlepší hráči svojich družstiev . O
týchto oceneniach rozhodli tréneri družstiev
a som nesmierne rád , že dve tieto ocenenia
ostali doma . Najlepším hráčom ŠK Slovan
Bratislava sa stal hráč. č.9 Oliver Malárik z
Hraničiarskej ul. a najlepším hráčom výberu
Záhoria sa stal hráč OFK Vysoká pri Morave
č.7 Gbelský Mário.

Záverom by som chcel poďakovať ľudom,
bez ktorých by sa tento turnaj neuskutočnil.
Chlapcom z OFK a OÚ Vysoká pri Morave Karolovi Dvoranovi, Romanovi , Ivanovi a Radovi, starostovi obce Dušanovi Dvoranovi,
Ignácovi Bertovičovi zo spoločnosti BERTO
za sponzorovanie občerstvenia novému šenku za skvelý gulášik, pečienky , ryby ,obložené chlebíčky a obsluhu pre našich malých
futbalistov.
Veľmi pekne ďakujem a teším sa o rok na tretie pokračovanie tohto turnaja.
		
Boris Malárik

a zároveň utužovali priateľstvá aj za hranicami krajiny. Na súťažiacich
čakali rôzne stanovištia: pomenovanie hasičských predmetov v opačnom jazyku, simulovanie podania prvej pomoci, hod záchranným kolesom, „zlaňovanie“ vrchu so 45 st. klesaním, plavba na pramici po
Morave a klasická dráha podľa pravidiel CTIF. Popoludní sa deti nadýchali historickej atmosféry, keď navštívili zámocké múzeum. Naše
deti predviedli vodný útok na terče, nakoľko v Rakúsku táto disciplína
absentuje. Domáci si ho s radosťou vyskúšali. Našich prišiel podporiť aj pán starosta v sprievode Mgr. G. Gabrišovej, ktorá ochotne komunikovala v nemeckom jazyku. Usporiadateľom patrí veľká vďaka,
organizáciu aj starostlivosť o hostí zvládli bravúrne. Wir sehen uns
nächstes Jahr vielleicht wieder!
Fotografie a video si môžete pozrieť na facebooku/DHZ Vysoká pri
Morave.
Denisa Komíneková
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Veľký turnaj
futbalových prípraviek
Hochštecká prípravka pozvala na veľký futbalový turnaj družstvá zo
Zohoru, Lábu, Jakubova a Rakvíc. Turnaj sa konal v nedeľu 23.8. 2015.
Naši futbalisti skončili na štvrtom mieste, ale nesmútili. Držia sa hesla:
„nie je dôležité zvíťaziť, ale zúčastniť sa.“ Veď turnaj bude aj na budúci rok
a ktovie, možno ho aj vyhráme.

Medzinárodný futbalový turnaj obcí Vysoká
Už šiestykrát sa konal futbalový turnaj seniorov „starých pánov“ obcí, ktoré majú vo svojom názve – VYSOKÁ. Tento rok sa turnaj vrátil tam, kde sa uskutočnil prvýkrát, do Vysokej
nad Kysucou. V sobotu 1. augusta si v ňom svoje sily zmerali a futbalové umenie predviedli
futbalisti z týchto obcí : Vysoká nad Kysucou, Vysoká nad Úhom, Vysoká pri Morave, Vysoká
ze Slezka, Vysoká – Miestick Hustopeče nad Bečvou, Vysoká nad Labem a Wyszoka z Poľska. Naši futbalisti v dramatických súbojoch čestne reprezentovali svoju obec, keď skončili
na treťom „bronzovom“ mieste. Futbalový turnaj vyhrali domáci futbalisti. Tento futbalový
turnaj nie je iba o futbale. Je to krásna športovo spoločenská udalosť, kde sa stretávajú
navzájom futbalisti a funkcionári týchto obcí, spoznávajú život i kultúru v obci súperov,

nadväzujú nové priateľstvá. Účastníci turnaja si vo
Vysokej nad Kysucou prezreli „Drotársky rínok“, kde
vystavovali výtvory drotárskych majstrov z minulosti i súčasnosti. Rozlúčili sa na disco zábave v kultúrnom dome. A na budúci rok sa všetci opäť stretnú
vo Vysokej – miestnej časti Hustopeče nad Bečvou.
Anna Tomečková

Memoriál Karola Prokeša st.
V sobotu 22.8.2015 sa na futbalovom štadióne uskutočnil futbalový turnaj mladších žiakov na počesť bývalého učiteľa a dlhoročného trénera mladých futbalistov p. Karola Prokeša st.. Turnaja sa zúčastnili družstvá detí z
Jakubova, Studienky, Lozorna a Vysokej pri Morave. Naši mladí futbalisti skončili na treťom mieste. Počas turnaja
sa pamiatke p. Prokeša naši futbalisti poklonili pri jeho hrobe na miestnom cintoríne a položili sem kyticu kvetov.
Slávnostný výkop urobil pravnuk pána Prokeša st. Tobiáško Tomeček v sprievode svojho dedka Karola Prokeša
ml. Poďakovanie patrí zanieteným rodičom našich futbalových nádejí, ktorí tento turnaj organizovali.
Anna Tomečková
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Farská púť do Marianky
Práve prežívame veľmi horúce letné obdobie. Čas, kedy si deti užívajú
školské prázdniny, všetci využívame na dovolenky či už pri mori ,za
poznaním nových miest, turistikou do hôr, alebo stále obľúbenejšou cykloturistikou . Všetky tieto možnosti a aktivity majú spoločný
cieľ oddýchnuť si a nabrať nových síl do nasledujúcich pracovných
dní. Počas leta sa mnohí zúčastňujú duchovných pútí a navštevujú
známe pútnické miesta ,ktoré poskytujú pútnikom duchovný pokoj
a obnovu ich kresťanského života . Farníci z našej farnosti si vykonali 1. augusta svoju tradičnú púť do neďalekého pútnického miesta
Marianky, známeho v okolí ako Mariatál , ktoré patrí medzi najstaršie mariánske miesta v Európe. Na púti nás sprevádzal náš duchovný
otec - pán farár Krúpa, ktorý svojimi modlitbami a prosbami na rozličné úmysly našej farnosti dal celej púti veľmi dôstojný priebeh. Po
príchode do Marianky sme za spevu mariánskej piesne vošli do baziliky a pozdravili Pannu Máriu, poďakovali sme, že sme opäť mohli
prísť k nej. Následne sme si vykonali pobožnosť krížovej cesty, ktorá
je pomerne náročná , ale stále je príležitosťou, aby sme si pripomenuli svoje slabosti , ktoré môžeme obetovať za chorých a trpiacich.

Krížová cesta končí pri prameni , kde sa môžu pútnici osviežiť dobrou
a posvätenou vodou. Všetci sme to aj využili a tiež sme si symbolicky
zmáčali tváre na znak očistenia našich duší od hriechov. Pamätali sme
aj na našich blízkych a nabrali sme im do fliaš ,aby sa aj oni osviežili.
Pri jaskyni Panny Márie lurdskej sme spevom a modlitbami čakali na
začiatok svätej omše. Spoločnou modlitbou svätého ruženca sa začala sláviť svätá omša ,ktorú celebroval dôstojný pán farár Mikulec z
farnosti Devín a náš pán farár Krúpa. Boli tu aj pútnici z farnosti Rača,
ktorí putovali od rána cez hory pešo až do Marianky, ako aj mnohí
pútnici z okolitých farností . Po záverečnom požehnaní sme sa vrátili
za spevu šťastlivo domov. Mali sme veľkú radosť, že sme mohli vykonať túto púť a priniesť, odovzdať požehnanie naším blízkym, ako aj
Vám všetkým s vierou, že ju o rok zopakujeme.
Milí Vysočania, chcem Vás povzbudiť , aby ste si našli čas na návštevu
tohto miesta pokoja a zobrali aj svoje deti . Aby Ste vedeli, že je šanca
nájsť pomoc, posilu pri riešení svojich ťažkostí , chorôb .Pri lurdskej
jaskyni je množstvo votívnych tabuliek , ktoré nám ukazujú , koľkí
našli pomoc, ochranu a vypočutie svojich prosieb u nebeskej Matky
,ktorá nás má všetkých rada , volá nás, čaká nás a preto sa k nej s pokorou a túžbou obracajme.
Luptáčiková Eva

Hodnotenie činnosti ZO JDS Vysoká pri Morave za I. polrok 2015
Dňa 22.7.2015 na svojom zasadnutí výbor
ZO JDS v našej obci zhodnotil činnosť organizácie za I. polrok 2015.
Práca výboru sa odvíjala od prijatého uznesenia z výročnej členskej schôdze.
Hlavnú pozornosť výbor sústredil na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií za
účasti čo najväčšieho počtu členov JDS. Boli
to tieto akcie :
- začiatkom apríla sme zorganizovali jarnú
brigádu na skrášlenie obce, ktorej sa zúčastnilo 35 našich členov
- v apríli bola aj Jurajská tanečná zábava v
Plaveckom Mikuláši, na ktorej sa zabávalo 20
našich členov.
- prvýkrát sme organizovali jarnú vychádzku do prírody, prišlo 33, členov za pekného
jarného počasie sme prešli okolie obce po
brehu Moravy a na záver sme si posedeli pri
vatre s opekaním špekáčkov
- pre milovníkov folklóru, ktorých bolo 26
sme pripravili nedeľný výlet na folklórne sláv-

nosti na Moravu do Vlčnova na „Jazdu králov“.
- jarný výlet bol tento rok nasmerovaný do
Maďarska, kde sme navštívili kláštor v Panonhalme ( vstupné bolo uhradené z prostriedkov JDS), jazero Balaton a jednu z najkrajších
obcí Maďarska Tihany.
Pri Balatone bol pre všetkých zabezpečený
spoločný obed , čo kladne hodnotili všetci
účastníci zájazdu, ktorých bolo 45. Po obede
sme sa zúčastnili na vyhliadkovej plavbe po
jazere Balaton a potom nás autobus odviezol
do dediny Tihány, ktorá zaujala architektúrou, celkovým vzhľadom a tiež možnosťou
nákupu suvenírov.
Organizácia mala tiež k dispozícií kúpeľné
poukazy pre svojich členov, tieto využilo 10
našich členov, ktorí si vylepšovali svoj zdravotný stav v kúpeľoch Trenčianske Teplice,
Turčianske Teplice, v Nimnici i v Dudinciach.
Pre 2 našich členov sme zabezpečili poukazy na zájazd do Terchovej a na zájazd do
Chorvátska sa prihlásili 4 naše členky.

Podotýkame, že poukazy sme síce zabezpečili, a ich cenu si hradili účastníci v plnom
rozsahu.
V športovej oblasti sme sa zúčastnili na
branno-športových hrách okresu aj kraja. Na
okresných BŠH v Malackách bolo 10 členov,
ktorí tam išli napriek silnému dažďu.Všetky
súťaže boli presunuté do telocvične ZŠ v Malackách, kde boli stiesnené podmienky, ale
naši členovia využili nepriaznivé športové
podmienky na poznávanie histórie Malaciek.
Sprievodcu po Malackách zabezpečili organizátori BŠH.
Na krajských BŠH boli len 3 naši členovia, keďže tieto sa konali na druhý deň po výlete do
Maďarska.
Viackrát sa členovia výboru zúčastnili posedenia v Klube dôchodcov. Vzhľadom na to,
že klub navštevuje veľmi málo dôchodcov
hľadáme spôsob ako ho urobiť zaujímavým a
príťažlivým pre viacerých dôchodcov.
Marcel Sloboda
podpredseda ZO JDS Vysoká pri Morave

Ozveny dychovej hudby v našej obci
Je dobre známe, že obci Vysoká pri Morave sa v minulosti hovorievalo aj Malý Paríž.
Túto prezývku si Hochštetno vyslúžilo vďaka
známemu ochotníckemu divadlu, bohatému spoločenskému životu a množstvu kultúrnych podujatí, ktorých neodmysliteľnou
súčasťou bola i hudba. Počas rozhovorov s
pamätníkmi zlomku týchto čias sa nám tají
dych pri ich živom rozprávaní o spolkoch a
združeniach, zážitkoch, zájazdoch, priateľstvách a dobrodružstvách, ktoré sa spájajú
práve s tvorivým kultúrnym životom. Hoci by
dnes málokto hádal, že vo Vysokej pri Morave
fungovalo viacero hudobných umeleckých
zoskupení, opak je pravdou.
V 60-tych rokoch 20. storočia pôsobili v obci
dokonca dve hudobné kapely : tzv. Fischerovci a Bencovci. Staršieho rázu bolo hudobné zoskupenie Fischerovcov, ktorých pôso-

benie začína už v 50-tych rokoch 20. storočia.
V zložení : František Fischer (saxofón, klarinet)
Vojtech Rybár (husle), Emil Nerád (saxofón,
klarinet), Rudolf Žemlička (harmonika), p.
Kilián (trombón), Alojz Fischer (saxofón, klarinet), Gašpar Urbanič (trúbka), Bernard Pavlačič a neskôr „Macejíček“ (bicie) vystupovali
na miestnych kultúrnych podujatiach a hosťovali často tiež v Ranensdorfe a Prinzersdor-

fe v Rakúsku. S kapelou Bencovcov si nikdy
nekonkurovali, pretože pokým Fischerovci
hrávali na podujatiach organizovanými JRD,
Bencovci hrali pre Osvetovú besedu. A pokým Fischerovci hrali hudbu staršieho rázu,
Bencovci sa prezentovali populárnou tanečnou hudbou.
Začiatkom 60-tych rokov však vzniká potreba založenia širšieho dychového zoskupenia. Predseda miestneho hasičského zboru
p. Fajták uvažoval dlhší čas nad založením
dychovej hudby mladých ľudí. Poznal sa s
p. Koreničom, ktorý v tom čase pracoval ako
poštár v Bratislave. V jeho rajóne býval aj istý
Matej Blecha, odchovanec vojenskej hudobnej školy. A tak ho p. Korenič spolu s p. Fajtákom oslovili, či by mal záujem učiť miestne
deti hre na plechové dychové nástroje. Matej
Blecha ponuku prijal, rovnako ako František
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Fischer, kapelník staršej dychovej hudby,
ktorý neskôr vyučoval deti hre na drevené
dychové nástroje. Výsledkom ich vzájomnej
činnosti bolo založenie Detskej dychovej hasičskej hudby, ktorá svoje aktivity realizovala
pod záštitou miestneho Národného výboru
a Hasičského zboru. Umeleckým vedúcim
súboru bol Matej Blecha. Kolektív hrával na
všetkých dedinských slávnostiach, svadbách, pohreboch, ale aj podujatiach v PKO,
opakovane koncertoval v Medickej záhrade
v Bratislave, dokonca pri príležitosti otvorenia základnej školy na Bielom kríži v Bratislave, mohli Detskú dychovú hasičskú hudbu
počuť prostredníctvom priameho prenosu
československej televízie diváci v celom Československu.

Po ukončení základnej školy sa však žiaci
rozpŕchli na stredné školy a učilištia. Detská
dychová hasičská hudba zaniká, no pedagogická a umelecká práca učiteľov sa pretavila
do ďalšieho umeleckého rastu mladých ľudí.
Z tohto zoskupenia možno spomenúť napríklad doc. Jozefa Luptáčika, ktorý sa pre
svoju neskoršiu profesiu nadchol azda práve
v tomto umeleckom súbore. Po ukončení
konzervatória v Bratislave, pokračoval v štúdiu na VŠMU, kde neskôr popri práci prvého
klarinetistu Slovenskej filharmónie vzdelával
ďalších mladých hráčov.
V roku 1962, po ukončení žiakov základnej
školy, sa z Detskej dychovej hasičskej hudby
vyprofilovalo hudobné zoskupenie, ktoré si
hovorilo RYTMUS 47. Išlo o zopár spolužiakov, ktorí niekdajšiu detskú dychovku tvorili
a ktorých spájal rok narodenia 1947. Medzi
nich patrili Marián Rybár (trúbka), Jozef Mikulášek (trúbka), s absolútnym sluchom
Vojtech Višváder (saxofón, klarinet), Pavol
Kadnár (saxofón, klarinet), Rastislav Smetka (harmonika), Peter Polák (bicie), Pavol
Šimunič (pozauna), a občas ešte aj už kon-

PREDSTAVUJEME VÁM
Dramaturgička, scenáristka, spisovateľka,
spolu s manželom Ondrejom rodičia Filipka
a Zorky. Krehké, nežné žieňa a zároveň pravý
východniarsky živel. To je Zuzana Štelbaská.
Minulý rok ti vyšiel knižný debut Mami, kúp
mi psa! plný emócií, radosti a lásky k štvornohým miláčikom. Ako vznikla samotná
myšlienka napísať knihu?
Písaniu sa venujem už veľmi dlho, no doteraz boli všetky moje diela skôr viditeľné v
televízii alebo počuteľné v niektorom rádiu.
Pre Slovenskú televíziu som napísala stovky
scenárov pre rôzne programy. Niekoľko ro-

Hudba nebola zamestnaním takmer žiadneho z hudobníkov, ktorí tvorili umelecké
zoskupenia a kolektívy. Stretávali sa popri
vlastných profesiách, vo svojom voľnom
čase, aby tvorili, zabávali sa a obohacovali
hudbou i okolie. Svoje umenie venovali širokému publiku poslucháčov, no nezabúdali
nadobudnuté schopnosti a lásku k hudbe
zervatorista Jozef Luptáčik (klarinet).Toto
zoskupenie sa stretávalo spontánne, nemalo
umeleckého vedúceho a aranžmány skladieb ako aj notové zápisy pre nich robil Vojtech Rybár, člen staršej kapely Fischerovcov.
RYTMUS 47 pravidelne vystupoval na obecných slávnostiach, svadbách, spoločenských
podujatiach rôzneho charakteru doma, ale
i mimo obce. V roku 1964 sa mladí chlapci
dokonca predstavili na strojárskom veľtrhu
v Brne.
Po pár rokoch pôsobenia sa z tohto hudobného telesa vyprofilovala skupina APOLLO.
Cieľom iniciátora jej vzniku, Viliama Osvalda,
bolo vytvoriť nástrojovo bohatšiu formáciu.
Zakladajúcimi členmi boli Viliam Osvald
(klávesové nástroje a gitara), Vladimír Matula (gitara) Marián Rybár (trúbka), Vojtech
Višváder (saxofón, klarinet), Pavol Kadnár
(saxofón, klarinet), Mikuláš Foltán (bas gitara) a Marián Pavešic zo Záhorskej Vsi (bicie).
Táto kapela bola známa v širokom okolí. Ako
hovorí p. Marián Rybár, „poznali nás od Trnavy až po Kúty.“ Okrem pohrebov hrali na
podujatiach akéhokoľvek typu, najmä však
na zábavách, oslavách a svadbách. Každoročne sa predstavili ako kapela populárneho
speváckeho podujatia „Spieva celá dedina“
v Lábe. Prezentovali sa vždy aktuálnou modernou hudbou a aj napriek zmenám v obsadení jej členov vytrvali aktívne pôsobiť až
do 90-tych rokov. Pred ukončením hudobnej
činnosti hrali v zložení : Marián Rybár, no ako
sám vraví, nik ho neprezýval inak ako „Žid“(trúbka a vtedajší kapelník), Robert Dinuš
(gitara), Pavol Benkovič (klávesy), František
Heřman (klávesy, saxofón), Mikuláš Foltán
(bas gitary), Jozef „Marián“ Pavešič. S pribúdajúcimi rokmi, rodinnými a pracovnými
problémami táto kapela svoju činnosť ukončila, no dodnes sa partia občas stretne a rovnako ako jej poslucháči, spomína na veselé
zážitky.

odovzdávať aj ďalším generáciám. Ich činnosť nielenže obohatila život ich samých, ich
poslucháčov, fanúšikov a najbližších, obohacuje dodnes naše dejiny tradíciou, ktorá sa
stáva motiváciou ďalším generáciám mladých hudobníkov a hudobníčok.

Ďakujeme za cenné informácie, ktoré sme
sa dozvedeli v priateľskom rozhovore s
p. Mariánom Rybárom.
Mgr. Dominika Dinušová

kov som tvorila scenáre pre detské programy
Fidlibum a Fidlibumove rozprávky, tie sa dajú
stále vidieť na obrazovke. Až po rokoch praxe som cítila, že som pripravená na vlastnú
knihu. Dovtedy som mala pocit, že nie som
dostatočne „vypísaná“ a na podobné dielo
mi chýbalo sebavedomie. Svojmu námetu
som však verila a písala som ho so značnou
dávkou sebareflexie. Som šťastná, že sa to
podarilo.
Zachytávajú príbehy skutočnosť alebo sú
fantazijné?
V knihe Mami, kúp mi psa! je to pol na pol.
Nedávno som o tom napísala blog (zuzanastelbaska.blogspot.sk), kde presne vymenúvam, čo je vymyslené a čo sa v skutočnosti aj
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udialo. Doteraz sme mali v rodine šesť psov,
takže inšpirácie som mala až-až.
Ústredná postava, školák Ondrej, nesie meno
tvojho manžela...
Je to spôsob, akým som mu chcela poďakovať. Vytvoril mi zázemie na tvorbu, prekonali
sme spolu množstvo ťažkých aj krásnych
chvíľ, držíme pri sebe. Obaja sme umelecky
zameraní, chápe moju túžbu písať. Ja zase
chápem jeho vášne.
Študovala si na Filozofickej fakulte v Prešove,
dlhé roky pracuješ v médiách, v súčasnosti
pôsobíš ako hlavná dramaturgička magazínu Reflex v Markíze, píšeš recenzie, čoskoro ti
vyjde ďalšia knižka... Máš vôbec čas na rodinu?
Rodina je alfa a omega nášho života. Obaja s
manželom sme rodinne založení. Je pravda,
že mám veľa aktivít, ale žiadnu na úkor rodiny. V práci netrávim celé dni a noci, to som
robila, keď som bola mladšia, teraz mám už
omnoho výkonnejší time management. Recenzujem detské knihy, ktoré potom spolu
s deťmi čítame a recenzie píšem výhradne
v čase, keď deti spia alebo sa venujú svojim
aktivitám, pri ktorých nevyžadujú moju asistenciu. A píšem najmä v skorých ranných hodinách alebo v lete, keď sú deti u dedkov

Otázky pre
starostu obce ...
1. Budú sa stavať obecné nájomné byty ?
Občania z okolitých rodinných domov si
myslia, že to bude kolónia pre neprispôsobivých ľudí. Ako to bude ?
- Na začiatku treba povedať, že chceme
stavať nájomné byty, nie sociálne byty. Pre
nájomné byty sú určené pravidlá platby nájomného a energií. Prednosť dostanú len
zamestnaní rodičia, prípadne zamestnaný
rodič s deťmi. Pre pridelenie bytu bude nutné predložiť príjem. Nájomné byty nie sú
určené pre dlhodobo nezamestnaných. Pri
pridelení nájomného bytu sa platí záloha v
rozsahu 6 mesiacov. Ak by dotyční obyvatelia 3 mesiace neplatili, dostanú trojmesačnú
výpovednú lehotu a musia opustiť byt. Zo
6 mesačnej zálohy sa vykoná zúčtovanie.
Na dotazník sa nám prihlásili zväčša mladé
rodiny, kde otec je zamestnaný a matka na
materskej dovolenke, alebo ľudia ktorí si
chcú založiť rodiny. I nám bude záležať na
tom, aby obecný bytový fond nebol zdrojom vandalizmu, poprípade aby sa v bytoch
zdržovalo viacej obyvateľov, na aký je dimenzovaný. Na základe toho budeme robiť
prísny výber uchádzačov o byt.
2. Máme hotovú cestu na Námestí oslobodenia, Stromovej ulice a časti Továrenskej
ulice. Bude sa pokračovať v asfaltovaní ďalších ciest ?
- Ďalšie pokračovanie je závislé na finančných prostriedkoch, nakoľko na miestne
komunikácie žiadne finančné prostriedky
nie je možné žiadať cez euro fondy alebo
nadácie. V priebehu jesene minulého roka

a babiek. Inak všetok voľný čas trávim s deťmi.
Môžeš nám trochu priblížiť hlavnú tému titulu Zornička? Šípim správne, že je názov opäť
spojený s menom tvojej dcéry Zorky?
Áno, je to tak. K napísaniu tejto knižky ma inšpirovala jedna fotka, na ktorej Zorka, alebo

Zornička ako ju zvyknem volať, kráča v gumákoch a mikine po záhrade, nasledovaná
našou fenkou Titi a mačkou Lízou. Zornička
mala vtedy dva roky, veľmi rada sa chodievala sama túlať po záhrade a keď sa vrátila, vždy
mi plamenne svojou svahilštinou (keďže ešte
nevedela rozprávať) vysvetľovala, čo všetko
zažila. Do knižky som napísala svoje fantázie
o tom ako Zornička trávila čas na záhrade.
a tohto roka sme na obnovu miestnych
komunikácií vynaložili finančné prostriedky vo výške 88 tis. €. Tieto prostriedky boli
z našich zdrojov. Pri použití týchto prostriedkov sme nemuseli siahnuť do rezervy
z predchádzajúcich rokov, ale dokázali sme
realizáciu s prostriedkami z daného roka.
V oprave miestnych komunikácií chceme
pokračovať i na budúci rok a to ulica Hraničiarska od sv. Floriána po Tomflín, Námestie
Antona Kadnára, ulica Krížna od križovatky
so Staničnou, a Staničná ulica od sv. Floriána
po cintorín. Všetko toto ucelene nadväzuje
na realizáciu z tohto roka. Tieto ulice preferujeme i z dôvodu, že na nich je ukončená
kanalizácia a v skutočnosti sú v najhoršom
stave. Je jasné, že ak by sa nám aj nepodarilo
v niektorých miestach realizovať novú kanalizáciu, v úprave miestnych komunikácií budeme pokračovať i na týchto uliciach.
3. V materskej škole sa budú môcť od 2.9.
2015 opäť stravovať dôchodcovia. Čo nového obec pripravila ?
- Máme záujem , aby sa čo najväčší počet
dôchodcov stravoval v školskej jedálni. Od
1.9. 2015 sme prijali silu do kuchyne na polovičný úväzok, ak bude záujem i o rozvoz,
počítame so zvýšením kapacity obedov.
Vymaľovali sme priestory jedálne, položili
sme novú podlahu, vymaľovali sme kuchyňu, doplnili ju o profesionálnu umývačku
riadu a trojpec. V tejto chvíli zabezpečujeme
dokúpenie riadov. Poplatok za obed zostáva
na úrovni cca 2 € a veríme, že čo najviac dôchodcov využije túto našu ponuku. Z predchádzajúceho obdobia sme mali veľmi dobrý ohlas na kvalitu jedál a pestrú obmenu.

Táto knižka je prvá, ktorá kompletne vznikla
a odohráva sa v našej obci.
A čo budúcnosť? Kde vidíš Zuzanu Štelbaskú
o päť rokov?
Zatiaľ sa sústredím na jeseň, kedy vyjde
Zornička a na jar 2016, kedy mi vyjde ďalšia
kniha, tento raz poviedky pre tínedžerov
s názvom Trinásťroční. Aj tam sa nachádza poviedka, ktorá sa odohráva vo Vysokej pri Morave a v knihe to bude aj uvedené. Som rada,
keď náš život plynie pokojne, nepozerám sa
už do svojej ďalekej budúcnosti, ale uvažujem skôr v spojení so životmi svojich detí.
Obaja s manželom pochádzate z východu.
Prečo práve Vysoká pri Morave?
Dlho sme hľadali dom, ktorý by nás oslovil.
O ten vo Vysokej pri Morave sme museli trochu zabojovať, ale od začiatku sa nám tu páčilo. V našom veku je dôležitejšie viac s kým
než kde, avšak natrafili sme tu na dobrých
ľudí a našli sme si nové, veľmi pekné kamarátstva, za ktoré som Vysokej pri Morave nekonečne vďačná.
Ďakujem za rozhovor a želám veľa tvorivých
nápadov!
Denisa Komíneková
Foto: Branislav Móric, archív Z. Štelbaskej

Psia novela pokračuje ...
V poslednom čísle Vysočana sme
uverejnili fotografiu psa s krátkym
výstižným textom.
Chceli sme upozorniť majiteľov psov,
aby si svojich štvornohých priateľov
strážili, mali ich doma vo svojom dvore,
a aby ich či už úmyselne alebo neúmyselne nepúšťali na ulicu, kde potom ohrozujú
ostatných spoluobčanov. Mnohí z našich
občanov to nepochopili a mysleli si, že hľadáme dotyčného psa. Nebolo tomu tak.
Chceli by sme ešte raz apelovať na všetkých, ktorí májú svojho strážcu domu, aby
sa skutočne snažili o to, aby nám strážil
dom a zabránili jeho prítomnosti na ulici. Po dedine behajú stále psy, ohrozujú
cyklistov, kočíkujúce mamičky a chodcov
vôbec. Mať psa pre chvíľkové potešenie
a keď nás prestane zaujímať ho vyhodiť na
ulicu, je prinajmenšom nezodpovedné.
A pre Vás, ktorí chodíte so svojimi psami na
prechádzky, jedna žiadosť alebo skôr rada.
Noste si prosím so sebou pomôcky, pomocou ktorých odstránite z chodníkov, ciest
a predzáhradok výkaly svojich miláčikov.
Druhí ľudia nie sú povinní ich odstraňovať
z revitalizovaných zatrávnených predzáhradok a obecných priestorov. Alebo svojich miláčikov vyhodíte na ulicu, aby ste po
nich nemuseli čistiť doma?
Spoluobčania – psíčkari, porozmýšľajte ....
Redakcia
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Uznesenia
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 18.6.2015
Uznesenie číslo 49/49/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program
rokovania bez doplnkov a zmien.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 50/50/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo správu o
kontrole uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
18.6.2015 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia.
Schvaľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na II.polrok
2015 bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 51/51/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie podané správy o
činnosti starostu obce a predsedov komisií za obdobie od 7.5.2015
do 18.6.2015 na vedomie.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 52/52/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s mesačným
poplatkom za pobyt dieťaťa V Školskom klube detí vo Vysokej pri
Morave vo výške 8,00 €/mesačne od 1.9.2015.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 53/53/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
25 kusov lámp verejného osvetlenia.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9)
Uznesenie číslo 54/54/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením
odmien za I. polrok 2015 poslancom a členom komisií v zmysle
odmeňovacieho poriadku.
Súhlasí s vyplatením odmeny 30% hlavnej kontrolórke obce za
obdobie I.polroka 2015.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).
Uznesenie číslo 55/55/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením
5 kusov fotoapascí na zamedzenie nelegálnych skládok odpadu.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9 )
Uznesenie číslo 56/56/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzamknutím
zadnej brány na cintoríne ( z ulice Staničná ) z dôvodu vandalizmu
na cintoríne.
(Súhlasí 9 poslancov z počtu 9).
Uznesenie číslo 57/57/5/2015
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave na základe výsledku
výberového konania doporučuje starostovi obce uzatvoriť Zmluvu
o dielo s firmou JAMATEX, s.r.o. Jesenná 4, Bratislava na opravu
komunikácie Námestie Oslobodenia.
Cena dodávky 35.928,55 EUR s SDPH.
( súhlasí 9 poslancov z počtu 9 ).

JUBILANTI od 1.5. 2015 - 31.8. 2015
50 roční
Jurkovičová Eva,
Hózová Jana,
Dudra Juraj,
Stupka Boris,
Filípková Jaroslava,
Vlčková Darina,
Šebela Jozef,
Žužičová Regina
55 roční
Smeja Ľubomír,
Vlček František,
Grögerová Iveta,
Daniel Pavol,
Mgr. Stašiaková Valéria,
Ing. Millerová Vierka
60 roční
Longauer Ladislav,
Kopčová Viera,
Paulén Róbert,
Ševčíková Ľudmila,
Hurban Rudolf,
Kadnár Peter,
Konečný Jozef,
Trajlínek Pavol,
Müllerová Sidónia,
Benkovičová Eva,
Beleš Stanislav,
Pavlačičová Ľubica,
Janulík Jaroslav
65 roční
Miškolciová Magdaléna,
Satko Karol,
Kopčová Mária,

Zoznam narodených detí
od 1.5.2015
Ema Marešová,
Weisman Michal,
Tököly Matúš,
Jursa Tomáš,
Galbová Daniela,
Malík Adrian,
Benkovič Michal,
Višvaderová Adela,
Gabriš Matúš,
Bobák Nathaniel

Višvader Viliam,
Ševčík Ján,
Spusta Jozef,
Vaškovičová Vilma,
Psotová Mária,
Mikulášek Jaroslav,
Ťukálková Anna,
Kudlica Karol
70 roční
Hromkovičová Valéria,
Marenčáková Eva,
Pavlačič Pavel,
Honz Vojtech,
Ťukálek Jozef
75 roční
Janský Robert,
Prof. Ing. Jozef Lipka, Dr.Sc.,
80 roční
Plach Milan,
Hájek František,
Klasová Ružena,
Frišlovič Ľudovít,
Visnerová Amália,
Kapitán Miloslav,
Drexler Ján
85 roční
Otrasová Etela,
JUDr. Karol Šlacer,
Čermáková Matilda,
Polák Jozef
90 roční
Poláková Jozefa,
Urbaničová Mária

Občania zomrelí
od 1.5. 2015
Klasová Mária,
Galbová Marcela,
Plachová Aurélia,
Juríková Mária,
Čambál Marián,
Jajcajová Jana,
Sivoň Ondrej

Dušan D v o r a n
starosta obce
Poďakovanie
Ďakujeme pánovi Pavlovi Benkovičovi za finančný príspevok na dofinancovanie vybavenia učebne anglického jazyka základnej školy.
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Srdečne blahoželáme
Členka našej redakcie pani Dominika Dinušová dňa 22.8. 2015
uzatvorila manželstvo s pánom Branislavom Tomáškom na obecnom
úrade. Redakcia Vysočana želá novomanželom veľa lásky, zdravia,
porozumenia a manželského šťastia.

