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Vychutnávame si leto ...
Máj, máj, zelený....
Posledný aprílový deň sa každoročne viaže s
ľudovou tradíciou stavania mája. Pestrofarebný a vysoký máj ako symbol krásy, prebúdzajúceho sa života a samozrejme lásky, vyrástol
pod oknami dievčiny súcej na vydaj.
U nás v obci vyrástol na Námestí oslobodenia 28. apríla. Všetkých občanov potešili
veselé piesne a tance detského folklórneho

vystúpení deti folklórneho súboru pomohli
s vyzdobením mája mašľami a následne ho
naši silní chlapi bez problémov postavili. Pre
všetkých bolo pripravené bohaté občerstvenie. Na námestí bolo ešte dlho veselo –poča-

sie prialo a ľudia sa bavili pri tónoch Dua Linz
do neskorých večerných hodín.
Krásny, vyzdobený máj zdobil našu obec celý
mesiac...
Mgr. Martina Koreničová

súboru Dolina z Bratislavy. Spestrením kultúrneho programu bolo vystúpenie operetného
a muzikálového speváka Jozefa Benedika. Po

Oslavy letného slnovratu
spríjemnil horúci letný deň animátorský tím,
ktorý sa celé popoludnie venoval našim najmenším. Po príchode sprievodu z miestneho
kultúrneho domu za pochodu dychovej hudby Malačané nasledovalo predávanie ocenení ľuďom, ktorí prispievajú k rozvoju života v
obci. Tohto roku bolo udelené ocenenie za

Oficiálne sa každoročne leto začína 21. júna,
no naši predkovia považovali za jeho začiatok až 24. jún alebo svätojánsku noc. Zhodou
okolností sa tohtoročná prvá letná sobota
zhodovala s týmto magickým dátumom. A
zhodou okolností sa niektoré z tunajších zvykov zhodujú s tými tradičnými.
Ako každý rok nechýbala vatra, ohňostroj a
obľúbené svetlá plávajúce po hladine rieky Morava. Okrem už očakávaných atrakcií

dlhoročnú činnosť a vedenie mládeže v Dobrovoľnom hasičskom zbore p. Hane Maxiánovej st. a za príkladné vedenie detí a mládeže v
prípravke futbalistov p. Ivanovi Klasovi ml. Po
oficiálnej časti sa o zábavu postarali muzikanti z dychovej hudby, ktorých vystriedali latinskoamerické rytmy, funky a slovenská populárna hudba v podaní mladého hudobného
zoskupenia Dominika Titková & Friends. Po
sledovaní čarovnej scenérie nočnej Moravy
až do skorých ranných hodín hrala do tanca
kapela Ranč. Pri hudbe a tanci si mohli náv-

števníci pochutiť na cigánskych pečienkach,
langošoch, guláši a ďalších pochúťkach, ktoré
pravidelne pripravujú niektorí podnikatelia a
organizácie. Ako po minulé roky i tentokrát s
nami privítali leto i hostia z partnerských obcí
Vedrovice a Marchegg.
Veríme, že oslavy letného slnovratu v našej
obci naštartovali príjemné obdobie oddychu,
spoločných stretnutí a zábavy.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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Zo života DHZ
Dňa 1. apríla 2017 sa v kultúrnom dome v
Záhorskej Vsi konala súťaž hasičských družstiev zameraná na rozličné zručnosti. Ženy,
muži aj deti vzorne reprezentovali miestny
DHZ. Pod trénerským vedením Mgr. Mariána Matúška, Jozefa Maxiána, Štefana Kopču
a Michaely Matúškovej získavajú deti pravidelne úctyhodné umiestnenia. V Záhorskej
Vsi sa ženy umiestnili na 1. mieste, dievčatá
sa umiestnili rovnako na 1. mieste, chlapci I
obsadili takisto víťazné 1. miesto, chlapci II
sa umiestnili na 7. mieste a chlapci III na 11.
mieste. Muži obsadili 5. miesto. Výsledky sú
akiste výrazom poctivej a obetavej práce trénerského tímu. Všetkým zúčastneným patrí
gratulácia k podaným výkonom a prianie
ďalších úspechov.
10. mája sa zásahové družstvo miestneho
DHZ zúčastnilo krajského cvičenia HaZZ na
vode. Cvičenie bolo zamerané na stavanie
protipovodňových hrádzí, zachraňovanie
topiacich sa ľudí ako aj na záchranu ľudí
uviaznutých na ostrove počas povodne. Toto
cvičenie bolo veľmi užitočné pre každého z
dobrovoľných hasičov, nakoľko sa zameriavalo na výkon práce v krízovej situácii, v ktorej sme v konfrontácii s hrozbou povodne už
niekoľkokrát čelili.

Ako už býva zvykom aj tohto roku sa oslavy MDD konali v réžii hasičov, kynológov a
policajtov. Úvodné slovo patrilo starostovi
obce p. Dušanovi Dvoranovi a riaditeľovi ZŠ
p. Pavlovi Bencovi. Deti z miestnej ZŠ a MŠ
mali 1. júna dopoludnia možnosť pozrieť si

ukážku výcviku psov a neskôr i niektorých
pohladkať. Okrem toho bola pre ne pripravená lanovka a policajti a hasiči ich zasvätili
do tajov svojej práce. Detské očká žiarili pri
podrobnom prezeraní áut. Nechýbala už tradičná pena a bohaté občerstvenie v podobe
hot-dogov. Za sponzorské dary ďakujeme
spoločnosti Berto, Meduza Group a p. S.
Fošnárovi za lízanky, ktoré si odnieslo každé
dieťa. Detská radosť vyčarila neobyčajnú atmosféru.
Len čo sme si vydýchli po organizácii MDD,
naše ženy nás o dva dni neskôr 3. júna reprezentovali v Jabloňovom na okresnom
kole previerok v pripravenosti. Zo štrnástich zúčastnených družstiev sa umiestnili
na 11. mieste.

O týždeň neskôr 10. júna sme stavali detskú
požiarnicku dráhu pre nášho sponzora spoločnosť BERTO. V rámci športového dňa sme
dopoludnia pripravili deťom bohatý športový program, ktorý zakončila obľúbená pena.
Spoločnosti BERTO patrí veľká vďaka za podporu miestnych dobrovoľných hasičov.
Náročný deň čakal všetkých členov DHZ 24.
júna, kedy sa konali slávnosti Letného slnovratu. Prípravy sa začali už vo štvrtok. Hasiči postavili vatru a pripravili detskú dráhu.
Keďže kvôli suchu hrozilo vznietenie, bolo
nutné neustále priestor polievať, zabezpečiť
ochranu pred ohňom počas pálenia vatry a
ohňostroja. V réžii hasičov sa odohrávali aj
tradičné a obľúbené svetlá na Morave. Zabezpečili sme ich zapaľovanie, púšťanie i odchyt.
Náročnosť a množstvo aktivít si vyžiadali
pomoc DHZ Devínska Nová Ves a vodákov z
ŠK Moravia. Popri pracovných povinnostiach
sme sa však venovali aj príjemnejšej činnosti
gratulovali sme nášmu trénerovi Mgr. Mari-

ánovi Matúškovi, ktorý práve v tomto čase
úspešne ukončil Akadémiu policajného
zboru v Bratislave a oslavovali ocenenie starostu obce Vysoká pri Morave, ktoré získala
p. Hana Maxiánová st. za prácu s mládežou
v rámci DHZ, no ktoré vníma ako ocenenie
celého kolektívu.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí boli pri príprave, realizácii, upratovaní a balení, ktorí
boli celodenne nasadení a ochotní pomôcť
v organizácii podujatia. 24. jún bol deň veľmi
náročný nielen kvôli povinnostiam súvisiacim s miestnymi oslavami, navyše náš detský
tím Plameň reprezentoval na okresnej súťaži
v Rohožníku, kde detičky obsadili krásne 3.
miesto a v rovnaký deň popoludní nás ženy
reprezentovali v Lábe, kde sa umiestnili na
2. mieste. Po návrate zo športových aktivít
sme sa v uniformách a s hasičskou zástavou
zúčastnili sprievodu od kultúrneho domu na
hrádzu rieky. Mali sme medzi nami možnosť
privítať aj hosťa z Marcheggu p. Manfreda
Schwantla, s ktorým úzko spolupracujeme.
Bol to síce náročný deň, no odnášame si z
neho príjemné dojmy z dobre vykonanej
práce.
V dňoch 9.júla – 16. júla 2017 sa uskutočnila 16. medzinárodná hasičská olympiáda
(Olympiáda CTIF 2017) v rakúskom Villachu.
Sme hrdí, že vedúcim slovenskej výpravy bol
práve člen nášho DHZ p. Vladimír Bojkovský.
Pre malý zbor ako je ten náš to bola veľká
pocta.
Okrem súťaží, úspechov a výziev pre DHZ
znamenajú letné mesiace i obdobie spoločnej zábavy a aktívneho programu pre deti.
I tento rok mali deti možnosť stráviť víkend

v hasičskej zbrojnici. Počas dní 22. júla a
23. júla 2017 bol pre ne pripravený bohatý program. V sobotu zabezpečil Ing. Kováč
vybavenie na organizáciu splavu po Morave.
Okrem zážitku zo splavu sa deti kúpali v bazéne v priestoroch hasičskej zbrojnice, opekali si špekáčiky a prespali v stanoch. Veľká
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vďaka patrí všetkým rodičom a hasičom, ktorí víkendový program zabezpečili. Veríme, že
si odnášajú pekné letné zážitky a že počas
zvyšných horúcich dní načerpajú energiu
k ďalšej aktívnej činnosti.
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Medzinárodný deň detí vo Farbičke

1.júna oslavujú všetky detí svoj sviatok – MDD. Aj my vo Farbičke sme oslavovali. Počasie nám
prialo, bol krásny slnečný deň, plný prekvapení, radosti a smiechu. Na našom školskom dvore sme súťažili v hľadaní farebných loptičiek, chytaní bubliniek, pretekali sme na odrážadlách,
behali a skákali. Unavení sme oddychovali pri sladkom ovocí a malinovke. Potešili aj darčeky,
ktoré detičky dostali – hračky do piesku a farebné lopty. Bolo nám super.
Bc. Viera Kopčová

Slávnosť ku Dňu matiek

Druhú májovú nedeľu oslavili naše mamičky svoj veľký sviatok. Aj my vo Farbičke sme sa pripravili. Našim mamičkám sme zaspievali a odovzdali vlastnoručne vyrobené srdiečka. Privítali
sme v škôlke žongléra Alexa, ktorý nás všetkých zabával svojimi žonglérskymi schopnosťami.
Pre každé dieťatko vyrobil z balónikov rôzne figúrky - zvieratko, kvietok alebo náramok, podľa
vlastného výberu. Najväčší úspech mali však malé aj veľké bubliny, ktoré boli po celej škôlke a
my sme ich s radosťou chytali. Prežili sme spolu s mamičkami krásne popoludnie.
Bc. Viera Kopčová

Skončil sa šiesty školský rok vo Farbičke

Ani sme sa nenazdali a skončil sa ďalší – už šiesty školský rok v Detskom centre Farbička. Za uvedené obdobie sa u nás vystriedali deti vo veku od 20 mesiacov do 6 rokov. Boli to detičky, ktoré po
prvýkrát opustili ochranné krídla svojej mamy a tatina. Prichádzali ustráchané a plačlivé. Postupne
sme si však získali ich srdiečka, obľúbili si pani učiteľky aj nových kamarátov, adaptovali sa do nového prostredia, naučili sa rešpektovať potreby druhých a nadväzovať priateľské vzťahy.
Aj v tomto roku časť detí odchádza z našej škôlky. Sú pre nich pripravené darčeky v podobe
„farbičkového“ hrnčeka s vlastným menom a album fotografií, ktoré im budú pripomínať chvíle
strávené v našej škôlke. Už teraz sa teším na ďalší školský rok a na nové deti, ktoré privítame
v našej Farbičke.
Bc. Viera Kopčová

Veľké fotografovanie vo Farbičke
Aký by to bol koniec školského roka bez tradičného spoločného fotografovania. Tohtoročné fotografovanie detí bolo výnimočné tým, že sme sa fotili s novým kamarátom – bielym
zajačikom Karolom. Deti sa so zajačikom vybláznili a aj ho ponaháňali po celom školskom
dvore. Pani fotografka Katka bola trpezlivá a urobila nám pekné fotografie.
Bc. Viera Kopčová
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Zo života v MŠ
Čas rýchlo letí a my sme sa opäť ocitli na
konci školského roka. Naši predškoláci sa rozlúčili so škôlkou tak, ako sa patrí. Začali sme
s tablom, ktoré nám pripravila v spolupráci s
rodičmi pani Martina Javorská. Posledný deň
30.6.2017 sme sa venovali samotnej slávnosti. Detičky sa od rána v sprievode po budove
MŠ lúčili spevom, recitovaním s kamarátmi,
pani učiteľkami, tetami upratovačkami a
tetami kuchárkami. Ako poďakovanie sme
rozdávali ruže a sladkosti. Bolo nám veľmi
veselo. Posledné hry na dvore a v triedach
nám spôsobili ,že sa na líčka občas skotúľala
aj nejaká malá slzička, nielen deťom, ale aj
pani učiteľkám. Práve ony boli tie, ktoré od
prvého dňa príchodu sa o nás obetavo a s trpezlivosťou starali. Venovali nám nielen veľa
času, ale hlavne lásky a porozumenia, za čo
im patrí veľká vďaka. Slávnostným obedom a
posledným oddychom v našich postieľkach
sme sa postupne dostali k začiatku samotnej
besiedky. Prichádzali pozvaní hostia, rodičia
a statí rodičia. Všetci s napätím očakávali príchod absolventov MŠ. Spevom, tancom, recitovaním a nakoniec pasovaním za predškolákov sme všetkým poďakovali a s darčekmi od
ZR a MŠ sme sa rozlúčili a občerstvili krásnou
a dobrou tortou, ktorú naším deťom upiekla
pani Oľga Klasová. Veľké poďakovanie patrí
ľuďom a organizáciám, ktoré na nás všetkých
škôlkarov nezabúdajú i počas celého roka,
a to sú p. starosta Dušan Dvoran a obecné
zastupiteľstvo, p. riaditeľ Pavol Benca , p. Bertovič, p .Benkovič, p . Bročka, p. Prokeš, DHZ
vo Vysokej pri Morave a Jednota dôchodcov
v našej obci. Ďakujeme .
Milé detičky, na záver vám všetkým prajeme
krásne a slnečné prázdniny plné radosti a zábavy. Vám predškoláci, veľa úspechov a šťastia v novej škole a vám milí rodičia, veľa, veľa
trpezlivosti a pevných nervov, ktoré budete
potrebovať pri otváraní a čítaní novej knihy
života vašich ratolestí .
Denisa Dinušová

Koncoročné výlety v základnej škole
Na záver školského roka sa tešia deti nielen na
nadchádzajúce dva voľné mesiace prázdnin,
ale aj na výlety, ktoré im rozšíria obzor v oblasti geografických, historických a kultúrnych
pamiatok. Žiaci druhého stupňa (5. – 9. ročníka) ZŠ sa tento rok vybrali prebádať zaujímavé
miesta južného Slovenska. 9.júna 2017 sme
sa za krásneho slnečného počasia luxusným
autobusom zaviezli najskôr do Jelky. Centrom
našej pozornosti bol trojpodlažný drevený vodný mlyn, ktorý stojí na brehu Malého Dunaja.
Pôvodne to bol lodný mlyn, ktorý v roku 1906
zrekonštruovali a pracoval už ako vodný mlyn
do roku 1951. Dnes slúži tento mlyn ako atrakcia pre verejnosť.
Ďalšou zastávkou bol Malkia Park v Orechovej
Potôni. Je to vlastne stále sa budujúca zoologická záhrada, ktorú po prvý raz otvorili v júni 2016.
Jej prvoradým cieľom je záchrana zvierat hlavne šeliem z cirkusu a iných ohrozených oblastí.
Zvieratá tu majú vytvorené dobré podmienky

na spokojný život. Deti boli nadšené, pretože
sa počas jeden a pol hodinovej prehliadky so
sprievodcom dozvedeli veľa zaujímavostí a v
sprievode odborného personálu mohli zvieratá
nakŕmiť, pohladkať ich alebo sa s nimi odfotiť.
Súčasťou záhrady je aj mobilné akvárium, kde
sa všetkým páčili žraloky, zachránené v oblasti
ohrozenej tsunami. Ako spomienku si deti kúpili pekné tričká a magnetky, ktoré im budú
pripomínať zaujímavú návštevu v tomto parku.
Čas pokročil a my sme sa presunuli do Dunajskej Stredy. Expozície etnografického a archeologického charakteru na nás čakali v budove
tzv. Žltého kaštieľa, ktorý dal v 18.storočí postaviť varadinský biskup Miklós Kondé. Dnes nesie
táto budova názov Žitnoostrovné múzeum. Po
pol hodine pobudnutia v tomto múzeu nám už
dobre „škŕkalo“ v žalúdkoch, a tak sme sa všetci
tešili na chutný obed v reštaurácii Pochúťky u
Dominiky. Každému dobre padla chutná hovädzia polievka, rezeň s hranolkami a kečupom a
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samozrejme dobrá malinovka.
Pri obede sme si odpočinuli a s malou dušičkou sme sa vybrali do Gabčíkova. Prečo s malou dušičkou? Lebo sme vedeli, že nás privíta
obrovská vodná plocha, ale sme nečakali až
také šťastie, že počas nášho zotrvania uvidíme
hneď dve lode ako prechádzajú vodnou komorou, ako sa voda vypúšťa a napúšťa a ako sa loď
presúva. Bol to skutočne pekný zážitok.
Aký by to bol výlet bez zastávky na nakupovanie? Naše deti si vyprosili 45-minútový pobyt v
Bory Mall. Spokojnosť vládla medzi deťmi, dozorkonajúcimi učiteľkami, k čomu určite prispel
aj ochotný a trpezlivý pán šofér. Šťastne sme
pricestovali domov a keďže bolo teplo a ostali
nejaké peniažky, kto chcel, mohol sa občerstviť
nanukom v obchode pána Bročku.
Prežili sme príjemný, novými poznatkami naplnený deň, na ktorý si ešte aj po rokoch s láskou spomenieme.
Mgr. Gabriela Gabrišová

Školský výlet

Škola v prírode Fantázia
Keď sme spolu so žiakmi 2., 3. a 4. ročníka našej základnej školy 23.
6. 2017 odchádzali do
školy v prírode s názvom
Fantázia, netušili sme,
že na nás naozaj čaká
fantázia. Fantázia v tom
pravom detskom, ba i
dospeláckom
zmysle.
Deti si ju tam totiž mali
možnosť rozvíjať a užívať si všetko, na čo si vo
svojej fantázii pomysleli.
Prostredie, príroda, počasie ,tety kuchárky i jedlo, animátori, detské kluby, denné i večerné programy boli naozaj
FANTÁZIA. Ale zo všetkých fantázií v škole v prírode boli tie najfantastickejšie naše deti, teda
žiaci našej školy. Svojím správaním a vedomosťami sme na lopatky položili aj našich súperov,
žiakov z Bratislavy. Deti si pobyt naozaj užili plnými dúškami, i keď občas sa v ich očkách zaleskla slzička, možno dve....zacnelo sa im za rodičmi, ale mnohé z nich by sa tam chceli opäť
o rok vrátiť.
Mgr. Kazimírová Terézia

V piatok, 19. mája 2017, námestie v našej
obci ožilo. Žiaci 3. a 4. ročníka odchádzali
na školský výlet. Ich cieľom bola Hvezdáreň
a planetárium v Hlohovci a návšteva Matúšovho kráľovstva ( miniatúry slovenských
hradov) v dedinke Podolie.
V planetáriu žiaci dôkladne preskúmali nočnú oblohu a nájsť Severku a Veľký voz už pre
ne bude hračka. Matúšovo kráľovstvo ukrývalo množstvo napodobenín hradov z rôznych kútov Slovenska.
Počasie nám prialo. Všetci sme si užili krásny
a slnečný deň.
Mgr. Terézia Šrámeková

Slávnostné ukončenie školského roka 2016/2017 v základnej škole
Všetko má raz svoj začiatok a koniec. Záver školského roka pripadol tentokrát na
30.júna. Usmievajúce sa deti, pedagógovia
a rodičia sa v tento deň stretli v telocvični
základnej školy, kde po hymne a krátkom
kultúrnom programe zhodnotil riaditeľ školy
pán Pavel Benca celý školský rok. K žiakom sa
prihovoril aj starosta obce pán Dušan Dvoran a zaželal žiakom a tiež učiteľom pekné
letné dni na relaxáciu a oddych. Školský rok
rýchlo uplynul pre najmenších prvákov, ktorí
pred desiatimi mesiacmi stáli v telocvični so
slzami v očiach a teraz pôsobili už ako starí
„harcovníci“. Žiaci pristupovali k školským
povinnostiam rôzne. Niektorým sa nechcelo,
iní chceli dokázať, že sa vedia popasovať aj
so zdanlivo neprekonateľnými prekážkami.
Vyznamenaní žiaci dostali za odmenu pekné
knihy. Záver stretnutia patril deviatakom,
ktorí sa pekným príhovorom a piesňou rozlúčili s učiteľmi, žiakmi a so školou. Želáme
im v ďalšej novej etape života všetko najlepšie. A všetkým ostatným žiakom, učiteľom a
rodičom prajeme pekné leto plné prázdninových zážitkov a dobrodružstiev a hlavne
veľa oddychu. Tešíme sa na stretnutie v novom školskom roku.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Pohár starostu obce zostal vo Vysokej pri Morave
V sobotu 10.júna 2017 sa v areáli Sportcentrvo Vysokej pri Morave konali preteky v parkúrovom skákaní „Cena starostu obce“.
Hlavným usporiadateľom – Parkúr clubu a
obci Vysoká pri Morave za pomoci podporovateľov podujatia sa konečne podarilo,
po viacročných snahách, usporiadať v rámci
oficiálneho programu plnohodnotnú súťaž
detí, pony aj hobby jazdcov. A to v pretekoch, ktoré ešte nie sú bežnou súčasťou oficiálnych súťaží. Všetci prítomní tak mohli hneď
na úvod dňa sledovať súťaženie jazdcov a koníkov, ktorí len postupne nadobúdajú pretekovú prax a sú na samotnom začiatku svojej
jazdeckej kariéry.
V súťažiach s výškou prekážok 50cm, 60cm
a 70cm sa predstavili aj domáce jazdkyne a
všetky podali veľmi pekné výkony, za čo boli
odmenené aj krásnymi výsledkami. Medzi
deťmi postupne predviedli svoje jazdy Madlenka Chmelová s poníkom Tivor(4.miesto v
50cm pony parkúre), Alexandra Ohrablová
na Tantálovi(dve tretie miesta na parkúroch
50cm a 60cm v ktg. veľké kone), Nina Haluzová na poníkovi Tramín a s kobylkou Nomilly(zvíťazili v parkúre 60cm, ktg. veľké kone),
Martina Jamborová s Tramínom(5.miesto v
60cm pony parkúre) a Nomilly(zvíťazili v parkúre 70cm deti) a parkúr s výškou prekážok
70cm pre dospelých ovládla Deana Kovárová
s Bastienom.
Oficiálny program neskôr pokračoval súťažami s postupne sa zvyšujúcimi výškami aj náročnosťou prekážok a obtiažnosťou parkúru.
Z domácich sa v nich predstavili Deana Kovárová s Bastienom(80cm parkúr – 6.miesto) a
Július Kováč postupne s Penelopou, Carlom
a Portou Negrou. Mnohé výkony potešili a
niektoré z výsledkov zaujali. Jazdcovi Marcovi Boumovi s poníčkou Lindou z klubu Betty
Bukovec sa podarilo ovládnuť obidve pony
súťaže(50 a 60cm) a o podobné dvojnásobné
víťazstvo sa postarala vo vyšších súťažiach aj
Martina Hupková s kobylkou Hladina(90 a
100cm parkúr), ktoré reprezentovali JK Rozálka Pezinok.
Celé preteky vyvrcholili hlavnou súťažou
skokom L s postupne sa zvyšujúcou náročnosťou prekážok do 120cm a s voliteľnou
prekážkou – žolíkom na záver, ktorého výška dosiahla 135cm. Pohár pre víťaza, na radosť domácich priaznivcov, nakoniec skončil

v rukách domáceho Júliusa Kováča najmladšieho, ktorý spolu s kobylkou Porta Negra
predviedli sústredený a bojovný výkon a pri
vôbec poslednom štarte celej súťaže si bezchybným výsledkom a najlepším časom vybojovali prvenstvo.
Hlavní usporiadatelia a podporovatelia podujatia veria, že budú môcť všetkých, ktorí
majú radi jazdecký šport, pretekanie a víťazstvá, privítať vo Vysokej pri Morave pri
podobných súťažiach čo najčastejšie a už
čoskoro....
Víťazi súťaží:
1A/„Cena COOP Jednoty Senica, s.d.“ – parkúr s výškou prekážok 50cm, deti:
pony: Marco Bouma – Linda, JK Betty Bukovec
kone: Nina Tothová – Quentin, R.S.Team Bratislava
1B/„Cena spol.Hanarny Kopčany“ – parkúr
s výškou prekážok 60cm, deti:
pony: Marco Bouma – Linda, JK Betty Bukovec
kone: Nina Haluzová – Nomilly, Vysoká pri
Morave
1C/ parkúr s výškou prekážok 70cm
„Cena Senických a skalických pekární“, deti:
Martina Jamborová – Nomilly, Vysoká pri
Morave
„Cena spol.KOFOLA, a.s.“, hobby jazdci:
Deana Kovárová – Bastien, Vysoká pri Morave
2/“Cena spol.Equistyle, s.r.o.“, parkúr s výškou prekážok 80cm
deti: Sophia Čemická – Chicco, R.S.Team
Bratislava
hobby jazdci: Terézia Jankelová – Q-Koka,
JK Rozálka Pezinok
3/“Cena spol.Berto, s.r.o.“, parkúr s výškou
prekážok 90cm
Martina Hupková – Hladina, JK Rozálka
Pezinok
4/“Cena spol. Arios – human resources,
s.r.o.“, parkúr s výškou prekážok 100cm
Martina Hupková – Hladina, JK Rozálka
Pezinok
5/“Cena Sportcentra Vysoká pri Morave“,
parkúr s výškou prekážok 110cm
Alexander Genčík – Duranka, Medgene
6/“Cena starostu obce“ Vysoká pri Morave,
parkúr s výškou prekážok do 120cm
Július Kováč nml. – Porta Negra, Vysoká
pri Morave
Autor článku: Mgr. Romana Kováčová
Autor fotografií: Zoja Zaklaiová, 12rokov
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Výlet vláčikom
- Záhoráčikom
„Vlaky do Plaveckého Podhradia opäť jazdia“. S veľkou radosťou sme prijali túto správu. Veď od roku 2002, kedy bola železničná
doprava na trati Zohor - Plavecký Mikuláš
zastavená sme mali možnosť znovu pozerať na krásy „Pod Horami“ z okien vlaku až
29.4.2017. V tento deň Železničná spoločnosť Slovensko spolu s VÚC Bratislava obnovila jazdu vlakov na trati Zohor – Plavecké
Podhradie.
A tak starosta našej obce zorganizoval výlet Záhoráčikom s názvom „Výstup na Plavecký hrad“. Prihlásených bolo cca 80 obyvateľov našej obce, čomu sme sa veľmi potešili.
Nakoniec sa samotnej akcie zúčastnilo cca
60 obyvateľov. Možno tých ostatných prihlá-

hrad. Cesta nebola veľmi náročná, pomalou
chôdzou to zvládol každý. Vzduch nám spríjemňovala vôňa medvedieho cesnaku, ktorý
bol už v plnom kvete. Po výstupe sa nám
naskytol nádherný výhľad na naše Záhorie.
Menší účastníci zájazdu vyliezli až na vrchol
hradu a robili si selfie fotky. My ostatní sme
ich čakali nižšie a oddychovali. Po hodinovom oddychu, kedy sa mohol každý občerstviť, sme sa vybrali dolu, smerom k stanici,
kde bolo pre nás zabezpečené bohaté občerstvenie. Ďakujeme Vám, p. starosta a zamestnanci obecného úradu za pekný výlet a
dúfame, že sa v krátkej budúcnosti zopakuje.

Z Histórie Plaveckého hradu:

sených účastníkov zájazdu odradila nepriaznivá predpoveď počasia. Našťastie sa predpoveď počasia nenaplnila a my sme sa vydali
na výlet vláčikom Záhoráčikom. O 08:32 pri-

šiel na našu stanicu vlak menom Bageta so
špeciálnym vozňom na prepravu bicyklov.
Po hodine sme vystúpili z vlaku v Plaveckom
Podhradí a pešo sme sa vybrali na Plavecký

Zrúcanina Plaveckého hradu sa nachádza
na západnom úpätí Malých Karpát nad obcou Plavecké Podhradie. Vynikol ako kráľovská pohraničná pevnosť v rokoch 1256-1273.
Vlastnil ho i Ctibor zo Ctiboríc, neskôr grófi
zo Sv. Jura a Pezinka, Szerédyovci, Salmovci,
Fuggerovci a Balassovci. Od roku 1641 až do
20. storočia boli pánmi hradu Pálffyovci. V
roku 1707 hrad počas troch dní ostreľovalo
cisárske vojsko v boji proti kuruckým povstalcom, čím zničilo jeho 450-ročnú slávu.
Na Plaveckom hrade bola v rokoch 1579 1582 známa tlačiareň kazateľa P. Borzemiszu.
Tlačili sa tu kalendáre a náboženské knihy s
protestanstkými kázňami. Hrad sa preslávil
i činom Petra Bakiča, ktorý oslobodil z Holíčskeho hradu Zuzanu Révayovú a chránil
ju na Plaveckom hrade. Pod hradom sa nachádza sústava jaskynných chodieb, ktorých
spojitosť s hradom nie je vylúčená.
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„POZDRAV Z HOCHŠTETNA“
vernisáž výstavy obrazových fotografií Vysokej pri Morave
Prostredie formuje človeka a človek zasa formuje prostredie, v ktorom uskutočňuje svoj život. Denne sa prechádzame dôverne známym okolím - míňame rozľahlé polia a dlhé zvažujúce sa záhrady,
korzujeme ulicami, alebo z hrádze sledujeme rýchly tok rieky Moravy.
Táto krajina sa chtiac nechtiac stala naším pôsobiskom - jedinečným
miestom, ktoré nazývame domov. Hoci si to azda ani neuvedomujeme, ulice, námestia, rieka, lúky či lesy vytvárajú akési pozadie veľkých
udalostí našich osobných dejín. Boli tu dávno predtým než sme sa
narodili. Menia svoju tvár súbežne so zmenou spôsobu života ľudí,
ktorí im svojím nepretržitým pohybom
vdychujú svoju osobitosť. Naša obec
tak nie je len miestom, kde žijeme, je
nepochybne tiež kultúrnou mapou našej vlastnej tradície, ktorá v mnohom
presahuje do súčasnosti.
Záujem o objavovanie prienikov minulých dní so súčasným životom sa
stal motívom výstavy „Pozdrav z Hochštetna“, ktorej vernisáž sa uskutočnila
15. júla 2017 v priestoroch miestneho kultúrneho domu. Séria tridsiatich
vystavovaných fotografií zachytávala
vyobrazenia Vysokej pri Morave z dostupných fotografických záznamov,
ktoré nezriedka slúžili ako pohľadnice.
„Pozdrav z Hochštetna“ však netvorili
len ulice a náhodní okoloidúci, ale najmä to, čo Vysokú pri Morave
celé 20. storočie charakterizovalo - bohatý kultúrny život. Prezentované obrazy tak rekonštruovali jedinečný príbeh histórie „Malého
Paríža“, ako Vysokú pri Morave nazývali, zachytávali kultúru a rozvoj
športu s cieľom poukázať na premeny obce a spôsobu života v časoch
20. storočia. Keďže sme mali k dispozícii veľké množstvo krásneho fotografického materiálu, museli sme svoje zameranie zúžiť. Zámerne
sme preto vynechali bolestivé skúsenosti I. a II. svetovej vojny a venovali sa výlučne podobám miest a tunajšiemu kultúrnemu životu.

ľov a usporiadateľky a bola akiste zadosťučinením mesačných príprav
tohto kultúrneho podujatia. Po ukončení vernisáže boli všetky obrazy inštalované v priestoroch miestneho obecného úradu, kde sú dostupné verejnosti.
Touto cestou chcem vysloviť veľkú vďaku starostovi obce Vysoká pri
Morave p. Dušanovi Dvoranovi a členkám a členom miestnej kultúrnej komisie za podporu iniciatívy usporiadať výstavu a rovnako za
pomoc počas jej príprav. Vďaka patrí aj poctivej fotografickej práci p.
Pavla Bohunického a v neposlednom rade najmä všetkým, ktorí boli
ochotní sprístupniť svoje fotografické
zbierky a rodinné albumy. Vystavované fotografie pochádzali zo zbierok
rodiny Kopčovej, Rybárovej, Dvoranovej, Baumannovej, Hurbaničovej a
z archívu miestneho OÚ. Za obetavú
zberateľskú prácu patrí veľká vďaka
pani učiteľke Marienke Hurbaničovej.
Ďakujem však aj všetkým tým, ktorí
ochotne poskytli fotografický materiál, ktorý sa na plátna napokon nedostal. I tieto fotografie si určite nájdu
časom svoje využitie. Príjemné dojmy
z podujatia sme si mohli odniesť i vďaka p. Karolovi Dvoranovi, ktorý ochotne a flexibilne zabezpečil osvetlenie a
ozvučenie priestorov. Rovnako ďakujem všetkým zamestnancom a zamenstnankyniam OÚ, ktorí obetavo
pomáhali s inštaláciou. Veľká vďaka patrí samozrejme všetkým, ktorí
sa akoukoľvek mierou podieľali na organizácii výstavy a samotnej vernisáže.
Nostalgia, rozprávania, spoznávanie a objavovanie, vyslovené i nevyslovené myšlienky, úsmevy a zastavenia sa vlnili ovzduším tvárou v
tvár zašlým podobám obce a spôsobu života v nej. Tí, ktorí si pamätali, mali možnosť zaspomínať si, a tí neskôr narodení mohli spoznávať
minulé podoby miesta a života v ňom. Veríme, že si návštevníci verni-

Smerodajnými sa pre nás stali rozprávania, zážitky a spomienky pamätníkov. Motívy, zámery a ciele ako aj stručný popis výstavy s niektorými obrázkami si návštevníci mali možnosť nájsť v krátkej brožúre, ktorá slúžila ako sprievodná mapa celej expozície.
Vystavované obrazy upravil a vytlačil umelecký fotograf p. Pavol Bohunický. O autentickú atmosféru sa postarala swingová hudobná
kapela Funny Fellows a nechýbalo ani bohaté občerstvenie, ktoré
zabezpečila p. Fošnárová. Tanečné rytmy v podaní profesionálneho
hudobného telesa rozbúšili srdcia zúčastnených a vyčarili na tvárach
mnohých úsmevy. Podujatie sa nieslo v duchu spomínania a objavovania nepoznaných zákutí histórie našej obce, no pritom príznačne pre charakter obrázkov, v radostnej voľnej nálade. Propagácia v
regionálnych týždenníkoch istotne prispela k rôznorodej skladbe
návštevníkov, ktorých tvorili nielen „Hochštetňané“, ale aj ľudia zo
širšieho okolia, ktorí mali záujem dozvedieť sa o histórii našej obce.
Hojná účasť, čo ďaleko prekonala očakávania, potešila usporiadate-

sáže odniesli príjemný kultúrny zážitok.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
(zostavovateľka výstavy)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Miestna organizácia JDS „Pracujeme na plný plyn“
Miesta organizácia JDS je so svojimi 237 členmi najpočetnejšou spoločenskou organizáciou v našej obci, ale patrí aj k najväčším organizáciám v okrese Malacky a svojou činnosťou sa radí na popredné miesto
nielen v okrese Malacky, ale aj v Bratislavskom kraji. Činnosť organizácie riadi výbor na čele s predsedníčkou pani Valériou Dvoranovou,
podpredsedom pánom Marcelom Slobodom a členkami pani Elenou
Ščepánovou, Lýdiou Lapčíkovou, Boženou Filípkovou a revízna komisia v zložení : pani JUDr. Anna Poláková – predsedkyňa, členky : Anna
Hološková a Bobáková Helena.

Na spiatočnej ceste sa zastavili v Bufete pod Šancom a po občerstvení
prijali pozvanie od členov poľovného združenia do „Domu poľovníkov“, kde ich pohostili gulášom z diviaka a pripravili bohatú opekačku.
Za to všetko sa poďakovali pánovi Ševčíkovi, Chmelovi a Táncošovi.
Škoda, že účasť na vychádzke nebola vyššia. Pravda je, že mnohí seniori pre zdravotné problémy nemôžu dlhšie chodiť, ale čo tí čo môžu ?
Škoda, že taká pekná akcia nemá viac účastníkov.
Dvakrát do roka miestna organizácia JDS organizuje dve brigády
zamerané na skrášlenie a upratanie našej obce. Na úprave parku pri
sv. Jáne, na Námestí oslobodenia a pred kultúrnym domom sa na jar
zúčastnilo viac ako 60 členov – dôchodcov a podobnú brigádu budú
organizovať aj na jeseň.
Naši dôchodcovia sa už niekoľko rokov zúčastňujú okresných a
krajských branno –športových hier, kde jednotlivci dosahujú pozoruhodné výsledky. Na Branno –športových hrách v Zohore dňa 25.5.
2017 pán František Korenič obsadil prvé miesto v hre „petang“, pani
Helena Bobáková druhé miesto v hode granátom na cieľ a pani Valika
Dvoranová tretie miesto v kope do brány. Pán František Korenič aj na
krajských BŠH sa opätovne umiestnil na prvom mieste v hre „petang“,
druhé miesto získal za streľbu zo vzduchovky a tretie v hode granátom na cieľ. Poďakovanie súťažiacim patrí za úspešnú reprezentáciu
svojej organizácie i našej obce.

Výbor sa schádza pravidelne najmenej 2x do mesiaca, pretože množstvo podujatí spoločenských, kultúrnych a športových si vyžaduje
dobrú organizáciou práce. A tu tento rok výbor zabezpečuje na vysokej úrovni. Nie sú to len oni, ale sú to aj ich najbližší rodinní príslušníci,
ktorí im v práci ochotne pomáhajú.
Výročná členská schôdza, ktorá sa konala 18.3. 2017 zhodnotila
uplynulý rok a možno povedať, že to bol rok veľmi úspešný. Podobné aktivity si naplánovali aj na rok 2017, ktoré už postupne realizujú.
O fašiangoch, ktoré vďaka tejto organizácii poznajú nielen v okrese
Malacky, ale aj v samotnom Bratislavskom kraji, sme písali v prvom
tohtoročnom čísle Vysočana. Veľký úspech malo stretnutie členov
organizácie s obvodnou lekárkou pani MUDr. Chmelovou, ktorá vysvetľovala ako predchádzať chrípkovému ochoreniu, a keď už chrípka
zaútočí, ako ju liečiť. Aj v tomto roku už zorganizovali pre svojich 48
členov jednodňový autobusový zájazd na pútnické miesto Velehrad,
hrad Buchlov a do skanzenu Modrá u Velehradu. Jesenný zájazd by sa
mal uskutočniť v septembri, ale kam sa pôjde, ešte výbor organizácie
nerozhodol.

Určitým spôsobom vykonáva organizácia i charitatívnu činnosť pre
svojich najstarších členov, ale nezabúda ani na tých najmenších, keď
každoročne poskytuje materskej škole príspevok vo výške 100 €.
V mesiaci november opätovne položia kyticu červených makov k
pomníku padlých z I. sv. vojny. Pre svojich členov zabezpečujú finančne zvýhodnenú kúpeľnú liečbu i rekreácie v rámci Slovenska. V mesiaci december uskutočnia pre svojich členov, ale i ostatných občanov,
vianočné posedenie. Seniori z našej obce nechýbajú ani na jednom
obecnom podujatí, ktoré organizuje kultúrna komisia a starosta obce.
Naša organizácia svojou bohatou činnosťou nabáda seniorov, aby v
každom veku žili aktívne, veď čo je vek – je to iba číslo. Na záver je
tu výzva pre všetkých, ktorí dosiahli dôchodkový vek – rozšírte naše
rady, príďte medzi nás – každý je v našej organizácii vítaný.
Výbor organizácie organizuje každoročne jarnú a jesennú vychádzku
do prírody . Jarná vychádzka sa konala 17. júna, 27 účastníkov obdivovalo krásne dolné lúky a skončila na prvom ramene rieky Moravy.

Z pokladov pani Valérie Dvoranovej a pána Marcela Slobodu
spracovala Anna Tomečková.
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HOCHŠTECKÝ FRŇÁK CUP 2017
ŠK Slovan Bratislava ,OFK Vysoká pri Morave v spolupráci so spoločnosťou Bomaservis s r.o. usporiadali 20.5.2017 už IV. ročník turnaja
futbalových nádejí pod názvom ŠK Slovan Hochštecký Frňák Cup
2017. Tento raz nás privítalo chladnejšie počasie, ako sme boli zvyknutí po ostatné roky, ale po kvalitnej spolupráci s ŠK Slovan Bratislava sme pozdvihli úroveň turnaja na ozajstnú oslavu mládežníckeho
medzinárodného futbalu.

nále v kategórii U-10 prebojoval SK Sturm Graz a FC Spartak Trnava,
ktorý nakoniec porazil ŠK Sturm Graz 2:1 a zvíťazil v tejto kategórii.
V Kategórii U-11 vo finále nastúpili proti sebe hráči hráči ŠK Slovan
Bratislava a taktiež SK Sturm Graz. ŠK Slovan viedol až do predposlednej minúty nad favoritom z Rakúska 1:0 , ale dve chybičky nakoniec znamenali dva góly v sieti Bratislavčanov a tak túto kategóriu
ovládli Rakúski futbalisti.

Na turnaji sme privítali v dvoch vekových kategóriách U-10 a U-11
naozaj zvučné medzinárodné obsadenie . Okrem špičky Slovenských
mužstiev AS Trenčín, FC Spartak Trnava, FK DAC Dunajská Streda, FC

Slávnostného ukončenia turnaja a vyhodnotenia najlepších hráčov,
strelcov a brankárov sa zúčastnil náš pán starosta Dušan Dvoran , šéf
tréner prípraviek ŠK Slovan Bratislava pán Attila Illeš a samozrejme

Nitra ,ŠK Slovan Bratislava sme privítali aj troj násobného Rakúskeho
majstra a pravidelného účastníka Ligy majstrov SK Sturm Graz a z
Maďarskej republiky kvalitné mužstvá Haladás Szombathely a hráčov z Illeš futbalovej akadémie takisto zo Szombathely. Ďalej sme
privítali výbery hráčov mesta Bratislava a hráčov Bratislava vidiek.
Práve v tomto výbere sa predstavili aj hráči nášho OFK a to brankár
Marián Muller, hráči Michal Klas a Jakub Gábriš . Túto trojicu našich
hráčov doplnil v družstve ŠK Slovan Bratislava ešte Oliver Malárik.
Všetci títo hráči podávali počas celého turnaja kvalitné výkony a boli
ozdobou svojich družstiev, čo je pre Hochštecký futbal naozaj skvelá
vízia do budúcnosti.

aj legenda ŠK Slovan Bratislava československý reprezentant a víťaz
pohára víťazov z roku 1968 z legendárneho finále s FC Barcelona pán
Ivan Hrdlička.

Turnaj tento rok slávnostne otvoril predseda Bratislavského FZ a
zároveň viceprezident Slovenského FZ PaedDr. Juraj Jánošík a starosta Vysokej pri Morave p. Dušan Dvoran svojím príhovorom. V strede hracej plochy viali všetky zástavy celej histórie klubu ŠK Slovan
Bratislava od jeho založenia až po dnes.
Družstvá boli rozdelené tak, ako po iné roky do dvoch skupín, v ktorých bojovali o postup do finálovej časti a družstvá ktorým sa tak nedarilo, bojovali v skupine o umiestnenie. Od prvých zápasov v skupinách sa bolo na čo pozerať. Mladí futbalisti predvádzali znova skvelé
výkony, ukazovali rôzne technické finesy, ktoré sa poctivo naučili v
tréningovom procese vo svojich družstvách. Hýrilo sa bojovnosťou
a nešetrilo sa klubovým srdiečkom. Do finálovej časti postúpilo v
oboch kategóriách po aby družstvá kde sa už hralo vabank a o lepšie
umiestnenie na turnaji sa bojovalo do posledných chvíľ zápasov a o
postupe mnohokrát rozhodli až pokutové kopy. Nakoniec sa do fi-

Turnaja sa tento rok zúčastnilo 200 futbalistov, čo malo za následok
množstvo práce najviac spojenej so stavaním náhradných šatní, stanov pre divákov a podobne, začo patrí vďaka všetkým pracovníkom
OÚ, ktorí priložili ruku k dielu.
Vďaka patrí taktiež všetkým z OFK Vysoká pri Morave a špeciálna
vďaka patrí menovite pánom Karolovi Dvoranovi, Ivanovi Salayovi,
Romanovi Štefanovskému, Marcelovi Naďovi za to , že zvládli usporiadanie tohto turnaja na jedničku a pripravili príjemné prostredie a
komfort aj pre divákov, ktorých bolo tento rok neuveriteľných 650 !!!
Poďakovanie patrí pani hlásateľke z OU, ktorá neúnavne ohlasovala konanie turnaja, fotografom turnaja Ivanovi Kovačičovi a Láďovi
Matulovi.
No a nakoniec špeciálne poďakovanie patrí sponzorom turnaja
ŠK Slovan Bratislava
Starostovi obce Dušanovi Dvoranovi
Ignácovi Bertovičovi zo spoločnosti BERTO za kompletné zabezpečenie stravy pre účastníkov turnaja
Pohostinstvu Oravec za zabezpečenie stravy pre účastníkov turnaja
a divákov, skvelý gulášik, pečienky, ryby, obložené chlebíčky a obsluhu pre našich malých futbalistov.
Ešte raz vďaka a tešíme sa na ďalší už v poradí V. ročník

Boris Malárik
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Listujeme v albume...

Blesková skupina“ – taký bol názov starších žien družstevníčok, ktorých pracovité ruky boli neustále potrebné. Snímka pochádza z roku 1960.

V čase, keď sa ešte nepoužívali modernejšie vyorávače, na vyorávanie zemiakov slúžili starodávne pluhy. Snímka pochádza z roku 1956.

Pre silné daždivé počasie počas žatvy v roku 1955 museli družstevníci a družstevníčky znovu vytiahnuť odložené ručné kosy, ktorými napokon požali obilie.

Mlátenie obilia na Dúbrave v roku 1953.

Po úspešnom ukončení žatvy a mlatby boli každý rok usporiadané dožinky, ktorých sa zúčastnili všetci členovia a členky JRD. Záber pochádza z dožiniek v roku 1958.
Pôsobenie JRD intenzívne rezonuje v spomienkach pamätníkov a nezriedka fascinuje súčasníkov. V tomto období vraj v kolónach ulicami
jazdili traktory a kombajny. Bola žatva, alebo ľudovo povedané „žne“.
Život na poli vrcholil zberom úrody a všetci pracovali v plnom nasadení. Bol to čas zberu plodov celoročnej práce, čas, ktorý družstevníci
a družstevníčky trávili v horúčave na poli, v hluku strojov, v pote, v
páľave. Zadosťučinením ťažkej lopoty bolo obdobie nasledujúce po

zbere – zaslúžené zábavy, veselice a tancovačky – veselé dožinky. Ako
práca družstevníkov a družstevníčok tak aj oslavy sa dotkli života celého miestneho obyvateľstva. Prinášame Vám preto niekoľko záberov
z tohto dôležitého ročného obdobia, ktoré prináležalo letným mesiacom.
(uverejnené fotografie pochádzajú zo zbierky Mgr. G. Gabrišovej)
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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Spomienka na nášho rodáka a jeho pôsobenie v Amerike

Karol Korenič

Narodil sa 22.mája v roku 1888 v Hochštetne na Grbe ( Robotnícka
ulica ) v rodine maľorolníka Jána Koreniča
( Lanka ). V roku 1902,
ako 14 – ročný odchádza do neďalekej Viedne k svojmu strýcovi
Demiánovi
Filípkovi
za kováčskeho učňa.
V prostredí vtedajšej
Viedne sa pohybuje
azda celá mládež zo
Záhoria ( učni, paholci, slúžky, sezónni nádenníci ) . Už tu Karol
Korenič organizačne
podchytáva
svojich
rovesníkov a z grajciarových príspevkov získavajú predplatné na
slovenskú tlač a knihy.
Organizuje čitateľský
krúžok, kde sa nielen číta, ale aj vášnivo diskutuje.
Karol Korenič, ako kováčsky tovariš, vandruje krížom – krážom cez
celú monarchiu a dokonca skúša šťastie vo vzdialenom Bulharsku (
Vojkov 1911-1912 ). Tovarišský život bol však pre jedinca len akýmsi
pretĺkaním a neponúkal solídnu budúcnosť. Nemohol si otvoriť živnosť ani v rodnej obci, pretože tu bolo kováčov až priveľa. Na svojich
tovarišských „vandrovkách“ je však vnímavým pozorovateľom vtedajších spoločenských pomerov a uvedomuje si pretrvávajúcu mizériu
pracujúceho človeka a až nepochopiteľnú pokoru týchto ľudí pred
vrchnosťou.
Začiatkom roka 1913 sa rozhodol riešiť svoju situáciu tak, ako vtedy
aj mnohí iní, a to odchodom za „veľkú mláku“ do Ameriky. Cez náborového agenta si vybavil „šífkartu“ a vo februári odchádza do prístavu
Le Havre vo Francúzku. V prístave stretáva pomerne početnú skupinu mladých ľudí zo Záhoria ( chlapci a dievčatá z Lábu, Gajar, Malaciek, Sekúl, Kútov, Brodského ai. ) Ich osud a ciele sú rovnaké. Museli
trochu čakať na ten správny „šíf“ a bolo dosť času aj na debaty, kde
zaujal najmä Marek Čulen z Brodského, ktorý ako „starý Amerikán“
odovzdával svoje skúsenosti z obdobia 1906-1908.
Záhorákom odvaha nechýbala, hoci ani jeden z nich nemal žiadneho odbornejšieho vzdelania. Hovorili svojím nárečím a trochu zlou
rakúskou nemčinou. Mali len odhodlanie a dve silné a mladé ruky.
Ani jeden sa nemohol pochváliť ani len elementárnou znalosťou anglického jazyka a všetci pochádzali z čisto roľníckeho prostredia. Z
dobových propagačných letákov sa dozvedáme, že v Amerike „najľahšie získajú prácu nádenníci, uplatnia sa aj kolári, tesári, kováči,
murári, krajčíri. Pracovný čas je od 7:00 hod. – 18:00 hod., priemerná
týždenná mzda dosahuje 3-4 doláre. Hľadané sú aj slúžky, lebo americké ženy o tento druh zamestnania neprejavujú záujem.
Naši mladí Záhoráci nevedeli a ani nemohli vedieť, že prídu do prostredia anglosaského a viacmenej protestantského. Nevedeli, že sa
budú líšiť nielen nábožensky, ale aj celým spôsobom svojho života.
Hodnoty prinesené z domoviny boli odrazu k ničomu v tomto „mravenisku“ národností. Čoskoro zistia, že sú tou najlacnejšou a nekvalifikovanou pracovnou silou. Americký priemysel potreboval obsadiť
výrobne s nenáročnou technológiou, potreboval nádenníkov do baní
a oceliarní, kde najmä Slováci tvorili početnú skupinu. Fyzicky ťažká
a primitívna práca prinášala aj vysoké riziko pracovných úrazov a trvalého poškodenia zdravia. Neexistovala v podstate žiadna zákonná
ochrana pracujúceho človeka a ak sa niekomu niečo prihodilo – mal
smolu. A to akoby nestačilo – museli aj znášať nevôlu starousadlíkov,
ktorí sa k nim správali opovržlivo a vymysleli pre nich hanlivú prezývku „Hunkees“ ( platila pre Slovákov a Poliakov).
Záhoráci sa plavia cez more 9 dní a 12.marca 1913 ich púť končí v
New Yorku, kde sa musia zdržať dva dni kvôli prisťahovaleckým for-

malitám. Karol Korenič odchádza do Chicaga podľa zmluvy, kde ho už
taká Ignác Čulen ( brat M. Čulena). Pomôže mu nájsť ubytovanie a je
mu akýmsi poradcom v prvých týždňoch. Ako vyučený kováč si Karol
Korenič našiel miesto v továrni na výrobu furmanských vozov. Veľmi
rýchlo sa zorientuje a zisťuje, že v Amerike neexistuje žiadna inštancia – ochrana pracujúceho človeka v prípade pracovného úrazu alebo straty zamestnania. Svoj prirodzený organizačný talent uplatňuje
pri zakladaní Slovenského robotníckeho podporného spolku v Chicagu. Majiteľ továrne si veľmi rýchlo všimne „talent“ Karola Koreniča a
vyhlási ho za „obávaného socialistu“. Karol Korenič prichádza o prácu
medzi prvými a v roku 1915 je bez zamestnania.
V období rokov 1915-1917 je Karol Korenič zase „vandrovníkom“
po amerických štátoch ( Montana, Waschington, Oregon, Kalifornia).
Na jar v roku 1917 sa znovu vracia do Chicaga, kde už necelý rok po
svojom návrate organizuje družstvo pre postavenie Slovenského robotníckeho domu. V roku 1920 sa Slovenský robotnícky dom stáva
realitou a je hlavným strediskom organizovaného americkoslovenského i americkočeského robotníckeho hnutia v Chicagu.
Karol Korenič sa po roku 1920 stáva riaditeľom Slovenského ústredného kníhkupectva v Chicagu a je stálym redaktorom krajanskej tlače, Rovnosť ľudu, Ľudové noviny a i. Svoje polemické a často až veľmi
ostré články uverejňoval aj pod pseudonymom „Žihlava, Hochštecký,
Šebesta, Dátan, Svoreň“. V období nastupujúcej veľkej hospodárskej
krízy je v Amerike 30. Marca 1930 založený Medzinárodný robotnícky spolok ( International Workers Order – IWO ) v New Yorku. Na zlučovacom zjazde IWO v júni 1933 v Chicagu sa za Slovenskú sekciu
stáva generálnym tajomníkom Karol Korenič ( túto funkciu vykonáva
až do jej násilného rozpustenia IWO v decembri 1953 ). V Robotníc-

kom kalendári na rok 1935 Karol Korenič uverejňuje svoj príspevok
– ZAČÍNAME SI ROZUMIEŤ – cit. len časť : „Do Ameriky sme prišli za
chlebom ako robotníci, ale tu nás podelili na malé skupinky, aby sme
jedni druhých nenávideli. Rozvadili a rozoštvali nás a my sme v takom
stave roky jestvovali, nenávideli sme sa, robotník robotníka. Terajšia
bieda nás zbližuje. My schádzame sa na uliciach, v domácnostiach,
žalujeme sa jeden druhému, spoznávame, že všetci sme jednako nadelení, a preto začíname sa zbližovať, jeden druhému rozumieť. Nezáleží na tom, či si ty evanjelik, ja bolševik, tam ten katolík, my všetci
sme zasiahnutí tým istým osudom biedy a nedostatku.
Karol Korenič zomrel 7.decembra 1960 vo veku 72 rokov a je pochovaný na Evergreen cintoríne v Chicagu.
Mgr. Vendelín Nerád
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SLUŽBA KOSTOLNÍKA

Uznesenia
zo zasadania obecného zastupiteľstva
Vysokej pri Morave 21.4.2017

Milí farníci, vážení spoluobčania!
Dovoľte mi predstaviť Vám službu kostolníka, ktorý má veľký význam pre život farnosti. Kostolník je dôležitým spojovacím článkom
medzi kňazom a spoločenstvom veriacich. Do tejto služby ho menuje farár. Má vymieňať informácie medzi kňazom, organistom,
čitateľmi a miništrantmi. Je povinný zachovávať mlčanie a absolútnu diskrétnosť. Veci, o ktorých sa hovorí v sakristii, nepatria na
verejnosť.
Kostolník sa stará sa údržbu chrámu a vykonáva rozličné drobné činnosti spojené s bohoslužbou. Otvára a zatvára kostol na sv.
omšu a ostatné sviatosti, na pobožnosti a na údržbu kostola.
Jeho úlohou je: 1) Pomoc pri bohoslužbe a vysluhovaní sviatostí –
pripravuje veci potrebné na slávenie sv. omše a sviatostí – rúcha,
obetné dary, oltár, sviece, liturgické knihy a ďalšie
2) dozor v kostole a
3) starosť o bohoslužobné predmety.
V zime zabezpečuje najmä odhŕňanie snehu a ľadu z chodníkov.
Stará sa o umelecké cennosti v chráme. Zodpovednej osobe má
včas hlásiť škody alebo opravy.
Pomáha kňazovi vo farnosti v záležitostiach, o ktoré ho kňaz požiada. Kostolník by mal vykonávať úlohy aj za pomoci ostatných
farníkov.
Upratovanie kostola nie je úlohou kostolníka. Ani kvetinovou výzdobou kostola sa nemá kostolník zaťažovať. Má sa zveriť iným
veriacim. Kostolník má dosť starostí s udržiavaním posvätných nádob, rúch a bežným chodom kostola. Ekonomické veci sú zasa úlohou ekonomickej rady.
Na záver mi dovoľte vysloviť úprimné Pán Boh odmeň doterajšej
pani kostolníčke Anne Píchovej za jej obetavú službu od roku 2013 v
prospech farnosti i návštevníkov kostola!
So želaním Božieho požehnaného
Jozef Krupa, farár

P.S.: Bratislavská arcidiecéza nemá námietky, ak farári povolia v
posvätnom priestore chrámu koncert sakrálnej alebo klasickej
hudby, ktorý svojím charakterom neprotirečí posvätnosti chrámu.

Voľba riaditeľa ZŠ s MŠ
Vysoká pri Morave
5-ročné volebné obdobie riaditeľa ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave sa
naplnilo, a tak sa 12.júna 2017 konali voľby na túto funkciu. Zriaďovateľ, teda obec, vyhlásila výberové konanie, do ktorého sa po dobu
viac ako mesiac, mohli prihlasovať kandidáti. Po uplynutí doby boli
na obecnom úrade otvorené obálky kandidátov s konštatovaním, že
obaja prihlásení kandidáti – zástupkyňa ZŠ pani Mgr. Martina Koreničová a riaditeľ ZŠ pán Pavel Benca spĺňajú zákonom predpísané
požiadavky.
12.júna 2017 sa konala v priestoroch ZŠ voľba. Riaditeľa volí
Rada školy vo Vysokej pri Morave, ktorá má 11 členov, zástupca obvodného školského úradu a zástupca Slovenskej štátnej inšpekcie.
Každý člen má platný jeden volebný hlas. Predsedníčka Rady školy
Mgr. Gabriela Gabrišová otvorila voľby, predstavila členov a oboznámila s priebehom volieb. Voľby boli tajné. Každý kandidát predstavil
v stanovenom čase 15-20 minút svoj projekt ďalšieho rozvoja školy a
odpovedal na otázky členov výberovej komisie. Po tajnom hlasovaní
bol vo voľbe na post riaditeľa úspešný doterajší riaditeľ pán Pavel
Benca. Predsedníčka rady školy prečítala na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 16.júna 2017 zápisnicu a uznesenie z voľby, ktoré
bolo všetkými členmi rady školy podpísané a navrhla zriaďovateľovi – starostovi obce menovať do funkcie riaditeľa školy pána Pavla
Bencu.
Voľby prebehli regulérne, v súlade so zákonom a novozvolenému
riaditeľovi prajeme v jeho práci veľa zdravia a pracovných úspechov.
Mgr. Gabriela Gabrišová
Predsedníčka rady školy

Uznesenie číslo 179/9/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania
bez dodatkov a zmien.
( súhlasí 8 poslancov z počtu 8 prítomných )
Uznesenie číslo180/10/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prerokovalo a schvaľuje
správu o plnení uznesení zo zasadnutí OcZ a konštatuje, že uznesenia
termínované ku dňu 21.4.2017 sú splnené.
( súhlasí 8 poslancov z počtu prítomných 8 )
Uznesenie číslo 181/11/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie a bez
pripomienok
- správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.2.2017 do 21.4.2017
- Správy o činnosti komisií za obdobie od 16.2.2017 do 21.4.2017
( súhlasí 8 poslancov z počtu prítomných 8 )
Uznesenie číslo 182/12/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
- Správu hlavnej kontrolórky obce k záverečnému účtu k 31.125.2016
- Správu audítora k hospodáreniu za rok 2016
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje záverečný účet
obce k 31.12.2016 bez výhrad.
( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 183/13/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie
obce za obdobie I. štvrťroka 2017 bez pripomienok.
(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 184/14/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom novovytvorených parciel 4505/517 o výmere 61 m 2 , 4505/519 výmera 8 m 2 ,
4505/520 výmera 78 m 2 , spolu 147 m 2 .
Cena za 1 m 2 je 26,60 €, spolu za predávanú výmeru 3910,20 €.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, na uvedených parcelách
je hospodárska budova vo vlastníctve žiadateľov, nikto iný ju nemôže
využívať.Náklady spojené s prevodom nehnuteľností a s vypracovaním GP
hradia kupujúci.
(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 185/15/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prenájmom časti
parcely číslo 4684/26 na umiestnenie letnej terasy pred Bufetom pod
Šancom. Podmienky prenájmu: Nájomné 332,00 € uhradiť pri podpise
nájomnej zmluvy.
Údržba okolia bufetu( výlevka odpadovej vody z bufetu nesmie ústiť
na verejný, ani súkromný pozemok, ale musí byť zrealizovaná v zmyslezákona o odpadoch). Dodržiavanie schválených prevádzkových hodín.
Vlastná smetná nádoby, vlastná nádoba na PET fľaše a sklo ( preukázať sa
zmluvou s A.S.A.) WC pre zákazníkovSprístupnenie vonkajších priestorov
za účelom kontroly údržby okolia Buffetu ( výlevka odpadovej vody z bufefu
nesmie ústiť na verejný ani súkromný pozemok, ale musí byť zrealizovaná v
zmysle zákona o odpadoch )
( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8)
Uznesenie číslo 186/16/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s predajom novovytvorených parciel 775/83,775/87,775/85 spolu o výmere 138 m 2 žiadateľom Štefanovi Šlacerovi a Anne Ulrichovej, rod. Šlacerovej.
Ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na uvedených parcelách
je sčasti postavený rodinný dom číslo súpisné 300, ktorý je v súčasnej
dobe predmetom dedičstva a dedičia až pri dedičskom pojednávaní zistili,
že pôvodní vlastníci mali nevysporiadaný pozemok.
Cena za predávaný pozemok je 26,60 €/1 m 2 , t.j. 3670,80 €,.
Náklady spojené s vkladom do katastra nehnuteľností, ako i náklady spojené s vyhotovením GP hradia kupujúci.
(Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 187/17/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s preložením 2
lavičiek na Námestí Oslobodenia na iné miesto .
(Záležitosť sa môže riešiť v budúcnosti v súvislosti s demoláciou budovy
285 a výstavbou komunikácie cez lokalitu Mláka )
Uznesenie číslo 188/18/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zaradením
parcely číslo 4667/2
do Zmien a doplnkov územného plánu obce.
( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 189/19/2/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením
prevádzky v MŠ Vysoká pri Morave na obdobie od 3.7.2017 do 14.7.2017
a od 14.8.2017 do 25.8.2017
spolu 4 týždne. Riadna prevádzka začne 28.8.2017.
Poplatok mesačne za toto obdobie 7,50 EUR.
( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 190/20/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ vo Vysokej pri Morave k termínu nástupu
1.9.2017.Schvaľuje podmienky výberového konania, ukladá ich zverejniť
v Učiteľských novinách, v týždenníku Malacko ako i na webovej stránke
obce.
Termín doručenia dokladov je do 30.,5.2017 do 12.00 hod.
(súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 191/21/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 5/2017 Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva bez pripomienok.
( súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 192/22/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie číslo
1076/6/2/1/2017 zo dňa 16.2.2017.
V súlade so Zásadami hospodárenia s majetkom obce vyhlasuje verejné
výberové konanie na prenájom priestorov bývalej zubnej ambulancie.
Podmienky prenájmu budú pred zverejnením prerokované v komisii
finančnej a správy obecného majetku.
(Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Uznesenie číslo 193/23/2/2017
Obecné zastupiteľstvo poveruje spracovateľa ÚP obce pripraviť variantu
pre ďalšie zmeny a doplnky územného plánu a to v priestoroch bývalého
PS-útvaru, kde pozemok obce nie je definovaný pre výstavbu rodinných
domov, a tiež je treba začleniť do územného plánu most Vysoká pri Morave – Marchegg, ako aj cestný most Vysoká pri Morave – Baumgarten.
( Súhlasí 8 poslancov z prítomných 8 )
Dušan D v o r a n, v.r.
starosta obce
UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 16.6.2017
Uznesenie číslo 194/24/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok, dodatkov a zmien.
(Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 195/25/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia
termínované ku dňu 16.6.2017 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 196/26/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie
bez pripomienok

- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 21.4.2017 do 16.6.2017
- Správu o činnosti komisií za obdobie od 21.4.2017 do 16.6.2017
( súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 197/27/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením
vecného bremena ako účastník Zmluvy o zriadení vecného bremena v
prospech tretej osoby SPP-distribúca, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava
825 11.Obec ako povinná z vecného bremena je výlučným vlastníkom
parcely reg. „E“ číslo 775/6, zastavané plochy a nádvoria, zapísanej na LV
číslo 4158 a dáva súhlas na zriadenie vecného bremena, ktoré spočíva v
povinnosti Obce strpieť na parcele číslo 775/6
- existenciu inžinierskych sietí – plynárenských zariadení oprávneného z
vecného bremena, ich ochranných a bezpečnostných pásiem, údržbu,
prevádzku a rekonštrukcie týchto zariadení a to v rozsahu vymedzenom
geometrickým plánom číslo 2/2017 na vyznačenie vecného bremena na
priznanie práva uloženia inžinierskych sietí zo dna 26.2.2017, vyhotoveného firmou Ing. Matej Holý, geodetické práce, Bratislavská 19, Svätý Jur,
úradne overeného Správou katastra Ing. Vladimír Stankovský pod číslom
123/2017 dňa 10.2.2017
- strpieť prechod a prejazd zamestnancov a vozidiel oprávneného z
vecného bremena za účelom údržby a opravy plynárenských zariadení,
pričom toto oprávnenie sa v nevyhnutnom rozsahu vzťahuje na celú
dotknutú nehnuteľnosť.
( s uznesením súhlasí 8poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8 ).
Uznesenie číslo 198/28/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prijíma na základe darovacej zmluvy uzatvorenej medzi darcom Zdenkom Tokošom, Veľkomoravská ul. č.d. 2415/8, Malacky a Obcou Vysoká pri Morave dar a to parcelu
číslo 535/4 o výmere 181 m 2 orná pôda, parcela reg. „C“ v k.ú. Vysoká pri
Morave.
( s uznesením súhlasí 8 poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8.)
Uznesenie číslo 199/29/3/2017
Obecné zastupiteľstvo dáva predbežný súhlas na predaj časti parcely
číslo 4685, parcela reg. „E“ žiadateľom Petrovi a Slavomíre Holbovým.
Podmienka : vlastný GP, cena za 1m2 26,60 €.
Predaj s presnou výmerou pozemku bude schválený na ďalšom rokovaní obecného zastupiteľstva.
( s uznesením súhlasí 8 poslancov z celkového počtu 9 a z prítomných 8).
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie výsledok výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ a MŠ vo Vysokej pri
Morave funkčné obdobie, t.j. do 31.8.2022. Riaditeľom pre nasledujúce
funkčné obdobie bol Radou školy zvolený Pavel Benca.
Uznesenie číslo 200/30/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje ocenenie občanov obce na oslavách letného slnovratu dňa 24.6.2017:
Hane Maxianovej st. – za dlhoročnú činnosť a vedenie mládeže v Dobrovoľnom hasičskom zbore
Ivanovi Klasovi ml. – za príkladné vedenie detí a mládeže v prípravke
futbalistov
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 201/31/2/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predloženie
Žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ŽoNFP ) za účelom realizácie
projektu s názvom projektu „Obstaranie záhradných kompostérov v obci
Vysoká pri Morave „ realizovaného v rámci výzvy Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov, kód výzvy
OPKZP-PO1-SC111-2017-23
- Výšku maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany
žiadateľa z celkových oprávnených výdavkov.
- Spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5%, čo predstavuje
4276,80 EUR z hodnoty predloženého projektu
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 202/32/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie číslo
192/22/2/2017 zo dňa 21.4.2017.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie číslo 203/33/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s 5 %- nou spoluúčasťou pri nenávratnom finančnom príspevku na rekonštrukciu a obnovu
Hasičskej zbrojnice, ktorý bude poskytnutý z Ministerstva vnútra SR.
( Súhlasí 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8).
Uznesenie číslo 204/34/3/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje plán kontrolnej
činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017.
( schvaľuje 8 poslancov z počtu 9 a z prítomných 8 ).

JUBILANTI od 1.5. 2017 - 31.8. 2017
50 roční

70 roční

Alena Fischerová,
Ružena Zemanová,
Štefan Salay,
Zuzana Gabrišová,
Ján Kopas,
Jana Filípková

Mária Koreničová,
Ružena Slobodová,
Mária Kováčiková,
Vojtech Višváder,
Ivan Mikulášek

55 roční

Jarmila Radnótyová,
Robert Uher,
JUDr. Pavel Valík,
Anna Papežová,
Štefan Čermák,
Anastázia Janská

Viera Kopčová,
Igor Heleš,
Kamila Šimuničová

Dušan D v o r a n v.r.
starosta obce

60 roční

Pozývame Vás ...
Kultúrna komisia a starosta obce
Vás pozývajú na podujatie
„Vítanie jesene – Deň bosoriek a bučí“,
ktoré sa bude konať dňa 23.9. 2017
v sobotu o 15:00 hod. na športovom ihrisku.
Od 13:00 hod. sa môžu nosiť na ihrisko
„buče“ – ktoré budú zaradené do súťaže
o najkrajšiu „buču“. O 15:00 hod.
pôjde tradične sprievod bosoriek
od kultúrneho domu na športové ihrisko.
Súčasťou podujatia bude kultúrny program,
medzinárodná súťaž vo varení gulášu,
pripravení sú animátori pre deti a iné.

Milan Žužič,
Anna Vrábelová,
Mária Šulcová,
Mgr. Jarmila Kavická,
Jarmila Kavická,
Ivan Salay,
František Kaleja,
Jaroslav Zeman,
Eleonóra Šimuničová,
Mária Petrášová

65 roční
Pavel Kopča,
Leonóra Kopčová,
Pavol Benca,
Anna Koreničová,
Milan Dvoran,
Róbert Masaryk,
Karol Kavický,
Ján Novoveský,
Mária Kudlicová,
Peter Raffay,
Terézia Kopčová

Zoznam narodených detí
od 1.5.2017

75 roční

80 roční
Otília Plachová,
Štefánia Rusnáková,
Mgr. Tibor Rovný,
Jozef Krištofiak

85 roční
Cecília Hološková,
Mária Kadnárová

90 roční
Margita Poláková
95 roční
Štefan Šárnik

Občania zomrelí
od 1.5. 2017
Cecília Dvoranová,
Júlia Pšenicová,
Mária Kubaláková,
Juraj Rybár,
Miroslav Houdek
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