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Na kolesách proti rakovine
Akcia „Na kolesách proti rakovine“ sa konala v
našej obci dňa 31.5.2019. Organizoval ju starosta
obce s poslancami OcZ, spoločenskými a záujmovými organizáciami, ZŠ s MŠ i občanmi, ktorí ponúkli pomoc pri jej organizácii. „Na kolesách proti
rakovine“ upozorňuje širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických
pacientov. Cieľmi projektu sú :
1. Osveta – upozorniť širokú verejnosť na problémy zdravotne postihnutých ľudí a onkologických
pacientov.
2. Zdravý životný štýl - zapojiť čo najviac detí, mládeže a dospelých do pohybových aktivít, propagovať zdravý životný štýl
3. Dobročinnosť – zbierať finančné prostriedky
pre „Nadáciu pre výskum rakoviny“ ( dnešný výskum pre zajtrajšiu liečbu). Práve pomoc zo strany
vedcov, výskumníkov je v boji proti rakovine veľmi
dôležitá.
Prezidentkou nadácie je pani RNDr. Margita Klobušická, CSc.
Posol nadácie je herečka pani Božidara Turzonovová.
Koordinátorom nadácie je pán Ján Juráš, ktorý nám
pri príprave a organizácii tejto akcie v obci pomáhal.
Kolesá sa v našej obci krútili 31.5.2019 od 9:00 hod.
– 22:00 hod. Súčasťou tejto akcie bola dopoludňajšia oslava MDD. Štadión zaplnili deti rôznych vekových kategórií pod vedením svojich učiteľov. Deti
MŠ súťažili v zaujímavých disciplínach, ktoré pre
ne vymyslel a organizoval poslanec OcZ pán Mirko Kopča za výdatnej pomoci moderátorky celého
podujatia poslanyne Lenky Dvoranovej. Deti súťažili na kolobežkách, trojkolkách, fúrikoch, hádzali
záchranné kolesá a iné. Deti zo základnej školy prišli takmer všetci na bicykloch, kolobežkách, kolieskových korčuliach. Žiaci na bicykloch v niekoľkých
etapách prešli trasu štadión – Dúbrava a späť. Viedla ich pani učiteľka Anka Bencová a bolo vidieť, že
deti mali z tejto jazdy radosť.
Akciu podporili aj mamičky s malými deťmi, ktoré
prešli s kočíkmi so svojimi deťmi trasu štadión –
hrádza rieky Moravy – park sv. Jána – štadión. Poobede štadión zaplnili dospelí cyklisti a vzhľadom
na to, že takmer všetci podporili akciu kúpou zeleného trička či šiltovky i rôznymi finančnými darmi,
začali sa utešene plniť pokladničky nadácie. Jedna
veľká skupina točila svoje kolesá - bicyklovala pod
vedením poslanca OcZ pána Palka Blahu zo štadióna k Starému bicyklu pri Devínskom jazere. Bola
radosť pozrieť, ako sa do tejto akcie zapojili celé
rodiny, kamaráti i jednotlivci rôznych vekových
kategórií. Niektorí na super drahých bicykloch,
niektorí na obyčajných cestných, ale všetci preukázali, že ich táto jazda veľmi bavila. Ďalšiu skupinu
na trase štadión – Záhorská Ves viedla poslankyňa
OcZ pani Silvia Novoveská. Poslednú skupinu dô-
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chodcov, ktorí si na dlhšie trate z rôznych dôvodov
netrúfli viedla okolo dediny pani Anna Poláková –
prednostka OcÚ. Po návrate na štadión všetci na
kolesách prešli čestné kolo okolo štadióna. Akcia
ukázala, že našim občanom nechýba empatia,
spolucítenie s tými, ktorí nemajú to šťastie byť
zdraví, s tými, ktorí zápasia so zradnou rakovinou a
radi by sa dožili lieku, ktorý by tohto strašiaka, túto
pliagu dokázal poraziť. A to sa čaká i od našich výskumných pracovníkov – vedcov, hľadať a nájsť
účinný liek pre ľudí, ktorí zápasia s touto diagnózou. V našej obci sa v priebehu dňa vyzbieralo a
poukázalo Nadácii na výskum rakoviny 2802,35 €.
Pán Juráš - koordinátor kampane srdečne poďakoval organizátorom, starostovi obce a všetkým , ktorí sa akcie zúčastnili a nadáciu finančne
podporili. Najvyššiu sumu venovala nadácii firma
M&M Personal – 555,55 €. V závere dňa hrala na
štadióne cimbálová hudba Dudíkovci, bubnová
show Campana Batucana. Celý tento deň by sa dal
nazvať „Dňom nádeje“, nádeje, že aj naša podpora
aspoň touto čiastkou prispeje na výskum rakoviny, ktorá bude raz možno vyliečiteľná. Vďaka organizátorom, vďaka vám občania!
Anna Tomečková
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Obec bude mať spoluprácu s
chorvátskou obcou Povljana
Súčasťou akcie „Na kolesách proti rakovine“ bol aj slávnostný akt
podpísania zmluvy o partnerskej spolupráci medzi obcou Vysoká pri
Morave a obcou Povljana, ktorá sa nachádza na ostrove PAG v zadarskej župe v Chorvátsku. Za našu obec podpísal zmluvu starosta obce
pán Dušan Dvoran, za obec Povljana starosta obce pán Ivo Pogorilič.

Stavali sme Máj
Stavanie obecného Mája je už dlhoročnou
tradíciou v našej obci a má medzi občanmi veľa fanúšikov. Aj tento rok ho postavili
členovia DHZ a pracovníci obce. Pestrofarebnými mašľami ho ozdobili naše mladé
hasičky, členky folklórnych súborov Klnka
a Štvrčan. Počasie sa nedá objednať a veru
tentoraz nám neprialo. Presne o 18:00 hod.
sa z oblohy spustil nie dážď ale lejak. Folkloristi napriek dažďu tancovali a vôbec im to
neprekážalo. Starosta obce im po ich skrátenom vystúpení poďakoval a povedal : „Ak
by svietilo slnko, o pár dní by sme si ani nespomenuli, že ste tu tancovali, ale na to, že ste
dnes pri tanci premokli do nitky, na to budete
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dlho spomínať“. Prítomní občania, ktorí
prišli napriek zlému počasiu, ich odmenili
srdečným potleskom.
Anna Tomečková

Deň učiteľov
Pri príležitosti Dňa učiteľov pozval starosta obce všetkých pedagógov zo základnej a
materskej školy na malé spoločenské posedenie do kultúrneho domu. Poďakoval im za
prácu, ocenil dobré výsledky, ktoré dosiahli
žiaci pod vedením svojich učiteľov v tomto
školskom roku, za ich aktívnu účasť na mnohých obecných podujatiach. Zaželal im veľa
zdravia, trpezlivosti a pevné nervy pri výchove budúcich generácií našich detí.
Anna Tomečková

Jarné brigády
Každoročne sú jarné brigády zamerané na
vyčistenie a skrášlenie našej obce a jej okolia. Aj tento rok dňa 6. apríla brigádovalo
45 členov fašiangovej spoločnosti na miestnom cintoríne, z ktorého odviezli niekoľko
vlečiek odpadu. Členovia MO JDS upratali
priestranstvo parku pri sv. Jánovi, pred kultúrnym domom a na Námestí oslobodenia.
O priestranstvo pred sochou sv. Floriána sa
pravidelne starajú členovia Dobrovoľného
hasičského zboru. Pri odstraňovaní neporiadku v okolí obce prispievajú aj členovia
nášho poľovného združenia a miestni rybári.
Je mnoho našich občanov, ktorí si vzorne
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udržujú poriadok pri svojich domoch , na
priedomí majú peknú výsadbu kvetov a
ozdobných kríkov, trávniky. Všetkým, ktorí
prikladajú ruku k dielu, patrí naše poďakovanie. Žiaľ, v obci máme i skupiny najmä mladých ľudí, „výrastkov“, drzých a nespratných,
ktorým poriadok v obci nič nehovorí, naopak
ničia a devastujú, čo ich práve napadne. Ale
to je už iný príbeh. Príbeh mladých, kde zlyháva výchova, kde rodičia nevedia, čo ich
deti vo večerných hodinách v obci robia.
Anna Tomečková

Brigáda ku Dňu Zeme
O tom, že naša Zem a príroda volá v dôsledku veľkého znečistenia
ovzdušia, vodstva a pôd o pomoc, je už dávno známe. Celosvetový
problém sa nedá vyriešiť šibnutím čarovného prútika zo dňa na deň,
ale vyžaduje každodennú drobnú mravčiu prácu každého jedinca tejto planéty, teda aj nás na Slovensku, od najmenšieho človiečika až
po našich nestorov. Začína výchovou v rodine, kde sa má dieťa naučiť
základné pravidlá čistoty a hygieny, narábaniu s domovým odpadom,
ako napr. kam patria papiere, prázdne fľaše a iný odpad, a to nielen
doma, ale aj všade vo svojom okolí. Osvetová práca pokračuje výchovným pôsobením v školách, kde sa prostredníctvom do všetkých
predmetov zakomponovanej environmentálnej výchovy učia žiaci
správaniu sa v prírode, ako si ju užívať, ale neničiť a neznečisťovať.
Bohužiaľ, denne konštatujeme, že ostáva len pri slovách a sľuboch,
pretože naša príroda trpí veľkým zanešvárením v podobe čiernych

Jarný výlet dôchodcov
Výbor MO JDS pod vedením predsedníčky
pani Valérie Dvoranovej zorganizoval pre svojich členov tradičný jarný zájazd do Kremnice
a Nitry. Plne obsadený autobus vyrazil na cestu už ráno o 6:00 hod. . Program bol bohatý a
poučný. Kremnica je krásne mesto s mnohými
zaujímavými historickými pamiatkami. Najznámejšia je mincovňa, v ktorej sa razia mince
pre mnohé štáty všetkých kontinentov. Naši
členovia si pozreli okrem moderného razenia
mincí i staré stroje, ktorými sa razilo v minulosti. V kremnickom múzeu sa dozvedeli veľa z
histórie baníctva na tomto území a mali možnosť si pozrieť i časť bane, v ktorej sa voľakedy
ťažilo striebro. Po chutnom obede pokračovala cesta do Nitry, kde navštívili Nitriansky
hrad. Zájazd bol pekne pripravený, len počasie bolo veľmi nepriaznivé. Od začiatku až do
konca výdatne celý deň pršalo. Čo sa dá robiť!
Počasie si nevyberieme. Napriek tomu, že sme
zmokli a to poriadne, v hradnej vinárni, kde
bola koštovka vín nepršalo. Vínko i nálada boli
výborné. Napriek nepriazni počasia nás pán
Pšenica unavených, ale veselých priviezol domov. Ďakujeme organizátorom.
Anna Tomečková

skládok a nekontrolovaných smetísk. Opakovane sa o tom presvedčili žiaci našej školy, ktorí sa spolu so svojimi učiteľmi ako každoročne
zúčastnili brigády ku Dňu Zeme a vyčistili intravilán a extravilán obce.
Deviataci a ôsmaci vyčistili priestory na hrádzi od sv. Jána po plynárov, piataci a siedmaci pracovali na Zohorskej ceste a šiestaci na Lábskej ceste. Zbierať bolo stále čo – pneumatiky, staré šatstvo, igelitové
tašky plné domového odpadu a nespočetné množstvo plastových
ale aj sklenených fliaš.
Žiaci 1. stupňa urobili poriadok v Mláke a v centre dediny až po obchod Jednoty. Z vykonanej práce mali radosť a dobrý pocit. Vyjadrili
však názor, že onedlho budú vyčistené priestory opäť také, aké boli
predtým. Ochotným žiakom, ktorí prišli na brigádu ďakujeme a veríme, že v budúcnosti presvedčíme o dôležitosti tejto práce aj tých,
ktorí z rôznych pohnútok zostali doma.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Vláčikom
Záhoráčikom ...
Starosta obce aj tento rok zorganizoval pre
našich občanov výlet vláčikom Záhoráčikom do Plaveckého Podhradia a na Plavecký
hrad. V sobotu 11. mája odviezol 48 našich
občanov vláčik Záhoráčik do Plaveckého
Podhradia. Takmer všetci vystúpili v peknom
slnečnom počasí na Plavecký hrad, odkiaľ
mali krásny výhľad na široké okolie. Po príchode z hradu čakalo všetkých účastníkov
malé občerstvenie, ktoré pripravili manželia
Helenka a Ferko Bobákoví. Stany a sedenie
pomáhal postaviť pán Kamil Kadnár. Všetky
„Berto párky“ sa zjedli a zapili ich minerálkou, pivom i pohárikom vína. Unavených, ale
spokojných „účastníkov zájazdu“ priviezol v
odpoludňajších hodinách vláčik Záhoráčik
domov.

Anna Tomečková

Deň rodiny
V sobotu 18. mája sa rodičia, žiaci , učitelia
a iní hostia stretli na školskom ihrisku, aby
si spolu zašportovali, porozprávali sa a jednoducho strávili spolu príjemné jarné popoludnie. Aj počasie sa umúdrilo a po niekoľkodňových dažďoch vykuklo slniečko, aby nás
svojimi lúčmi zohrialo a potešilo. Na úvod
sa predstavili s krátkym programom žiaci
Dramatického krúžku. Zarecitovali básne
matkám, ktorých sviatok sme si týždeň predtým pripomenuli. Potom sa už mohli všetci
prítomní zapojiť do súťaží na piatich stanovištiach. Svoje sily, schopnosti a zručnosti si
mohli overiť skákaním vo vreci, na švihadle,
triafaním loptičiek do vedra, práskaním balónov uviazaných na nohách alebo majstrovským ovládaním kruhov. Potešilo nás, že sa
zapojili nielen deti ale aj rodičia. Na multifunkčnom ihrisku sa konal futbalový turnaj.
Po predvedených výkonoch si mohli všetci
pochutiť na dobrom guláši, ktorý navaril riaditeľ školy Pavel Benca spolu s pánom školníkom Alojzom Slobodom. Šikovné a ochotné
mamičky priniesli napečené dobroty – pagáčiky a koláče, ktoré nám veľmi chutili. O pitný
režim ale aj iné organizačné veci sa postarala Rada rodičov na čele s jej predsedníčkou
JUDr. Michaelou Tomečkovou, za čo im patrí

naše poďakovanie. Pri športových aktivitách
a debatách čas rýchlo ubehol. S dobrým
pocitom z príjemne stráveného popoludnia
sme sa rozchádzali domov s tvrdením, že o
rok sa stretneme znovu.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Súťaž – pán Smietko
Traja žiaci našej školy sa zapojili do fotografickej súťaže ,,pán Smietko“ na tému
„Ako triedi odpad naše mesto“. Súťaž FCC
Slovensko s.r.o. prebiehala do 21. apríla. Za
fotografie našich žiakov mohli všetci dobrovoľne hlasovať. V medzinárodný deň Zeme
(22. apríl) prebehlo vyhodnotenie súťaže. Do
školy prišla výhra pre nášho výhercu z deviateho ročníka Richarda Dvorana – digitálny
fotoaparát. Vo fotogalérii sú fotky vytvorené
našimi žiakmi.
Mgr. Ľubomír Lesňák

Navštívili sme Trenčiansky hrad
Koniec školského roka je predo dvermi a v mesiaci jún sa tradične organizujú koncoročné
školské výlety. Žiaci piatej a šiestej triedy so svojimi triednymi učiteľmi navštívili mesto Trenčín.
Bol piatok, počasie vyzeralo všelijako, no tridsaťjedenčlenná skupina nadšencov sa v skorých
ranných hodinách vydala na cestu.
Premiestňovanie vlakmi z Vysokej pri Morave, cez Zohor a Bratislavu do Trenčína trvalo niekoľko hodín, ale nám to vôbec neprekážalo, pretože sme boli plní očakávania. Pri pohľade z vlaku
sme spoznávali prírodné krásy Slovenka, až napokon sa pred nami týčil Trenčiansky hrad, ktorý bol už na dosah. Počasie sa umúdrilo a v Trenčíne nás vítalo slniečko. A naša ozajstná cesta
za dobrodružstvom mohla začať! Zo železničnej stanice sme sa vybrali turistickým krokom k
nášmu cieľu. Našťastie, hrad nebol priveľmi ďaleko, ale museli sme vynaložiť silu, aby sme sa k
nemu dostali. Zdolali sme prechod cez časť mesta Trenčín, dostali sme sa na Matúšovu cestu
a už nás čakalo podhradie, kde sme si urobili krátku prestávku. Navštívili sme Studňu lásky,
pohladkali sme si dravých operencov, pokupovali sme si suveníry. Na obed nás čakala milá
pani sprievodkyňa, ktorá nás oboznámila s históriu Trenčianskeho hradu a poprevádzala nás
po jeho tajných miestach a komnatách. Z dejepisu sme získali nové poznatky, zároveň sme
si zopakovali, kto bol Matúš Čák Trenčiansky, ktorí uhorskí šľachtici a ktoré rody v minulosti
vlastnili hrad, ktorý bol a je dominantou Stredného Považia, a dozvedeli sme sa, že po územie
Trenčína sa rozprestieralo Rímske impérium. Naša obhliadka hradu sa zavŕšila výstupom na
Matúšovu vežu, vysokú 36 metrov, typickú pre tento hradný komplex. Informácie, ktoré sme
počuli, priestory, ktoré sme v hrade ponavštevovali nás zaujali, ale nie nadarmo sa hovorí, že
z chleba žije človek, museli sme sa i my posilniť. V centre mesta sme navštívili reštauráciu, kde
nás čakal príjemný personál, pousádzali sme a pripravený bol pre nás neskorý obed – výborný rezeň so zemiakmi a šalátom. Posilnení, oddýchnutí sme sa vrátili na vlakovú stanicu a už
nás občakávala spiatočná cesta domov. Miestami sme museli čakať na prípoje, ale nám to
nevadilo, vždy sme sa vedeli nejako zabaviť.
Okolo osemnástej hodiny sme sa vrátili do našej obce, kde nás na stanici čakali naši rodičia a
kamaráti. Takto sme absolvovali náš tohtoročný výlet, na ktorý budeme dlho spomínať. Ďakujeme!
Mgr.Daniel Prokop

Koncert
Dňa 15. mája 2019 sa na našej škole uskutočnil hudobno-výchovný koncert Muzika, ktorý sprostredkovala agentúra AmOs z Banskej
Bystrice. Počas šesťdesiatich minút sme si
vypočuli výber najpopulárnejších českých a
slovenských piesní za posledné polstoročie.
Žiaci mali možnosť zaspievať si pesničky od
Karla Gotta, Karla Duchoňa, Mira Žbirku či
kapiel Olympic, Team, IMT Smile, a mnohých
ďalších. Hudobníci nám okrem spevu porozprávali aj o tvorbe piesní a vzťahoch medzi
spevákmi a textármi. Vedomostnými otázkami boli žiaci vťahovaní do deja programu
a za správnu odpoveď získali sladkú odmenu (jabĺčko). V telocvični vládla príjemná a
uvoľnená atmosféra, takže z koncertu sme
odchádzali dobre naladení a s peknými zážitkami.
Mgr.Alena Kľučarová
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ENGLISH STAR
Dňa 10. mája 2019 sa 11 žiakov štvrtého až ôsmeho ročníka našej školy zapojilo do medzinárodnej súťaže v anglickom jazyku ENGLISH STAR.
Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov. Súťažilo sa v kategóriách Star 4 – Star 8, pričom jednotlivé kategórie zodpovedajú ročníkom, ktoré súťažiaci
navštevujú. Žiaci tak mali možnosť porovnať
si svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl.
Všetci tí, ktorí v testovaní dosiahli viac ako
80%, boli odmenení diplomom so zlatou medailou. Ako poďakovanie za úspešnú reprezentáciu venuje naša škola všetkým zúčastneným žiakom aj knižné ocenenie. Gratulujeme!
Najúspešnejšími z našej školy boli:
Michal Kopča
(8. ročník): 99%
Marek Kardoš
(4. ročník): 97%
Barbora Nagyová (8. ročník): 95%
Timea Matúšková (6. ročník): 92%
Miriam Krišicová (8. ročník): 87%
Andrej Pucovský (4. ročník): 86%
Ďakujem všetkým žiakom za ochotu a chuť
zapojiť sa po prvýkrát do takejto súťaže. Verím, že rovnako úspešne budú pokračovať aj
v ďalších ročníkoch. Želám im veľa úspechov
a zábavy pri ďalšom štúdiu anglického jazyka.
Mgr. Alena Kľučarová

Cyklovýlet
biologického krúžku.
V stredu, 19. 6. 2019, sme zorganizoval
cyklovýlet do Záhorskej Vsi pre žiakov biologického krúžku. Výletu sa zúčastnilo sedem
žiakov piatej, šiestej a siedmej triedy, jeden
učiteľ a jeden rodič, ochotný pomôcť s dozorom. Zišli sme sa na Námestí oslobodenia
a vyrazili ku „plynárom“. Tam sme odbočili
na cyklistický chodník vedúci cez Horný les
plný komárov. Preto sme sa v lese nezastavovali. Po príchode do Záhorskej Vsi sme sa
zastavili oddýchnuť si a občerstviť sa. Ochladili sme sa osviežujúcou kofolou a nanukmi.
Oddýchnutí sme sa prišli odfotiť ku kompe
a vydali sme sa naspäť do Vysokej. Výlet bol
krátky, ale pre vysokú teplotu namáhavý.
Rozchod domov bol okolo 15:00 z Námestia
oslobodenia.
Mgr. Ľubomír Lesňák

Škola v prírode Fantázia – Stará Myjava
V dňoch 21. – 25. júna sa 20 žiackych odvážlivcov 2., 3. a 4. triedy spolu s 2 učiteľkami
rozhodli ísť zažiť dobrodružstvo do školy v
prírode Fantázia v Starej Myjave. Pre niektorých žiakov to nebolo prvýkrát, pre iných
áno. Počas nášho pobytu sme zažili naozaj
veľmi pekné zážitky. Dopoludňajšie aktivity
zabezpečovali p. učiteľky a popoludňajšie
aktivity i večerný program mali na starosti
animátori. Deti mali každý deň pestrý a výnimočný – mohli sa predviesť v talentovej súťaži, zvolili sme si dievča a chlapca Fantázie,
tancovali zábavné tance, súťažili v rôznych
súťažiach. Domov sme sa vrátili plní nových
a príjemných zážitkov. Dúfam, že o rok sa k
nám pridajú ďalší žiaci.
Mgr. Krištofičová Terézia
Mgr. Klasová Martina
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Zhodnotenie školského roku
2018/2019
V piatok 28.6.2019 sa zatvorila brána školy, a to znamená pre žiakov
dvojmesačné prázdniny a pre pedagógov zaslúžené čerpanie dovolenky. Aký bol tento školský rok pre našu školu? Dovoľte mi , prosím,
krátke zhodnotenie.
ZŠ vo Vysokej pri Morave navštevovalo 163 žiakov, ktorí pracovali
so striedavou usilovnosťou a výsledkami. Okrem svojich každodenných povinností v škole sa mnohí dokázali veľmi pekne pripraviť na
rôzne súťaže a olympiády. Patria medzi nich : Richard Dvoran, žiak
9. triedy, ktorý bol vo fotografickej súťaži Pán Smietko v téme Ako
triedi odpad naše mesto úspešný a za odmenu sa môže pochváliť
pekným darčekom fotoaparátom. V súťaži Pán Smietko (zber papiera
škôl) sa naša škola umiestnila na 3. mieste a získala poukazy na nákup
športových potrieb vo výške 200€. Dievčatá 5. a 6. ročníka obsadili
v okresnom kole vo vybíjanej v Malackách 2. miesto. Žiak 9. ročníka
Matúš Hurbanič sa stal v okresnom kole chemickej olympiády úspešným riešiteľom. V okresnom kole geografickej olympiády sa stal žiak
8. triedy Michal Kopča 3. miestom úspešným riešiteľom a postúpil
do krajského kola, kde obsadil tiež ako úspešný riešiteľ 18. miesto.
V okresnom kole geografickej olympiády sa zúčastnili aj žiačky 6.
ročníka Emília Hanzelová a Ema Mikulášková. Michal Kopča sa môže
pýšiť titulom úspešný riešiteľ aj v olympiáde anglického jazyka, keď
v okresnom kole obsadil pekné 5. miesto. Ďalším úspechom je účasť
11 žiakov v internetovej súťaži v anglickom jazyku English Star. Žiaci
Marek Kardoš , Andrej Pucovský, Karolína Klimčíková (všetci 4. trieda),
Emília Hanzelová, Ema Mikulášková, Timea Matúšková (6. trieda), Miroslav Hanzel, Scarlet Romana Maťušenková(7. trieda), Michal Kopča,
Miriam Krišicová a Barbora Nagyová (8. trieda) si v súťaži počínali veľmi dobre , o čom svedčia doručené diplomy. Dvaja dosiahli krásnu
úroveň 97%, ale ani ostatní nezaostali. Mnohí žiaci úspešne riešili súťaž Matematický klokan, napr. Šimon Grgula zo 6. triedy a Esther Mila
Kardošová z 2. triedy, ktorá sa stala Klokankou školy a v rámci celého

Zo života Detského centra Farbička
Ani sme sa nenazdali, a končí sa ďalší, už ôsmy školský rok vo Farbičke.
V školskom roku 2018/2019 sme prijali deti vo veku od 18 mesiacov
do štyroch rokov. Prvý septembrový mesiac bol trocha náročnejší,
deti sa ťažko lúčili so svojimi mamami. Aby sme adaptačný proces
dieťatka uľahčili, prvé dni prebiehala adaptácia za prítomnosti rodiča, všímali sme si, ako dieťa reaguje, či sa mu páči medzi deťmi, hrá
sa s nimi. Ak je dieťa pripravené, príde už bez mamičky, postupne sa
predlžuje pobyt. Deti si môžu vziať do škôlky svoju obľúbenú hračku,
ktorá im dáva pocit bezpečia a istoty. Dieťatko si postupne zvyká na
odlúčenie od rodiča a teší sa z prítomnosti iných detí. Dôležité je, aby
sa dieťa cítilo v škôlke bezpečne a vytvorilo si pozitívny emocionálny
vzťah k učiteľke.
Počas roka sme pre deti pripravili rôzne akcie. Našu škôlku navštívil
Mikuláš s batohom plným darčekov, pod vianočným stromčekom
si našli deti veľa pekných hračiek. Počas fašiangového obdobia sa v
našej Farbičke konal tradičný fašiangový karneval. Jar sme privítali
vychádzkou do prírody, kde sme si zaspievali známe pesničky a vybláznili sa na jarnom slniečku. Navštívili sme miestnu materskú škôlku, kde sme sa zúčastnili na vystúpení sokoliarov. Deti mohli z malej
vzdialenosti pozorovať lietajúce dravce a sovy. Pripravili sme darčeky
pre mamičky k ich sviatku. Oslávili sme na našom školskom dvore
„Deň detí“. Počas roka sa deti naučili veľa pesničiek, básničiek, tančekov. Usilovali sme sa počas roka zlepšovať samoobslužné návyky
dieťaťa, ako je stolovanie, hygienické návyky, obliekanie, obúvanie,
odúčanie sa od plienok a cumlíkov.
Rok ubehol ako voda a my sa budeme ťažko lúčiť s detičkami, ktoré
odchádzajú do „veľkej škôlky“, kde ich čakajú nové pani učiteľky, ktoré sa na nich určite tešia a aj noví kamaráti. Prajeme im, nech úsmev
na ich tváričkách vydrží aj v budúcnosti, nech sú šťastné a veselé.
Bc. Viera Kopčová

Slovenska sa umiestnila na 20. mieste.
Pod vedením Mgr. Daniela Prokopa vychádza v škole občasník Hochštecká prestávka, ktorý sa stretol s veľkým záujmom. Pochvala patrí
redakčnej rade v zložení :
Šimon Grgula , Tomáš Matúšek, Emília Hanzelová, Timea Matúšková,
Ema Mikulášková, Klára Šrámeková, Tamara Šimová, Eva Ševčíková
(všetci 6. tr.), Scarlet Maťušenková, Miroslav Hanzel (7. tr.) a Barbora
Nagyová (8. tr.). Naši žiaci vedia aj pekne maľovať. Za účasť vo výtvarnej súťaži ďakujeme Sofii Klasovej , Natálii Šimuničovej (3. tr. ), Nine
Šrámekovej ( 4. tr.), Michalovi Masarykovi ( 5. tr.), Kláre Šrámekovej,
Linde Soboličovej( 6. tr.) a Barbore Nagyovej (8. tr.).
Škola zorganizovala aj nasledujúce podujatia :
Na jeseň a na jar zber papiera – vyzberali sme takmer 11 ton, v spolupráci s CPPP a P v Malackách päťtýždňový výchovný program v 4.
triede zameraný na prevenciu šikanovania a kyberšikany, uskutočnili
sme výchovné koncerty Slovenská ľudová pieseň, Muzika, divadelné
predstavenie Na Zemi – dobre mi, podujatia Kúzelná fyzika, sférické
kino, Jabĺčko – náš kamarát, besedu k 100. výročiu vzniku Československa, šarkaniádu, exkurziu do Elektrolandu v Mochovciach, výlet
do predvianočnej Viedne, Vianočnú akadémia spojenú s vianočnou
tržnicou, školský karneval a pochovávanie basy, plavecký výcvik, brigádu ku Dňu Zeme, Noc s Andersenom, Deň rodiny, školu v prírode ,
koncoročné výlety.
Od 1.7. do 12.7.2019 bol v prevádzke letný školský klub. Škola nadviazala spoluprácu s chorvátskou školou neďaleko mesta Zadar. 6
našich žiakov sa na začiatku septembra zúčastní výmenného pobytu
v Chorvátsku a následne prídu chorvátske deti k nám na Slovensko.
Vedenie ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave srdečne ďakuje touto cestou
zriaďovateľovi- starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi, obecnému zastupiteľstvu, Rade školy, Rade rodičov na čele s predsedníčkou
JUDr. Michaelou Tomečkovou, sponzorom a všetkým ochotným rodičom za výbornú spoluprácu a pomoc škole. Úprimne ďakujeme!
Všetkým žiakom, rodičom a učiteľom prajeme príjemne strávené
prázdniny a dovolenku , veľa odpočinku, slnka a nových zážitkov.
Mgr. Gabriela Gabrišová
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Život v materskej škole
Apríl 2019
V apríli sme v MŠ privítali dvoch hostí zo sokoliarskej skupiny Falconarii. Priniesli si so sebou šesť rôznych druhov denných, ale aj
nočných dravcov z našej prírody aj zo zahraničia. V rámci environmentálnej výchovy sa deti oboznámili so životom a spôsobom lovu
rýchleho sokola, majestátneho orla, či okatého výra. Počas prezentácie nám dravce predviedli svoje letové schopnosti. Deťom sa vystúpenie dravcov veľmi páčilo a mali zážitok z toho, že si ich mohli
pohladiť a odfotiť sa s nimi.
Z hľadania veľkonočných vajíčoch na školskom dvore mali deti veľkú radosť. Každé vajíčko, ktoré našli priniesli do spoločného košíka, z
ktorého si veľkonočné vajíčka rozdelili.
V tomto období prebiehal zápis detí do materskej školy. Na zápis prišlo 28 detí a všetky deti boli do materskej školy prijaté.
Od 29.4. do 3.5.2019 naše drobce absolvovali prípravný plavecký
kurz, cieľom ktorého bolo zoznámiť sa a adaptovať sa na zákonitosti
vodného prostredia, zvládnuť základné plavecké zručnosti – dýchanie, ponáranie a orientáciu pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na bruchu a chrbte, skoky do vody a napodobňovanie prvých
plaveckých pohybov. Aj keď nám počasie celý týždeň neprialo, všetky deti mali 100% účasť a veľmi sa im páčilo.
Máj 2019
„Srdce matky je špeciálne miesto, kde deti nájdu vždy svoj domov“.
Deň matiek je dňom, ktorý patrí našim mamám. Deti sa svojim mamičkám za ich lásku a obetavosť, poďakovali pekným pásmom, ktoré
si nacvičili s pani učiteľkami. Po predstavení si mohli rodičia pochutnať na pomazánkach, ktoré pre naše deti pripravuje pani kuchárka.
V polovici mája prebiehalo v materskej škole koncoročné fotografovanie detí.
Tretí májový týždeň k nám zavítalo divadielko Slniečko s pútavým
predstavením o rodine „Mama, oco a ja!. Deti si okrem predstavenia
spoločne s bábkohercom zaspievali a zatancovali.
Jún 2019
Zoologická záhrada bola cieľom našich koncoročných výletov. Zvieratá sa deťom ukázali v celej svojej kráse, previezli sme sa na vláčiku,
navštívili dinopark aj 3D kino a na záver sme si urobili piknik.
Popretletko je marionetové predstavenie, ktoré zavítalo do našej
škôlky. Slovné prekrúcačky a milé popletené zážitky priniesli hlav-
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nému hrdinovi vysnívané šťastie, srdce princeznej a deťom smiech a radosť na tvári.
Posledný júnový pracovný deň sme sa rozlúčili s našimi predškolákmi, ktorí v septembri
prekročia brány základnej školy.
V januári sme sa ako škôlka zapojili do projektu „Zbierame použité batérie so Šmudlom“.
Deti absolvovali ekovýchovu, kde sa dozvedeli, prečo je dôležité chrániť prírodu. Prvý
cieľ, nazbierať 200 kg batérií sa nám podaril
do konca školského roka splniť. Odmenou
pre našu škôlku bude divadelné predstavenie pre naše deti zdarma. Za každých ďalších
200 kg, ktoré sa nám podarí nazbierať, škôlka
dostane finančnú odmenu. Verím, že sa nám
podarí spoločne nazbierať ďalších 200 kg.
Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí nás v
tomto projekte podporili a priniesli nám čo i
len jednu použitú baterku.

Školská jedáleň!
V nasledujúcom školskom roku 2019/2020
prejde školská jedáleň novými zmenami . S
účinnosťou od 1.1. 2019 nadobúda účinnosť
novela zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách
v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych
vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorá sa
týka najmä poskytovania dotácie na stravu.
Dotáciu na podporu výchovy k stravovacím
návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“)
možno poskytnúť na zabezpečenie obeda a
iného jedla dieťaťu v materskej škole a v základnej škole. Cieľom poskytnutia dotácie na
stravu je najmä podpora výchovy detí k zdravým stravovacím návykom, ako aj finančné
odbremenenie rodičov detí od platenia úhrady za stravu.
Dotáciu na stravu možno poskytnúť pre
všetky deti, ktoré navštevujú posledný ročník
materskej školy a pre deti, ktoré navštevujú
základnú školu.
Dotácia na stravu sa poskytuje v sume 1,20 €
za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole
alebo vyučovania v základnej škole a odobralo
stravu.
Zmeny sa budú týkať aj podmienok pri odhlasovaní a prihlasovaní dieťaťa zo stravy.

Zo života DHZ
Dobrovoľný hasičský zbor má za sebou obdobie bohaté na rôznorodé aktivity, ktoré
boli určené ako dospelým, tak i deťom.
Našou prvou súťažou v tomto roku bola Halová súťaž v Záhorskej Vsi.
Dňa 6.4. 2019 sa naši mladí hasiči zúčastnili
na halovej súťaži. Zmerali si svoje sily v zručnosti a ukázali ako sú veľmi šikovní. Pre niektorých to bola úplne prvá súťaž, no svojou
premiérou sa nenechali zaskočiť a podali
skvelé výkony. Súťaže sa zúčastnilo 6 družstiev. 3 dievčenské, 2 chlapčenské a dorast.
Dievčatá sa umiestnili na 1. ,4. a krásnom 6.
mieste. Chlapci na 1. a 3 mieste a dorast na 1.
mieste. Ženy sa umiestnili na 1. a muži na 2.
mieste. Lepší štart do novej sezóny sme si ani
nemohli želať.

Od 1.9.2019 prejdeme k novému informačnému systému ŠJ4 od firmy SOFT-GL s.r.o. Košice.
Zakúpili sme čipový systém pre deti, aby sme
uľahčili kontrolu čo sa týka prihlásenia, odhlásenia a odobratia stravy. Každé dieťa, ktoré sa
bude stravovať v školskej jedálni dostane jeden čip. Po príchode do školy sa každé dieťa
musí prihlásiť čipovým systémom, ktorý bude
namontovaný na chodbe školy („kvôli dochádzke“) aby vedúca školskej jedálne videla
vo svojom systéme, koľko detí si odoberie stravu v daný deň. Po príchode na obed sa dieťa
znovu prihlási pri okienku, aby sa vedelo, či si
skutočne odobralo stravu. V prípade, že je dieťa ráno prihlásené v škole a neodoberie si stravu, rodič musí zaplatiť plnú sumu za stravu a to
v danej výške, ako je uvedené vo finančných
pásmach na nákup potravín na jedno jedlo. Je
to hlavne kvôli tomu, aby sme zabránili zneužívaniu systému a aby sa zbytočne neplytvalo
potravinami. V prípade , že dieťa ochorie, má
nárok na obed v prvý deň choroby. V takomto
prípade si rodič zaplatí za stravu plnej výške.
Rodičov upozorňujeme, že dieťa, ktoré nepríde do školy, je potrebné odhlásiť zo stravy
deň vopred do 14:00 hod!!!
Finančné pásma na nákup potravín na jedno
jedlo s účinnosťou od 01.09.2019 ktoré vydalo
MŠVVaŠ SR sú nasledovné.

Materská škola :
Desiata - 0,38 €
Obed - 0,90 €
Olovrant - 0,26 €
Základná škola: I:stupeň 1-4 ročník
Obed - 1,21 €II :stupeň 5-9ročník
Obed - 1,30 €
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave
po prehodnotení režijných nákladov na stravu v školskej jedálni zo dňa 16.04.2019, súhlasí s úpravou stravnej jednotky za jeden obed
v školskej jedálni na sumu 2,80€ pre dôchodcov, ako i cudzích stravníkov.
Dôchodcovia : cena za stravnú jednotku –
Obed – 2,00 € 0,80 € príspevok platí Obecný
Úrad pre dôchodcov, ktorí musia mať trvalý
pobyt vo Vysokej pri Morave.
Cudzí stravníci : cena za stravnú jednotku Obed – 2,80 €
Odhlasovať a prihlasovať zo stravy sa bude
niekoľkými možnosťami:
- cez web stránku jedálne od 01.09.2019
www.eskoly.sk,
- terminálom , ktorý bude umiestnený v školskej jedálni
- emailom u vedúcej školskej jedálne: veduca.
jedalne@skolavpm.sk
- sms správou na telefónne číslo: 0902/152 273
Alena Fischerová - vedúca školskej jedálne
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V zdarne započatej sezóne sme pokračovali na príjemnom stretnutí u našich rakúskych partnerov vo Fuchsenbigl. Dňa 27.4.2019 sme sa zúčastnili slávnostného odovzdávania nového auta hasičom Fuchsenbigl a náš kolega pre mládež Alfons Weiss predával funkciu veliteľa svojmu
následníkovi. Za DHZ Vysoká pri Morave pozvanie prijali a podujatia sa zúčastnili hasiči: Maxianová, Kopča, Smolinská; za DHZ Záhorská Ves
Grujbar Jozef, za KR HaZZ Bratislava Ing. Kašička Jaroslav a prekladateľ p. Ronec z Pezinka.
O deň neskôr sme cestovali opäť do Rakúska. Tentokrát do Marcheggu, kde sme boli pozvaní na oslavy sv. Floriána. Zúčastnili sme sa sv
.omše v miestnom kostole Marchegg a slávnostného nástupu pred hasičskou zbrojnicou.
Dňa 15. mája 2019 za daždivého počasia sa v našej obci uskutočnilo previerkové cvičenie, ktorého sa zúčastnili dobrovoľní hasiči z Vysokej pri
Morave a profesionálni hasiči z okresu Malacky. Námetom cvičenia bolo zdolanie požiaru v objekte domu – bývalej starej lekárne na Námestí
oslobodenia v centre obce. Tento objekt bol určený na demoláciu, a tak ho hasiči použili pred zbúraním na svoj výcvik. Dobrovoľní hasiči
si precvičili správne použitie ručných hasiacich prístrojov, použitie nového hasičského auta a jeho výbavy na hasenie požiarov pri zásahu z
vonkajšieho prostredia a preverenie činnosti veliteľa zásahu a zasahujúcich hasičov.
Kategória zaradenia našej obecnej dobrovoľnej hasičskej jednotky a jej vybavenie neumožňuje v súčasnosti pri zachovaní bezpečnostných
opatrení zásah vo vnútri objektu v zadymenom prostredí. Zásah vo vnútri objektu pri simulovanom zadymení sme prenechali profesionálnym hasičom z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Malackách, ktorí si precvičili záchranu a transport intoxikovaných
osôb z takéhoto prostredia. Traja figuranti z radov mladších našich hasičov predstavovali dymom priotrávené osoby v bezvedomí. Úlohou
profesionálnych hasičov bolo ich vyhľadanie, poskytnutie prvej pomoci a transport zranených pred objekt, kde bolo ďalej s pomocou dobrovoľných hasičov zabezpečené ich odovzdanie zdravotnej službe.
Súčasťou cvičenia bolo teda aj preverenie súčinnosti medzi profesionálnymi a dobrovoľnými hasičmi a inými záchrannými zložkami. Na cvičení
sa zúčastnili šiesti príslušníci našej dobrovoľnej hasičskej jednotky a jedna osádka hasičského záchranného automobilu profesionálnych hasičov.
Po úspešnom zvládnutí námetu hasičského cvičenia a odvetraní objektu sme boli súčinní pri výcviku psov používaných pri vyhľadávaní osôb
v stavebných objektoch. Toto cvičenie vykonávali záchranári z Bratislavskej kynologickej záchrannej brigády. Našich figurantov hľadali služobné psy v ťažko prístupných a neznámych priestoroch.
Z pohľadu zúčastnených hasičov a záchranárov boli úlohy zvládnuté a vyhodnotené na veľmi vysokej profesionálnej úrovni. Z ich strany bola
tlmočená vďaka obecnému úradu a starostovi obce za možnosť uskutočniť takýto druh cvičenia v obci Vysoká pri Morave.
Dňa 18.5.2019 sa u nás vo Vysokej pri Morave na miestnom ihrisku konalo okresné kolo súťaže hry Plameň. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev. Súťažilo sa v dráhe CTIF a štafete, doplnkovou disciplínou bol požiarny útok. Naše družstvo zasa raz ukázalo, že aj napriek tomu že deti mali len
neveľa tréningov pred súťažou, skončili na krásnom 1.mieste. :) Veľké ďakujem patrí všetkým, ktorí sa zúčastnili na tejto akcii a priložili ruku k
dielu, ale predovšetkým veľké ĎAKUJEM patrí pánovi trénerovi Majovi Matúškovi pánovi Štejkovi Kopčovi a pánovi Vladovi Bojkovskému za
svoj čas venovaný deťom, ktoré dokazujú skvelé výsledky:)
Vďaka patrí takisto všetkým, čo sa podieľali na priebehu okresnej súťaže, pretože sme ju organizoval po prvý raz.
25.5.2019 sme sa zúčastnili okresného cvičenia HaZZ Malacky. Protipovodňový výcvik sa realizoval v Malých Levároch od 8:00 do 13:00.
Z DHZ Vysoká pri Morave sa ho účastnili : Ing. Kováč, p.Valter, p.Valterová, p.Houdek.
Po prvýkrát sme privítali družstvá na previerkach vo Vysokej pri Morave, konané dňa 1.6.2019. Hlavnou rozhodkyňou bola p. Fabianová.
Veliteľom súťaže p, Chvíla. Za dorastenky: 1.miesto - Sološnica; za dorastencov: 1.miesto – Lozorno. Za ženy: 1.miesto – Sološnica, za mužov:
1.miesto – Sološnica. Naša DHZ skončila na krásnom 5.mieste. Ďakujeme za dobre odvedenú prácu všetkým čo pomáhali pri prípravách a aj po nej.
V dňoch 1. a 2. 6. sme sa vybrali do Marcheggu, aby sme si pripomenuli významnú udalosť, 140. výročie založenia dobrovoľného hasičského
zboru v obci Marchegg. 140 rokov je úžasný vek, ale nielen preto si zaslúžia naši kolegovia z Rakúska úctu. Už po niekoľko generácií zachraňujú životy a majetky, a právom je ich patrónom svätý Florián, symbol charakteru a odvahy. Pre dobrovoľných hasičov jednoznačne platí
myšlienka z hasičského desatora: „Nehľadaj v dobrovoľnom hasičskom zbore zisk, ani slávu, ale len bratskú povinnosť pomôcť v nešťastí.“ Dňa
1.6.2019 sa zúčastnili pán Kopča a Bojkovský na súťaži ako hostia v Marcheggu. Dňa 2.6.2019 sa na oslavách v zámockom parku zúčastnili:
Maxianová Hana, p. Smolinská, p. Kopča, p. Bojkovský, p. Maxianová Vierka,p. Kováč Tomáš, p. Miška a Peter Slatina.
Vážení občania,
Dovoľte, aby som Vám oznámila, že od 25. 6. 2019 som odstúpila z funkcie Predsedu OZ DHZ Vysoká pri Morave. Než bude zvolený nový predseda
bude ma zastupovať Podpredseda a veliteľ zboru p. Karol Dvoran. Chcem sa poďakovať všetkým za množstvo splnených úloh, za podporu. Chcem
sa poďakovať za vykonanú prácu pre náš zbor. Poďakovať sa za veľa hodín strávených na akciách vo Vysokej pri Morave. Poďakovať sa za podanie
ruky a úsmev na tvári. Veľká vďaka všetkým!
S úctou Hana Maxiánová
Dovoľte mi zaželať Vám množstvo úspechov v osobnom a pracovnom živote!
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Návraty ku Karolovi Koreničovi
Ako sme spomínali v minulom čísle občasníka Vysočan, v tomto roku sme sa rozhodli priblížiť Vám osobnosť nášho
rodáka Karola Koreniča. V prvom tohtoročnom čísle sme sa venovali jeho detstvu, mladosti a počiatkom svojho
pôsobenia v USA, v nasledujúcich riadkoch sme chceli zachytiť jeho pôsobenie v čele americko-slovenských robotníkov od začiatkov svojej organizačnej práce až po koniec II. svetovej vojny.
Karol Korenič ako čelný predstaviteľ slovenských robotníkov v Amerike
Prvé slovenské spolky v Amerike začali vznikať v 80. rokoch 19. storočia. Medzi inými vznikol 20.11. 1915 i
Slovenský robotnícky v nemoci a smrti podporujúci spolok, ktorého ideové zameranie a ciele sa stotožňovali
so svetonázorovým pohľadom mladého Karola Koreniča.
Pre svoju politickú angažovanosť a rovnako z dôvodov ekonomickej depresie zapríčinenej I. svetovou vojnou,
ho z továrne na furmanské vozy v roku 1914 prepustili. Obdobie bez zamestnania využíval na splnenie svojej
dávnej túžby – rozšíriť si vzdelanie. Spolu s ďalšími krajanmi navštevoval kurz slovenského pravopisu, ktorý zorganizoval výkonný výbor slovenského odvetvia Socialistickej strany v Amerike pri redakcii časopisu Rovnosť ľudu, a takisto navštevoval dennú školu angličtiny, ktorú organizovala chicagská mestská správa pre nezamestnaných prisťahovalcov. S pomocou svojho učiteľa angličtiny Johna Skinnera získal prostredníctvom
Emigrant Protective Ligue zamestnanie na ovocinárskej farme vzdialenej približne 300 kilometrov severozápadne od Chicaga v štáte Washington.
Po skončení letnej práce na farme odišiel ako „domovinár“ (roľník, ktorý sa usadí na pustatine a začne farmárčiť). Táto náročná práca s neistými
vyhliadkami do budúcna ho však neuspokojovala a z finančných dôvodov sa v roku 1916 znova púšťa do hľadania stáleho zamestnania, najskôr
cestuje do Seatlu (štát Washington), Portlandu (Oregon) a do San Francisca (Kalifornia). Práve v San Franciscu sa zoznámil s Bertou Noskovou,
krajankou pochádzajúcou zo Siladíc, s ktorou sa oženil a ako ženatý sa v roku 1917 vrátil do Chicaga. Okrem hľadania práce sa v tomto už známom prostredí zanietene pustil do organizačnej práce. Prejavil sympatie so Slovenským robotníckym spolkom a v roku 1917 nadviazal kontakty
s M. Čulenom, s ktorým v lete roku 1917 založili jeho ďalší 22. oddiel v južnej časti Chicaga v štvrti Town of Lake. Necelý rok po svojom návrate
bol medzi tými, ktorí založili družstvo pre postavenie Robotníckeho domu, v ktorom vykonával funkciu tajomníka. Aj zásluhou jeho práce mohlo
družstvo v roku 1918 pristúpiť k začatiu výstavby Robotníckeho domu, ktorý sa od roku 1920 stal hlavným strediskom organizovaného americko-slovenského i americko-českého robotníckeho hnutia v Chicagu.
V časoch vrcholiacich snáh o utvorenie samostatného československého štátu sa aj robotnícky spolok angažoval za túto myšlienku. Karol Korenič bol zvolený za podpredsedu Československej robotníckej rady, ktorej účelom bolo „domáhať sa všetkými prostriedkami osamostatnenia
štátneho zväzku českých krajín spolu s uhorským Slovenskom a prispievať k budovaniu demokratickej a sociálno-spravodlivej Československej
republiky v spolupráci s Českým národným združením a Slovenskou ligou.“ Okrem týchto zámerov sa Korenič angažoval na poli Socialistickej
strany Ameriky. 30. augusta 1919 sa zúčastnil mimoriadneho zjazdu tejto politickej organizácie a bol medzi organizátormi, ktorí založili strojnícke
družstvo so strediskom v chicagskom North Side. Od roku 1920 prevzal funkciu tajomníka Slovenskej socialistickej strany v Amerike.
Karol Korenič si vo svojej novej funkcii predsavzal najmä rozširovať pole pôsobnosti organizácie, ktoré v nemalej miere videl v podpore vzdelanosti a výchove mládeže ako i v prehlbovaní publikačných aktivít. Svoj prvý zámer sa mu podarilo realizovať ešte v júni roku 1919, kedy sa v Slovenskom robotníckom spolku vytvorilo Oddelenie mládeže určené deťom od 6 do 17 rokov. V rámci jeho činnosti vznikali slovenské robotnícke
školy, voľnočasové krúžky pre deti a od marca 1924 toto oddelenie vydávalo vlastný časopis Naša mládež. Výsledkom aktivít bol neustály nárast o
členstvo v spolku a to i v čase, kedy neskôr v dôsledku hospodárskej krízy budú iné spolky zaznamenávať značný pokles svojich členov.
Ako nový čelný predstaviteľ slovenských socialistov v Amerike sa Karol Korenič podujal vytvoriť popri redakcii Rovnosti ľudu, tiež nakladateľstvo
a vydavateľstvo. To vzniklo v roku 1920 pod názvom Ústredné slovenské kníhkupectvo a jeho riaditeľom sa stal práve náš rodák. Pri ňom vznikla
tlačiareň, ktorá v početných nákladoch vydávala osvetovú literatúru politického, beletristického i náučného charakteru. Medzi najvyhľadávanejšími publikáciami bol aj populárny slovensko-anglický slovník. Úspešnú činnosť tohto vydavateľského domu dokladajú viaceré svedectvá. Konštantín Čulen, hoc politický oponent, konštatoval: „Vydavateľstvo Rovnosti ľudu bolo vari najživším vydavateľstvom v Amerike.“ Tvorivá činnosť
tejto inštitúcie sa prejavila i v množstve výtlačkov, ktoré zaplavovali vtedajšie Československo. Americko-slovenskí socialisti každoročne finančne
prispievali i na periodiká na Slovensku. Finančne podporovali Pravdu chudoby alebo DAV. Peňažnú podporu dostávali aj rodiny väznených a prenasledovaných komunistov, spisovatelia či štrajkujúci robotníci. Finančne americko-slovenskí robotníci zabezpečili stavbu Robotníckeho domu
vo Vrútkach v roku 1924.
Okrem organizačnej práce, Karol Korenič aktívne prednášal. V roku 1933 realizoval sériu päťdesiatich dvoch prednášok v jednotlivých chicagských
okresoch. Okrem toho zabezpečoval finančnú podporu štrajkujúcim a ich rodinám, zbierky šatstva a potravín pre štrajkujúcich a nezamestnaných.
30. marca 1930 bol založený Medzinárodný robotnícky spolok (International Workers Order – IWO), v rámci ktorého sa jednotlivé národnostne
diferencované spolky postupne zlúčovali. Generálnym tajomníkom slovenskej sekcie IWO sa v roku 1933 stal práve Karol Korenič, ktorý túto funkciu zastával až do násilného rozpustenia organizácie v roku 1953. Ako generálny tajomník slovenskej sekcie IWO mal nemalý podiel na založení
Spoločného výboru českých a slovenských spolkov pre poistenie v nezamestnanosti a v dôchodku. Prvé várazné snahy Medzinárodného robotníckeho spolku sa orientovali na presadenie požiadavky sociálneho poistenia. Koreničovi sa podarilo zjednotiť niektoré slovenské spolky a založiť
Akčný výbor pre sociálne poistenie. Počas tohto obdobia zápasu za uzákonenie sociálneho poistenia vykonal Karol Korenič päť prednáškových
ciest spojených s petičnou zbierkou. Aj jeho zásluhou bol boj za sociálne poistenie úspešne zavŕšený prijatím zákona v Kongrese roku 1935 s
platnosťou od roku 1936.
V rámci svojho pôsobenia sa zúčastňoval medzinárodných konferencií a zasadzoval sa o aktívne prejavy solidarity v boji proti fašizmu. Hneď po
vypuknutí španielskej občianskej vojny odchádzali do španielskych interbrigád i členovia slovenskej sekcie IWO, takisto na pomoc Španielom vyslal IWO štyri ambulantné vozy, zdravotnícky materiál a organizoval finančné zbierky. Po vypuknutí II. svetovej vojny americko-slovenskí robotníci
podnecujú do boja proti fašizmu, organizujú účasť americko-českých a americko-slovenských dobrovoľníkov v spojených armádach (na bojoch
v Európe sa po otvorení druhého frontu zúčastnil i najmladší syn Karola Koreniča). Po ukončení svetovej vojny sa organizovali výbory na pomoc
vojnou a fašizmom rozvrátenému hospodárstvu Slovenska. Len v Chicagu sa podarilo vyzbierať 25 tisíc dolárov, ktoré prevzal náš konzul v USA. V
auguste v roku 1949 slovenská sekcia IWO poslala povereníctvu zdravotníctva ČSR 30 000 g streptomycínu za 13 272 dolárov.
O plodnej a zdarnej činnosti Slovenského robotníckeho spolku pod vedením Karola Koreniča dochovali svedectvo i českí umelci Voskovec a Werich, ktorí v tomto období pobývali v USA. V knihe Jan Werich vzpomíná... (Praha, 1982) sa píše : „Krajani byli rozděleni na skupiny, podskupinky,
skupinky, ideologické bojuvky, podbojuvky a pod. Ten nemluvil s oním, zatímco onen nemluvil s jiným. (...) Koreničovi dělníci, to jsou jediní lidi.“
Po II. svetovej vojne sa však politické ovzdušie v USA mení. Pod vplyvom medzinárodnej situácie sa postavenie IWO a jeho pôsobnosť cielene
okliešťuje a pre Karola Koreniča a jeho spolupracovníkov sa začína obdobie bojov za zachovanie tejto organizácie.
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

OFK Vysoká pri
Morave - prípravka
Tabuľka PRMA
1 TJ Záhoran Jakubov
26 25
0 1 384:16 75
2 TJ Veľké Leváre
26 23
0 3 216:19 69
3 ŠK Závod
26 20
1 5 267:30 61
4 ŠK Gajary
26 19
2 5 156:40 59
5 Obecný športový klub Láb 26 17
2 7 151:57 53
6 FC Zohor
26 14 2
101 43:91 44
7 FC Rohožník
26 13 1
12 144:80 40
8 TJ Záhoran Kostolište
26 13 1
121 54:134 40
9 FK Studienka
26 11 1
14 88:131 3
10 OFK Vysoká pri Morave 26 9 1 16
11 6:134 28
11 FK v Sološnici
26 4 3
19 63:257 15
12 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 26 3
0 23 24:209 9
13 FK Jablonové
26 2
1 23 27:402 7
14 OŠK Plavecký Štvrtok
26 1
1 24 39:372 4
V jarnej časti súťaže po kvalitnej zim-

nej príprave a turnajoch v hale, bol už
hráčsky káder prípravky viac-menej
stabilizovaný, a preto sme očakávali
aj zlepšené výkony. Vzhľadom na isté
vekové rozdiely medzi hráčmí našej
prípravky a družstiev, ktoré boli po
jeseni na špici súťaže, nedalo sa však
očakávať výrazné zlepšenie v umiestnení. Preto sa príprava a zápasová prax
zamerala najmä na vyrovnávanie výkonnostných rozdielov v našom hráčskom kádri, zlepšovaní organizácie
hry, a to všetko ako nutná investícia do
budúcnosti. S touto snahou súviselo aj
rovnocenné nasadzovanie všetkých
hráčov počas súťažných a turnajových
stretnutí. Prípravkári na rozdiel od
jesene už zohrali aj niekoľko vyrovnaných stretnutí so silnými súpermi,
v ktorých neboli ďaleko od víťazstva.
Prínosom je vytvorenie družstva „trpaslíkov“ z detí vo veku 5 až 7 rokov,
ktorí s vervou a statočne bojovali 16.
júna v rámci vložených stretnutí na
tradičnom turnaji prípravok – Memoriáli Karola Prokeša st. aj s vekovo staršími protivníkmi.
Na záver poďakovanie patrí kolektívu
okolo prípravky, ktorý spolu s podporou kultúrnej komisie OZ a starostu
obce pripravili toto už tradičné podujatie. Víťazom turnaja sú prípravkári
z Jakubova pred Zohorom a Lábom.
Naši prípravkári obsadili švrté miesto.

Tabuľka VI. liga seniori
(S6V)
1 OŠK Plavecký Štvrtok 20 19 0 1 115:14 57
2 ŠK Gajary 20 14 2 4 48:23 44
3 ŠK Záhorák Plavecký Mikuláš 20 12 3 5 58:27 39
4 FK Borinka 20 10 2 8 56:68 32
5 FK Záhorská Ves 20 10 0 10 66:56 30
6 OFK Vysoká pri Morave 20 8 4 8 39:26 28

7 FKM Stupava 20 8 3 9 49:47 27
8 FK Malé Leváre 20 8 2 10 45:50 26
9 FK v Sološnici 20 5 3 12 29:56 18
10 TJ NV Pernek 20 3 4 13 21:80 13
11 Obecný futbalový klub OFC 014 Vinosady
20 1 1 18 15:94 4
Do jarnej časti súťaže nastupovalo mužstvo Vysokej
pri Morave po vydarenej zimnej príprave s ambíciou
postupu do V. ligy. To však predpokladalo umiestnenie v hornej časti tabuľky, maximálne do 3. Miesta,

Otázky pre starostu ...
1. Dňa 31.5.2019 sa podpísala zmluva o partnerskej spolupráci s chorvátskou
obcou Povljana. Z koho iniciatívy toto partnerstvo vzniklo ?
Dva roky sme spolupracovali s organizáciou, ktorá združuje Slovákov a Čechov
v zadarskej župe. Organizácia má názov OKO JADRANA a predsedkyňou je
Slovenka z Martina, ktorá sa vydala pred 26 rokmi za športovca z Juhoslávie.
Poslaním tejto organizácie je združovať Slovákov a Čechov žijúcich v zadarskej
župe, ako i obce zadarskej župy so slovenskými obcami. Po dvoch rokoch prejavila obec Povljana na ostrove Pag záujem o spoluprácu. Boli sme pozvaní na
konci apríla do Chorvátska, kde sme nadviazali družbu medzi školami v obci
Bibinje a našou obcou. Prvá vzájomná výmena žiakov sa uskutoční v prvom a
druhom týždni mesiaca september. Následne sme navštívili obec Povljana, kde
sme spolu s vedením obce prejednali podmienky partnerstva. Našich hostiteľov sme pozvali dňa 31.5.2019 do Vysokej pri Morave na akciu Na kolesách proti
rakovine. Chorvátska strana súhlasila s návrhom partnerskej zmluvy a deklarovala, že je pripravená 31.5.2019 túto podpísať. Po podpise zmluvy už pripravujeme konkrétne kroky spolupráce. Dňa 5.7.2019 sme sa zúčastnili programu
Piesne o Povljane. Najbližšie k nám zavítajú chorvátski priatelia 21.9. 2019, kde v
rámci akcie Vítanie jesene budú variť jahňací a rybací guláš. Tešíme sa na ďalšiu
spoluprácu.

a to v prípade priaznivých okolností vo vyšších súťažiach.
Tento cieľ, sa splniť nepodarilo, hoci sa zdalo, že
po dvoch vysokých výhrach v strede sezóny to
bude realne.
Prehra v derby v Záhorskej Vsi však znamenala definitívny koniec našich ambícií. Súťaž sme dohrali so
striedavými výsledkami a ostali sme na 6. mieste, z
ktorého sme na jar štartovali.
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.

2. Čo sa dá robiť s vandalizmom v obci ?
Keď sa bude jednať len o obec tak absolútne nič. Občania sa na vandalizmus
pozerajú a tvária sa, že nič nevidia. Ten, kto vidí vandalizmus alebo neslušné
správanie má chytiť telefón a volať políciu, čo občania odmietajú. I keď pripravujeme znovuspustenie rozšíreného kamerového systému je jasné, že kamery
nič neriešia, len dodatočne môžu niečo zdokumentovať. Ak sa aktívne nepostavíme všetci proti vandalizmu a neslušnému správaniu, nezmení sa v našej
obci po tejto stránke skoro nič. Chýba nám občianska odvaha a hrdosť. To už
nehovorím v akom stave sú detské ihriská, kde máme umiestnené koše a po
návšteve mamičiek s deťmi to vyzerá ako vyzerá. Mnohokrát, keď prechádzam
okolo, je mi z toho smutno.
3. V obci prebehla charitatívna akcia Na kolesách proti rakovine, ako hodnotíte
túto akciu ?
Prihlásiť sa k takej akcii ako je Na kolesách proti rakovine je vždy výzva. Som
nesmierne rád, že túto výzvu pochopili aj občania našej obce s tým, že sa vo veľkom množstve akcie zúčastnili a podporili ju finančne zakúpením trička či iných
predmetov. Vytvorili výbornú atmosféru počas celého dňa. Dopoludnia súťažili
naši škôlkari a školáci a poobede sa registrovali dospelí a deti. Vybrali sme na
charitatívny účel najviac financií zo všetkých obcí z celého Slovenska, kde táto
akcia prebiehala. Touto cestou ešte raz ďakujem všetkým, ktorí sa zúčastnili a
prispeli finančne na nákup prístrojov pre skorú diagnostiku rakoviny.

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 11.04.2019
Uznesenie číslo 31/31/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania bez pripomienok,
dodatkov a zmien.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 32/32/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
11.04.2019 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 33/33/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 14.02.2019 do 11.04.2019
- Podané správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 14.02.2019 do 11.04.2019
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
U znesenie číslo 34/34/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodárenie obce za I. štvrťrok 2019.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 35/35/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2018.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 36/36/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s vydržaním, ani s odpredajom parcely
č. 469 a parcely č. 470, ktoré sú vlastníctvom obce.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 37/37/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odkúpením ponúkaných pozemkov
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 38/38/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave podmieňuje vydanie súhlasu s prevádzkovou
dobou Bufetu pod Šancem predložením dokladov o likvidácii odpadov v zmysle VZN.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 39/39/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami na havarijnom stave šatní telocvične a šatní ZŠ v sume 2283,01 €
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 40/40/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstaraním projektovej dokumentácie pre ČOV - odstredivka kalov a rekonštrukcia čerpacích staníc č.2 a č.3 v maximálnej
sume 12 000,- €
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 41/41/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstaraním na búracie práce
budovy starej lekárne v maximálnej výške 4500,- €
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 42/42/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstaraním projektovej dokumentácie na Revitalizáciu Športovej ulice I.a II. etapa v max. výške 13 920,- €
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 43/43/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s priamym zadaním objednávky kamerového systému a alarmu do požiarnej zbrojnice v hodnote 2870,40 €.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 44/44/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením kancelárskeho nábytku od
Drevony Bratislava v hodnote 3700 € s DPH podľa predloženej ponuky.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 45/45/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením služobného vozidla KIA
SPORTAGE v max. výške 21 000 €.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 46/46/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s podaním žiadosti na Environmentálny
fond pre : Obnovu obalových konštrukcií učiteľskej bytovky ako i so spoluúčasťou obce vo výške 5%, čo činí 3246,62 €.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)

Uznesenie číslo 47/47/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave volí predsedníčku kultúrnej a športovej komisie
poslankyňu Ing. Lenku Dvoranovú. Poslankyňa Hana Maxiánová sa stáva členkou komisie.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 48/48/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vybavením kuchyne v školskej jedálne
v hodnote 6000,- € v prvom polroku 2019 podľa HCCP, vybavenie sa bude obstarávať formou
prieskumu trhu.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 49/49/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením nábytku do dvoch tried
Základnej školy v cene 4000,-€ verejným obstarávaním.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 50/50/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prerušením prevádzky Materskej školy
a školskej jedálne na obdobie od 15.07.2019 do 16.08.2019. Príspevok na čiastočnú úhradu
nákladov za MŠ bude za mesiac júl 7,50€ a za mesiac august 7,50€. Prevádzková doba počas
mesiacov júl od 1.07.2019 do 12.07.2019 a august od 19.08. do 31.8.2019 bude od 6:30 do 16h.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 51/51/4/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave po prehodnotení režijných nákladov na stravu v
školskej jedálni súhlasí s úpravou stravnej jednotky za obed v školskej jedálni na sumu 2,80 €
pre dôchodcov, pedagogických a nepedagogických pracovníkov MŠ a ZŠ ako i cudzích stravníkov. Príspevok obce pre dôchodcov bude 0,80 €, t.j. platba za jeden obed pre dôchodcov
bude 2,00 €. Táto úprava platí od 1.05.2019.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
/Poznámka: Poslanec Róbert Dinuš sa dostavil na rokovanie OZ neskôr a v priebehu rokovania
niekoľko krát musel z pracovných dôvodov opustiť rokovaciu miestnosť, z toho dôvodu sa pri
jednotlivých uzneseniach menia počty prítomných poslancov/.
Dušan Dvoran, v.r. Starosta obce
Uznesenia
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 27.06.2019
Uznesenie číslo 52/52/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania s doplnkom o bod
č. 10. SchválenieVZN č.3/2019-Vyhlásenie záväznej časti Zmien a doplnkov č.2/2017 ÚPNVysoká pri Morave a bod č.11 Organizačný poriadok Obecného úradu Vysoká pri Morave.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 53/53/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu
27.06.2019 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie číslo 54/54/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomienok na vedomie
- Podanú správu o činnosti starostu obce za obdobie od 11.04.2019 do 27.06.2019
- Podané správy predsedov komisií o činnosti za obdobie od 11.04.2019 do 27.06.2019
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.55/55/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje
a./ Zmeny a doplnky č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave
b./ Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 obce Vysoká pri Morave, ktorým sa vyhlasujú záväzné časti Zmien a doplnkov č.2/2017 Územného plánu obce Vysoká pri Morave.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č. 56/56/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením Darovacej zmluvy od darcov Ondreja Holotňáka a manž. Lenky Holotňákovej, bytom Hraničiarska 27B, Vysoká pri Morave v prospech obce Vysoká pri Morave na pozemok registra„C“KN parc.č. 2919/7- o výmere
84m2, vytvorený podľa geometrického plánu č. 19/2019 za účelom plánovanej výstavy RD a
prístupu z miestnej komunikácie na Záhradnej ulici.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č. 57/57/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom pozemkov registra „E“KN
parc.č. 2774- trvalý trávny porast o výmere 53m2, 2775 – záhrada o výmere 70m2 v tesnom
susedstve RD žiadateľov Jozefa Gabaša a manž. Evy Gabašovej, ul. Robotnícka 961/90A,Vysoká
pri Morave za cenu 26,60€/m2, t.j. v prepočte 3271,80€. Náklady spojené s prevodom do KN
znášajú v plnom rozsahu žiadatelia. V súčasnosti je možný vstup na pozemok len cez parcelu
žiadateľov, ide o prípad hodný osobitného zreteľa.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE
Uznesenie č.58/58/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odpredajom obecných pozemkov
registra „C“KN parc.č. 3092/2 o výmere 6556m2, parc.č. 3092/9 o výmere 132m2 a parc.č.
3092/10 o výmere 56m2 v prospech žiadateľa. Prípadný odpredaj pozemkov sa bude riešiť
až po geodetickom odčlenení časti pozemku pre potreby obce a po zverejnení odpredaja formou verejného ponukového konania v rámci ktorého sa môže žiadateľ prihlásiť.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.59/59/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vymaľovaním priestorov školského klubu detí a výmenou svietidiel v období od 15.7.2019 do 23.8.2019
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.60/60/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vymaľovaním kuchyne a výdajky v školskej jedálne a výmenou stolov a stoličiek v období od 15.7.2019 do 23.8.2019
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.61/61/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave doporučuje zriadenie autobusovej zastávky na
znamenie pri štátnej ceste v oboch smeroch v blízkosti sídla spoločnosti Berto sk, s.r.o., Hlavná
1, Vysoká pri Morave z dôvodu zabezpečenia lepšej dostupnosti a bezpečnej prepravy zamestnancov spoločnosti a okolitých firiem do zamestnania.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.62/62/5/2019
Obecné zastupiteľstvo voVysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby na projekt„Revitalizácia verejných priestranstiev Vysoká pri Morave I. a II. etapa Športová ulica“ a uzavretie zmluvy s úspešným uchádzačom Ing. Arch. Ivanom JARINOM, IČO: 30801648 so sídlom Čajakova 15, 811 05 Bratislava v
celkovej sume 11520,-EUR s DPH.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.63/63/5/2019
Obecné zastupiteľstvo voVysokej pri Morave súhlasí s vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na zákazku s nízkou hodnotou prostredníctvom portálu TENDERnet.sk„Rekonštrukcia hasičskej zbrojniceVysoká pri Morave“ a objednanie služby u úspešného
uchádzača IN Architecture, s.r.o., Letecká 6, Spišská Nová Ves, IČO: 44725388 v celkovej sume
3840,-EUR s DPH s termínom dodania do 08/2019.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.64/64/5/2019
Obecné zastupiteľstvo voVysokej pri Morave súhlasí s dopracovaním projektovej dokumentácie z roku 2010-„Doplnenie gravitačnej kanalizácie v obciVysoká pri Morave“ v rozsahu geodetického zamerania križovania trasy kanalizácie s traťou ŽSR, doplnenia výkresovej a textovej
časti projektu v celkovej sume 1980,- EUR bez DPH (2376,-EUR s DPH) (Uznesenie schvaľuje 8
poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.65/65/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednávkou na vykonanie postrekov
na komáre v hodnote 8856,-EUR s DPH pre vysúťaženú spoločnosť.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.66/66/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením odmeny hlavnej kontrolórke za 1.polrok 2019 v zmysle odmeňovacieho poriadku vo výške 30%
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.67/67/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uhradením prác naviac, súvisiacich so
zateplením MŠ na projekt:„ Obnova obalových konštrukcií materskej školy Vysoká pri Morave“
v rozsahu 146m2 v jednotkovej cene 46EUR/m2, t.z. v sume 6716 EUR bez DPH a 8059,20 EUR
s DPH, ktoré projektant nezahrnul do rozpočtu.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.68/68/5/2019
Obecné zastupiteľstvo voVysokej pri Morave súhlasí so zaradením pozemku parcela č. 4667/2,
zapísanej na LV č. 4352 vo výlučnom vlastníctve žiadateľa do Územného plánu obce Vysoká
pri Morave. Všetky náklady, spojené s vypracovaním Zmien a doplnkov ÚPN Vysoká pri Morave bude znášať žiadateľ.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9)
Uznesenie č.69/69/5/2019
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s verejným obstaraním projektanta na
vypracovanie projektu prístavby k MŠ, slúžiacej pre stravovanie detí ZŠ a dôchodcov v maximálnej výške 2500 EUR s DPH.
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 8 a z celkového počtu 9
Dušan Dvoran, v.r. Starosta obce

Jubilanti 1.5.2019 – 31.8.2019
50 roční
Suchý Peter,
Mirza Darina,
Čermáková Hana,
Kermiet Miroslav,
Balciar Peter,
Salay Alexander,
Klčová Viera,
Marešová Andrea,
Ing. , Novoveský Peter,
Šimuničová Miroslava,
Ulehla Miroslav,
Klasová Jana,
Kučerová Ľubica,
Mgr. Ragas Rastislav,
Drobilič František
55 roční
Ulehla Dušan,
Hazlingerová Edita,
Mihályová Viera,
Fejtl Juraj,
Sevránek Václav,
Horecký Ľubomír,
Hóz Ján,
Slatinová Anna,
Reseková Viera,
Konya Jozef
60 roční
Gröger Martin,
Brimichová Eva,
Gjabel Stanislav,
Ulehlová Svetlana
65 roční
Polák Vladimír,
Smolinská Štefánia,

Deti narodené

Kavický Marián,
Poláková Ľudmila,
Boríková Anna,
Masaryk Ľubomír,
Kvaššayová Anna,
70 roční
Bukovská Irena
David Jozef,
Bango Jaroslav,
Juríková Lýdia,
Bencová Mária,
Turiničová Alena,
Kubalák Peter,
Klasová Božena
75 roční
Hózová Alojzia,
Čermáková Františka,
Fazionová Marta,
Drexlerová Eva,
Kavická Ľudmila
80 roční
Hurbaničová Mária,
Kovár Rudolf,
Darážová Mária,
Polák Bernard,
Némethová Melánia
85 roční
Ulehlová Cecília
90 roční
Šteffeková Ľudmila
95 roční
Dvoran Ján

Občania zomrelí
od 1.5.2019
Hološková Cecília,
Mihály Vladimír,
Rusnáková Alžbeta,
Ješetová Kvetoslava

Starosta obce a kultúrna komisia Vás pozýva
21. 9. 2019 o 13,00 hod
na miestny štadión
na „Vítanie jesene-deň bučí, bosoriek a varenie gulášov“
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