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Vianočná akadémia a 50. výročie otvorenia novej budovy
Základnej školy vo Vysokej pri Morave.
18.12. 2011 sa konala v telocvični základnej školy Vianočná akadémia.
Tentoraz však nešlo len o oslavu príchodu vianočných sviatkov, ale kultúrne podujatie bolo spojené s oslavou 50. výročia otvorenia novej budovy základnej školy v našej obci. Počas pestrého programu, ktorý pripravili pani
učiteľky so svojimi žiakmi a tanečná skupina Stardance, vystúpil pán riaditeľ Pavel Benca s prejavom k tejto pre našu školu významnej udalosti.
Výstavba novej budovy sa dokončila v školskom roku 1961/62. Vtedy ju
navštevovalo 452 žiakov a pracovalo v nej 19 pedagogických pracovníkov. Riaditeľom bol pán Ján Vavrek, po ňom v tejto funkcii pôsobili Mgr.
Božena Ševčíková, PaeDr. Milan Paíček, a Mgr. Elena Ondrovičová. Počas
50. rokov sa na pôde školy vystriedalo niekoľko desiatok učiteľov. Ich
rukami prešlo tisíce detí, ktoré tu získali základné vzdelanie a ďalej sa
vzdelávali na stredných školách.
Škola prešla rôznymi významnými zmenami, akými bolo dostavanie
telocvične, úpravy školského areálu, vybudovanie učebne nemeckého
jazyka a riaditeľne, počítačovej či zemepisnej učebne.
V súčasnosti, kedy sa každoročne znižuje počet narodených detí, musí
každá škola bojovať o svojich žiakov zaujímavým učebným plánom, krúžkovými aktivitami, kvalitnými pedagogickými pracovníkmi. Našu školu
navštevuje 134 žiakov, o ktorých sa stará 17 pedagogických a 3 nepedagogickí zamestnanci. Školský učebný plán je zameraný na slovenský jazyk, matematiku, nemecký a anglický jazyk, informatiku a šport.
Pri príležitosti tohto významného jubilea súčasný riaditeľ, pán Pavel Benca, spolu so starostom obce pánom Dušanom Dvoranom udelil za pedagogické pôsobenie ďakovné listy:
pánom učiteľom Jánovi Vavrekovi (in memoriam), Milanovi Paíčkovi,
Tiborovi Rovnému, pani učiteľkám Elene Ondrovičovej, Božene Ševčíkovej,
Márii Hurbaničovej, Eve Uhrovej a Margite Čerňanskej.
Po pestrom programe, ktorý uvádzal náš bývalý žiak Tomáš Kimlička
a najkrajšej kolede Tichej noci, nasledovalo slávnostné posedenie, na ktorom riaditeľ rozkrojil nádhernú tortu v tvare knihy. Členom rady rodičov, rady školy a pracovníčkam školskej jedálne patrí veľké poďakovanie
za ochotu a pomoc pri príprave tohto posedenia.
Na záver našej škole želáme ešte veľa úspešných rokov, dobrých pedagógov, ale najmä veľa žiakov, ktorým bude záležať na vzdelaní, aby sme
sa po ďalších desaťročiach mohli tešiť z ich úspechov...

Ďakujeme pekne,
milí rodičia!
Slovenské školstvo sa dnes borí (podobne ako iné rezorty ) s nedostatkom financií. Finančné prostriedky by potrebovala aj naša škola. Pomaly dosluhuje nábytok v triedach,
bolo by treba dokončiť výmenu
okien v telocvični a fasáda si tiež žiada svoje. Peňazí však niet. Bolo treba
vymaľovať triedy, a tak riaditeľ školy
poprosil prostredníctvom triednych
učiteľov rodičov, či by neboli ochotní svojpomocne vymaľovať triedy.
Riaditeľstvo zakúpilo všetok potrebný materiál a ochotní rodičia vo svojom voľne vymaľovali a upratali jednotlivé triedy. Vedenie školy a všetci
učitelia sú rodičom vďační, pretože

ušetrili škole veľké peniaze a umožňujú deťom učiť sa v čistom a hygienickom prostredí. Touto cestou veľmi pekne ďakujeme nasledovným
rodinám a rodičom:

2. trieda : rodina Valterová
rodina Vargová
3. trieda: rodina Malcherová
pán Klas
pán Kiripolský
4. trieda: rodina Houdeková
rodina Hrebeňová
rodina Lapčíková
rodina Valíková
rodina Šodeková
5. trieda: pán Houdek

pán Galla
pán Fischer
pán Matúšek
6. trieda: rodina Martincová
pán Kamoďa
7. trieda: rodina Lederleitnerová
rodina Dvoranová
rodina Balážová
8. trieda: pán Žák so synom
pán Baláž
pani Koreničová Danka
9. trieda: pán Krišic
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme!
Mgr. Gabriela Gabrišová

Športom k zdraviu!
Žiaci našej školy majú dobré podmienky na športovanie. Okrem telocvične majú k dispozícii malé ihrisko s umelým trávnikom za budovou
základnej školy. V blízkej budúcnosti sa možnosti športového vyžitia
rozšíria o novú posilovňu. Táto bude
vybudovaná v priestoroch náraďovne, ktorá je súčasťou budovy telocvične. Finančné prostriedky na zariadenie posilovne sa získali z 2%,
ktoré Rada rodičov dostáva od rodičov a iných prispievateľov. Všetky murárske a iné práce, ktoré treba v posilovni urobiť, zaplatí obecný
úrad. Tak sa môžu deti ale i dospelí
tešiť na nový športový stánok.
Ďakujeme!

Mgr. Gabriela Gabrišová
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Deň učiteľov
V spoločnosti je veľa povolaní, avšak
len málo z nich možno označiť ako
poslanie. Patrí k nim aj profesia učiteľ. S učiteľmi sa stretávame od detstva a nie raz až do zrelého veku.
Vľúdne učiteľky- mamy nám utierajú slzičky v materskej škôlke a vštepujú nám prvé nové poznatky z veľkého
sveta. Veľa trpezlivosti a úsilia vynakladajú učitelia v základnej škole, aby naučili deti písať, čítať, počítať a neskôr
im otvorili dvere do sveta odborných
predmetov, alebo ich naučili milovať
svoju rodnú reč a novými poznatkami z cudzích jazykov ich pripravili do
ďalšieho života. To sa už z detí postupne stávajú dospelí ľudia, ktorí sa
často ešte aj v zrelom veku vzdelávajú
a podľa potrieb spoločnosti rekvalifikujú na nové povolania.
Práca učiteľa je náročná .V dnešnej
ťažkej dobe musí byť učiteľ aj psychológom, úradníkom policajtom
a bohužiaľ veľmi často aj rodičom,
pretože v mnohých prípadoch si
rodičia na svoje dieťa nenájdu čas
a ono sa tak veľmi potrebuje s niekým

porozprávať. Učiteľova práca nekončí po uplynutí pracovnej doby. Často
si ju učitelia nosia domov a vypĺňa
aj ich voľný čas. O to viac nás zarmucujú názory, ako je učiteľom dobre,
koľko majú prázdnin a podobne. Na
druhej strane počuť hlasy, že by túto
prácu s takými deťmi ako sú dnes,
nemohli robiť.
Spolupráca školy so zriaďovateľom,
teda s obecným úradom, je v našej
obci veľmi dobrá. Starosta obce si
cení prácu učiteľov a každoročne im
na ich deň 28. marca za ňu s úctou
poďakuje. Tak to bolo aj tento rok.
Ocenil učiteľskú prácu, poďakoval sa
všetkým učiteľom (aj dôchodcom)
za všetko, čo robia pre naše deti. Vo
svojom príhovore vyjadril nádej, že
príde doba, kedy bude práca učiteľa
ocenená tak, ako by mala byť.
A tak nás učiteľov okrem milých slov
starostu hrejú pri srdci aj verše spisovateľky Kristy Bendovej, ktoré
nám zarecitovala naša žiačka
Majka Budajová:

Ja som iba žiačka malá,
snežienky som natrhala.
Komuže ich dám?
Dnes je v škole slávnosť veľká,
Vám, pani učiteľka,
kvietky odovzdám.

Vy ma ale dobre znáte,
Vy mi z očí vyčítate,
čo Vám želať chcem:
že za Vašu prácu ťažkú,
Vašu dobrotu a lásku
vrelo ďakujem...
Mgr. Gabriela Gabrišová

Prijímanie detí do MŠ
Zriaďovateľ MŠ – Obec Vysoká pri Morave so súhlasom riaditeľa ZŠ s MŠ
a zástupkyňou riaditeľa pre MŠ v zmysle zákona č. 390/2011 Z. z. stanovuje,
že v šk. roku 2012/2013 bude tri triedy MŠ navštevovať 72 detí :
I.trieda 3-4 ročné deti : 23 detí
II.trieda 4-5 ročné deti : 24 detí
III.trieda 5-6 ročné deti : 25 detí
Vo výnimočných prípadoch sa môže počet detí navýšiť o ďalšie 1-2 deti.
Deti sa prijímajú k 1.9. 2012. Rodičia k tomuto termínu dostanú rozhodnutie
o prijatí dieťaťa. Ak chce rodič pre svoje dieťa miesto v MŠ v neskorších mesiacoch (napr. od. 1.1. 2013), musí počas 4 mesiacov platiť každý mesiac poplatok,
výšku ktorého určuje zriaďovateľ.

Do MŠ sa prednostne prijímajú :
- deti s trvalým pobytom vo Vysokej pri Morave
- deti predškolského veku
- deti s odloženou školskou dochádzkou
- deti zamestnaných rodičov
- deti zo sociálne odkázaných rodín
- deti, kde je zamestnaný jeden z rodičov
- nakoniec deti matiek, ktoré sú na MD s ďalším dieťaťom ak to kapacita MŠ dovoľuje
Pre neprijaté deti bude stanovený poradovník na prijatie. Ak počas šk. roka
niektoré dieťa prestane MŠ navštevovať, na jeho miesto sa okamžite prijme
dieťa z poradovníka tak, aby počet detí v MŠ neklesol pod 72.
Výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v MŠ určuje obec
uznesením obecného zastupiteľstva.

BEZPLATNÁ DODÁVKA ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN
20 KG PŠENIČNEJ HLADKEJ MÚKY + 20 KG BEZVAJEČNÝCH CESTOVÍN na osobu
Obec Vysoká pri Morave sa pripojila v roku 2011 do projektu EÚ:
BEZPLATNÁ DODÁVKA ZÁKLADNÝCH POTRAVÍN pre:
deti v náhradnej rodinnej starostlivosti
• poberateľov dávok v hmotnej núdzi a príspevku k dávke
• osoby na hranici životného minima (rodičia a deti, na ktoré sú vyplácané dotácie)
• poberateľov dôchodku, ktorých výška dôchodku (bez kompenzácií) nepresahuje 305,00 EUR
(nepracujúci poberatelia starobného, predčasného, invalidného dôchodku)
Občania ,pre ktorých bola potravinová pomoc určená, sa mohli prihlásiť na Obecnom úrade v určenom termíne a predložiť potrebné doklady.
V obci je cca 190 občanov, ktorí spĺňali podmienky na poskytnutie tejto pomoci, ale nie všetci sa o ňu aj prihlásili.
Prihlásilo sa celkom 90 občanov, ktorým bolo odovzdaných 1800 kg hladkej múky a 1800 kg bezvaječných cestovín, t.j. každý dostal 40 kg potravín.
Potraviny mali byť pôvodne dovezené a rozdané ešte v novembri 2011,
ale pre určité problémy v potravinovej banke nám bolo oznámené, že potraviny budú v sklade v Senici 18.1.2012.
Zabezpečili sme nákladné auto od firmy BERTO Sk, s.r.o. Vysoká pri Morave a 19.1.2012 sme potraviny priviezli,
uskladnili sme ich v priestoroch starej ZŠ na Hlavnej ulici, kde je dobrý prístup pre každého.
Potraviny sme vydávali hneď na druhý deň, výdaj bol bezproblémový, občania si vzájomne pomohli pri odvoze a niektorým,
ktorí nemali doma rodinných príslušníkov, sme potraviny doviezli domov.
Napriek nepriaznivému počasiu v deň výdaja potravín si všetci prihlásení potraviny prevzali a my sme mohli akciu ukončiť.
Pri realizácií tohto projektu EÚ sme spolupracovali so Slovenskou katolíckou charitou na základe Zmluvy o spolupráci.
Ak v budúcnosti bude vyhlásená podobná výzva na pomoc sociálne odkázaným spoluobčanom, radi sa do projektu zapojíme.
JUDr. Anna Poláková
prednostka OcÚ
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Morena, Morena, kde si prebývala ?
Pýtali sa deti MŠ Moreny, pani zimy, keď sa s ňou na
nábrežie Moravy prišli aj tento rok rozlúčiť a privítať jar. Jarnými pesničkami a riekankami, vyvolávaním slniečka aj tancom, poslali zimu preč. Hoci bola
tento rok u nás skúpa na sneh, zato mrazmi nás potrápila poriadne. A slniečko ukázalo, že zima naozaj
stratila svoju moc. Hrialo nás teplými slnečnými lúčmi, akoby chcelo povedať : „Odteraz tu vládnem ja“.
Tak vládni, veď už sa tešíme na teplé dni , rozkvitnuté lúky, záhradky a stromy, na bocianov, lastovičky,
mláďatká zvieratiek, skrátka na všetko, čo k jari patrí.
RSDr. Anna Tomečková

Fašiangové tradície sa v obci dodržiavajú
Tento rok, hoci bol fašiang krátky, na tradičné
fašiangové akcie bol bohatý. Čo nemohlo chýbať
a čo nechýbalo tento rok ?
- Reprezentačný ples
- Obecná zabíjačka
- Karneval detí MŠ a „Spievankovo“
- Fašiangový sprievod masiek obcou
- Fašiangová zábava spojená s pochovávaním basy
- Ženský chmat a druhé pochovávanie basy

Obecná zabíjačka nie je žiadna hračka
Aby bolo zabíjačkových dobrôt dosť, o to sa postaral početný kolektív „fašiangových masiek“. V piatok naslovovzatí odborníci vyrobili jaternice, jelitá,
tlačenku, oškvarky, guláľ a iné zabíjačkové dobroty. Z neuveriteľných 500 kg potrebného materiálu
v pravej sibírskej zime, keď mnohým mrzol i úsmev
na tvári. V dobrej nálade narobili dostatok výrobkov tak, že keď sa v sobotu o 10:00 hod. začalo
v bufetoch predávať, nič nechýbalo. V sobotu padla
za obeť našim chúťkam i 250 kg ošípaná. Výrobky
z nej sa vyrábali priamo v sále, lebo teplomer vonku
ukazoval okolo mínus 20 C. Pri dobrej hudbe, dobrej nálade sa ľudia zabávali až do neskorých večerných hodín. Všetko, čo sa malo zjesť, sa zjedlo, všetko čo sa malo vypiť, sa vypilo. Ale nič z toho by nebolo bez nesmiernej obetavosti organizátorov, ktorí napriek tomu, že sa narobili, premrzli a zmáhala
ich i únava z dvoch dní práce – vydržali. A keby len
vydržali ! Oni sa už tešia na budúcu zabíjačku v roku
2013 !. Veď túto „zabíjačkovú úderku“ len tak ľahko
nikto neprekoná – ĎAKUJEME !
		
RSDr. Anna Tomečková

V očakávaní
Veľkej noci
Deti MŠ sa veľmi tešili na veľkonočné sviatky. Tento rok na zelený štvrtok hľadali na školskom dvore
v tráve a kríkoch pestrofarebné čokoládové vajíčka,
ktoré potom dali do košíka „zajačikovi a sliepočke“.
Tí si ich však nenechali pre seba, ale každému dieťaťu jedno darovali so želaním, aby sme všetci mali veselú Veľkú noc.
RSDr. Anna Tomečková
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Detský karneval a „Spievankovo“

Vy neviete, čo je Spievankovo ? Ak to naozaj neviete, spýtajte sa detí v materskej škole. Sú to detské pesničky spojené s tancom a hrami, ktoré predvádzajú
„Spievanka a Zahrajko“ ( inak je to Mária Podhradská a Richard Čanaky ). Spievankovo je taká „čarovná krajina“, kde sa stále spieva, tancuje a je veselo. Aj na
Spievankovo sa premenil počas fašiangov náš kultúrny dom. Táto akcia bola
spojená i s tradičným detským karnevalom, a tak Spievanku a Zahrajka privítalo najmenej 60 až 80 krásnych masiek. Vystúpenie Spievanky a Zahrajka
nie je lacná záležitosť. Našim deťom toto vystúpenie zasponzoroval pán Ignác
Bertovič, za čo mu v mene rodičov a detí ďakujeme. Výťažok z podujatia predstavoval 450 €, za ktoré usporiadatelia zakúpili do jednotlivých oddelení hračky v hodnote 100 € na triedu a ostatné eurá nechali pre deti na výlety ku koncu školského roka. Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí organizátorom
manželom Komínekovým a Dvoranovým.
RSDr. Anna Tomečková

Sprievod masiek obcou
Fašiangy v našej obci by neboli tými pravými fašiangami bez fašiangových masiek. Táto tradícia sa pomaly mení čo do počtu masiek i ich stvárnenia. Už
to nie sú tie tradičné hochštecké maškary všelijako
pozobliekané, ale veľmi pekné masky, ako napríklad
pirát, žaba, pani Spajdermanová, papagáj, indiáni,
vodník, Pipi dlhá pančucha, kvetinka, mních, prasiatka, šašovia, Mr. Bean a mnohé ďalšie
Samozrejme na ich čele kráčala „Fašiangová kráľovná – mama Kami, ktorej starosta obce odovzdal richtársku palicu a zveril jej vládu v obci do polnoci. Všade, kde sa sprievod zastavil, boli masky srdečne vítané a bolo pre nich pripravené bohaté občerstvenie.
ĎAKUJEME !. Sprievod skončil v kultúrnom dome, kde
MO JDS poriadala tradičnú fašiangovú zábavu spojenú s pochovaním basy.
RSDr. Anna Tomečková

ŽENSKÝ CHMAT
MO JDS v našej obci poriadala posledný fašiangový deň v utorok Ženský chmat spojený s pochovávaním basy. Už tradične sa ho zúčastňujú dôchodcovia
z mnohých obcí z okresu Malacky. Tento rok ich bolo
minimálne 270 prítomných. Pri dobrej hudbe, dobrom občerstvení vydržali sa zabávať do neskorých popoludňajších hodín. Aj keď basu pochovali, mnohým
sa domov ísť nechcelo. Odchádzali so želaním „za rok
dovidenia“.

RSDr. Anna Tomečková
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Hudobno-meditatívne
pásmo
v kostole sv. Ondreja
V stredu 4. apríla 2012 sa konalo v kostole sv. Ondreja hudobno-meditatívne pásmo „Sedem posledných slov Spasiteľa“, ktoré pripravilo Združenie pre
starú hudbu. V úvode sa veriacim prihovoril správca
našej farnosti vdp. Bohumil Mikula .Úvahy teológa
Karla Rahnera, interpretované jednotlivými členmi
speváckeho zboru sv. Ondreja, boli umocnené hudobnými dielami J.S.Bacha, G.Tarttiniho, Menegaliho . Podujatie bolo tematicky spojené s obradmi
veľkonočného trojdenia, ktoré tvoria vrchol liturgického roka.		
Robert Dinuš

Triumf radosti nad smútkom
Veľa mladých ľudí s radosťou nosí pripnutú maturitnú stužku – stužku nádeje. Za svoje kňazské účinkovanie som dostal veľa maturitných oznámení.
Ďakujem mladým a šikovným maturantom za
oznámenie aj v tomto roku. Mám z nich radosť.
Radosť majú tiež riaditelia gymnázií, stredných
odborných škôl, triedni učitelia, rodičia, súrodenci aj
bývalí pedagógovia.
Radosť je vyjadrená v peknej študentskej hymne :
„Gaudeaumus Igitur...“. Hymna má aj slová : „Vita
nostra brevis est brevi finieur..“ ( Náš život je krátky,
skoro sa končí... )
Patrím ku generácii, ktorá má v živej pamäti osobnosť kardinála Františka Tomáška. Pamätám si krásnu myšlienku : „Pozemský život je najkrajšia časť
z nášho bytia, z našej existencie, z nášho života,
ktorý má pokračovanie vo večnosti.
Pri kňazských primíciách sme mohli obdarovať viacerých známych, priateľov a dobrodincov obrazom
„Vesmírny Kristus“. Z obrazu vycítime, že on je Alfa
i Omega, začiatok a koniec, ten istý včera, dnes
i naveky „Kristus – darca Života. Života, ktorý prekypuje úžasnou pestrosťou a bohatosťou mikromakrosveta – sveta okom viditeľného i neviditeľného. Života, ktorý sa pred nami odvíja mierou plnou,
natrasenou, prekypujúcou. Buďme vďační za život

v akýchkoľvek formách na našej modrej planéte a žičme si slovami svätého Františka : POKOJ A DOBRO !
Jeho duša plná obdivu prosí :
Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja.
Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť,
odpustenie, kde sa množia urážky,
jednotu, kde vládne nesvornosť.
Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia,
vieru tým, čo pochybujú,
nádej tým, čo zúfajú,
svetlo tým, čo smútia.
Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných,
než aby mňa potešovali,
skôr chápať iných, než aby mňa chápali,
skôr milovať iných, než aby mňa milovali.
Pretože len keď dávame, nadobúdame,
len keď zabúdame sa seba, nachádzame seba samých,
len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia,
len keď odumierame sebe, povstávame k večnému
životu.
S požehnaním nielen maturantom, ale všetkým
vždy a vo všetkom , zakončím slovami Matky Terezy :
„Nech radosť a láska Zmŕtvychvstalého Ježiša je
vždy s Vami a medzi Vami.“
Bohumil Mikula

VEČER SPOLOČENSKÉHO TANCA 5
25. februára 2012 patrila sála kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave spoločenským tancom. Ako každoročne i tento rok oslavovala tanečná skupina Stardance svoje výročie vzniku. Tentokrát išlo už o piaty ročník,
ktorý sme všetci vnímali významne. Je to prvá päťročnica, ktorá nás primäla pripraviť divákom opäť pekný
bohatý program a ktorá nás zároveň donútila trochu
zaspomínať na zážitky zo spoločných vystúpení, sústredení či výletov.
Už prvá choreografia všetkých členov súboru na známu pieseň z muzikálu Pomáda „We go together“ , ktorou Večer spoločenského tanca odštartoval, napovedala, že deti a mládež Vysokej pri Morave spája spoločná záľuba a že idú spolu už päť rokov bez ohľadu na
vek a ďalšie odlišnosti. Áno, už päť rokov tvoria spoločne fundamentálnu kultúrnu zložku obce, organizujú
spoločenské podujatia, na mnohých v obci i vystupujú a reprezentujú Vysokú pri Morave tiež v okolí. Večer
spoločenského tanca bol príležitosťou predviesť divákom svoje nadobudnuté tanečné schopnosti a predstaviť nové choreografie sprevádzané vtipným moderovaním samotných tanečníkov.
Predviedli sa všetky vekové skupiny tanečného súboru. Najstarší tanečníci, ktorých mali diváci možnosť vidieť najväčšmi, zatancovali populárnu ohnivú brazílsku
sambu, uviedli nás do divokých rytmov salsy či predviedli hravú chachu. Nechýbali ani štandardné tance
ako waltz alebo veľmi úspešná choreografia viedenského valčíka. Quick stepom sa predstavili najmladší
tanečníci, ktorí s chuťou tancovali na znelku k seriálu
Káčerovo. Samozrejme sme nemohli vynechať ponuré,
no zároveň svojou tajomnou náladou večne príťažlivé
argentínske tango alebo niekoľko variácií samby. Práve
ňou sa predstavili niektoré dievčatá z prvej skupiny a
tiež najnovšie tanečníčky Stardance, ktoré svojim výkonom potvrdili svoje nadšenie a potencionál v budúcnosti reprezentovať obec rovnako ako starší členovia.
Celý večer, ktorý sa začal piesňou z Pomády, Pomádou i
vyvrcholil. Zmesou troch známych muzikálových piesní sa predstavilo šesť párov najstarších tanečníkov. Tento tanec sprevádzali i niektoré rekvizity ako staré bicykle či ručne vyrobená replika dobového auta.
Predstavili sa i hostia, ktorými tohto roku bola break
danceová skupina One Crazy Crew. Predviedli naozaj
výborné číslo, v ktorom sa snúbil talent s potrebou vyjadrenia sa práve pohybom.
Slovom počas celého večera sprevádzali Tomáš Kimlička a Katarína Trajlínková, ktorí si pre divákov pripravili celú škálu zážitkov z tanečného života Stardance či
zaujímavých informácií k jednotlivým choreografiám a

fungovaniu samotnej Stardance. Doposiaľ sa v súbore
vystriedalo osemdesiatjeden tanečníkov, ktorí sa predstavili tridsaťosemkrát vo Vysokej pri Morave a dvadsaťštyrikrát v okolitých mestách a dedinách (možno
spomenúť početné vystúpenia v Stupave, rovnako i v
Bratislave, ďalej Záhorskú Ves, Sološnicu, Záhorskú Bystricu, Zohor, Senec, Jabloňové a iné), z čoho reprezentovali po dvakrát i v zahraničí – v Rakúsku a Českej republike. Šesť z podujatí vo Vysokej pri Morave Stardance zastrešila i ako organizátor. V súčasnosti súbor tvorí
štyridsaťtri stálych členov. Umeleckou vedúcou už päť
rokov pôsobenia je Dominika Dinušová a organizačne
jeho chod zabezpečuje p. Denisa Dinušová.
Dúfame, že rovnako ako my, i diváci si z Večera spoločenského tanca 5 odnášajú pekný umelecký zážitok.
Veríme, že ste sa spoločne s nami pobavili a že rovnako ako nám, i vám robí tanec a naše predstavenia veľkú radosť. Ďakujeme práve vám, divákom, za päťročnú podporu, ktorú ste nám preukazovali na vystúpeniach tu i v okolí, kde sme sa často stretávali. Rovnaká vďaka za päť rokov fungovania Stardance patrí tiež
starostovi obce a miestnemu obecnému zastupiteľstvu. Ďakujeme všetkým, ktorí akokoľvek prispeli k fungovaniu tanečnej skupiny Stardance i samotného večera. Veľká vďaka patrí obetavosti a ochote našich rodičov, ktorí boli vždy naporúdzi, keď sme potrebovali odviesť, trénovať dlhšie ako je stanovené, či vyleštiť parket pred samotným večerom. Ďakujeme sponzorom
večera – miestnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska, firme Berto, firme Solamen, p. Martine Urbaničovej a p. E. Dvoranovej za sladké potešenie po výkone,
p. Marienke Hurbaničovej za plagáty a tiež hasičom p.
Stanislavovi Pšenicovi a p. Michalovi Houdekovi, ktorí
dozerali na bezpečný priebeh celého podujatia.
Organizovať Večer spoločenského tanca stojí vždy
mnoho námahy, veľa spoločne strávených hodín na
tréningoch, skúškach a generálkach, no radosť z tanca
a potlesk, ktorým nás každoročne odmeňujete je dostatočnou motiváciou púšťať sa znova a znova do týchto dlhých príprav. Robí nám nevýslovnú radosť, keď vás
môžeme našimi tanečnými výkonmi potešiť, pobaviť a
keď naše nadšenie svojou prítomnosťou a povzbudzovaním zdieľate. Už teraz sa tešíme na Večer spoločenského tanca 6.
Stardance predtancovalo ples Šarišanov v Bratislave
S veľkým nadšením sme prijali pozvanie vystúpiť na prvom ročníku plesu Šarišanov, ktorý sa konal 11. Februára 2012 v kultúrnom dome v bratislavskej Dúbravke.
Predstavili sme sa úvodným valčíkom a doplnili sme
bohatý program tangom a svižným jivom. Ďakujeme

vrelému prijatiu organizátorky plesu p. Vierke Klčovej
a všetkým východniarom za srdečné prijatie. Z celého
podujatia si odnášame príjemné dojmy.
Stardance na galavečere mažoretkového súboru
MERCI v Záhorskej Vsi
Deti sa záujmovej činnosti venujú i v okolitých obciach.
Dôkazom toho je už ročné fungovanie mažoretkového
súboru v neďalekej Záhorskej Vsi. Tak ako si Stardance
každoročne pripomína výročie svojho vzniku Večerom
spoločenského tanca, tak aj v Záhorskej Vsi mali možnosť organizovať podobné podujatie pod názvom„Galavečer MERCI“. S nadšením sme prijali pozvanie vystúpiť ako hostia na tomto milom spoločenskom podujatí, ktoré sa konalo 24.marca 2012.
Keďže členmi tohto súboru sú dievčatá v mladšom
školskom veku i my sme sa rozhodli vyslať tanečníkov
práve tejto vekovej skupiny. Pre mnohých to bola jedna z prvých skúseností vystupovať na „cudzom parkete“. Najmladší tanečníci sa predstavili tancom quick
step na znelku z detského seriálu Káčerovo a dievčatá predviedli tiež dve choreografie samby, ktoré sme
po Večeri spoločenského tanca stihli vylepšiť. Zo staršej vekovej skupiny reprezentovali už skúsenejší Jozef
Krúžek a Lenka Kopčová.
Ďakujeme mažoretkovému súboru v Záhorskej Vsi a
jeho umeleckej vedúvej Natálii Vajdečkovej za vrelé
prijatie a veríme, že čoskoro sa budeme mať možnosť
na pódiách či parkete znova stretnúť.
Veľkonočná Oldies disco párty
Vlani začala tanečná skupina Stardance budovať tradíciu veľkonočných zábav určených širokej verejnosti. Po
minuloročnej skúsenosti sa vedenie Stardance a rodičia tanečníkov podujali opäť zorganizovať veselú zábavu, ktorá k sviatkom jari neodmysliteľne patrí. Termín
veľkonočnej Olies disco párty, ako sme udalosť nazvali, pripadol na sobotu 7. apríla 2012. Ako samotný názov napovedá, dali sme prednosť hitom rokov šesťdesiatych, sedemdesiatych, osemdesiatych a deväťdesiatych, ktoré už roky znejú nielen v rádiách, ale ktoré rezonujú i v spomienkach na mladosť a na ktoré sa napokon dokážeme vždy zabaviť. Úlohy dídžeja sa zhostil
p. Karol Dvoran, o obsluhu a občerstvenie sa postarali vedúce Stardance, niektorí usilovní rodičia a starí rodičia a najstarší tanečníci Stardance. Veľká vďaka patrí
sponzorovi veľkonočnej zábavy firme Berto.
Dúfame, že sa návštevníci Oldies disco párty príjemne
zabavili a že i budúci rok budeme mať možnosť osláviť
príchod jari podobným spôsobom.
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Otázky pre starostu obce Vysoká pri Morave
p. Dušana Dvorana
1.Robia sa určité úpravy v kultúrnom dome ( ďalej len KD ). Koľko bude stáť realizácia týchto úprav a z akých prostriedkov sa budú úpravy realizovať ?
Ako je KD využívaný počas roka ?
KD má 40 rokov. Po 40 rokoch treba investovať prostriedky do budovy i zariadenia
KD. Tento rok sme vymenili dažďové žľaby a zvody ( ríny ). Pripravujeme odvod dažďovej vody tak, aby nevlhli steny a základy KD. Následne po vyschnutí zatečených
a popraskaných stien vykonáme vnútorné úpravy – maľovanie. V KD chýba kuchyňa, zatiaľ je len provizórna a slabo zariadená. Stoly v KD neboli menené 40 rokov a
boli vo veľmi zlom stave. Guma v miestach na sedenie je poprepaľovaná od cigariet
z dôb, keď sa v KD fajčilo. Podali sme projekt na Nadáciu SPP o dotáciu na 12 000 €,
čo je maximálne možná čiastka, ktorú obec mohla získať. Projekt bol schválený a v
mesiaci január sme obdržali uvedenú čiastku na náš účet. Za tieto financie sme v intenciách projektu zakúpili 5 ks guľatých stolov v sume 990 € , 50 ks obdĺžnikových
stolov v sume 5850 € a kombinovaný sporák v sume 3185 € . Podlahová krytina v
sume 2000 € sa bude realizovať v priebehu mesiaca apríl – máj. V tejto etape budeme chcieť vymeniť garniže a záclony vo veľkej a malej miestnosti, aby sme KD maximálne skultúrnili. KD sa využíva minimálne 3x do týždňa a to 2x zumba, 1x tanečná skupina Stardance, 2x Klub dôchodcov. Konajú sa v ňom všetky kultúrne akcie
usporiadané obcou, svadby, rodinné oslavy, kary. KD býva pernamentne obsadený
rezerváciou min. na 2 niekedy až 6 mesiacov, preto je nutné jeho rezerváciu vykonať s veľkým časovým predstihom, čo v minulosti nebolo potrebné.

Poďakovanie ženám
Mesiac marec je spojený s mnohými prívlastkami. Je označovaný ako mesiac knihy, symbolizuje príchod jari a oddávna sa na jeho dvadsiatej ôsmej stránke spomína na učiteľov. Dlhé roky bol 8. marec- Medzinárodný deň žien- dňom vzdania
vďaky žene- symbolu krásy, nehy a múdrosti. Pod vplyvom prenikajúcich módnych trendov z Ameriky a šírením názorov, že MDŽ je sviatok socialistickej doby,
začal byť tento deň postupne zaznávaný a akoby sa z kalendára vytratil. Nahradil
ho Deň matiek, ktorý si zaslúži našu pozornosť, avšak nie každá žena je aj matka.
A tak zaznamenávame postupný návrat tohto sviatku.
V našej obci sa 8. marca uskutočnilo veľmi milé a príjemné stretnutie žien so starostom obce. Starosta pán Dušan Dvoran nezabudol a pozval na krátke stretnutie ženy, ktoré aktívne pracujú na pôde našej obce a svojou prácou obec v rôznych oblastiach zviditeľňujú. Išlo o ženy poslankyne, aktívne dôchodkyne, ktoré
sa podieľajú na organizovaní kultúrnych podujatí ako napríklad fašiangové masky, členky výboru futbalovej prípravky, kronikárku obce či zamestnankyne obecného úradu./a čo ostatné ženy, tie krásne. nežne a múdre/ Krátkym ale výstižným
prejavom a symbolickým prípitkom poďakoval starosta obce všetkým pozvaným
ženám za ich prácu a zaželal im do budúcnosti veľa zdravia a chuti pri organizovaní ďalších podujatí. Krásna červená ruža a malé občerstvenie bolo peknou bodkou tohto milého stretnutia.
Mgr. Gabriela Gabrišová

2. Pripravuje sa ďalšia etapa revitalizácie obce ?
Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, pokúsiť sa skoro o nemožné a získať prostriedky pre ďalšiu revitalizáciu obce. Revitalizácia obce by sa mala týkať ulíc Továrenská od sv. Floriána po cintorín, ul. Staničná od sv. Floriána po cintorín vrátane rozšíreného priestoru tohto času s parkom, Nám. A. Kadnára v okolí studne a Krížnej
ulice od Továrenskej po Staničnú. V tomto priestore nikdy neboli chodníky. Chceme na uliciach Staničná, Nám. A. Kadnára, Továrenská vykonať rekonštrukciu verejného osvetlenia, na všetkých uliciach dobudovať chodníky a vjazdy do domov,
upraviť park na ul. Staničná vrátane mestského mobiliáru a detského ihriska, upraviť Nám. A. Kadnára. Je to jedna z najzanedbanejších častí obce, po ktorej sa pohybuje množstvo ľudí – nakoľko je to centrálna časť obce. Jej prirodzeným napojením
na realizovanú časť revitalizácie by vznikla ucelená revitalizovaná časť centra obce.
Vykonali sme výber dodávateľa projektu, podpísali sme zmluvu s realizátorom projektu, pripravujeme stavebné povolenie a podanie žiadosti o NFP na Ministerstvo
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Urobíme všetko preto, aby sme tento projekt presadili a v prípade úspešnosti ho mohli zrealizovať v roku 2013.
3. Dňa 10.3 2012 boli voľby do NR SR, ako hodnotíte priebeh volieb a účasť našich
občanov ?
Priebeh volieb hodnotím veľmi kladne. Prebehli bez rušivých faktorov, občania
boli disciplinovaní tak, ako to býva v našej obci pravidlom. Účasť nad 57 % je vyššia
ako bola v roku 2010, čo je jasným dôkazom toho, že Vám občanom správa vecí verejných nie je ľahostajná. Zároveň musím poďakovať všetkým, ktorí voľby zabezpečovali, predsedom, zapisovateľkám a členom volebných komisií ako i vám, ktorí ste
sa volieb zúčastnili a využili svoje občianske právo.
4. V minulom roku sa zväčšil rozsah priestorov parkových úprav. Akým spôsobom
chce obec zaistiť ich údržbu ?
V tejto chvíli je toto i pre mňa ťažká otázka. Minulý rok sme mali zamestnaných z
úradu práce 4 pracovníkov. Úrad práce im platil 80 %, obec 20% mzdy + odmeny. Pre
rok 2012 odvolaná vláda a Ministerstvo práce a sociálnych vecí SR na čele s ministrom Mihálom nepredĺžili zákon o zamestnanosti, čo nás dostalo do zlej pozície, nakoľko jedno tvrdili a druhé konali. Nezamestnaní znovu nebudú môcť byť využití cez
úrad práce na úpravu a skrášľovanie obce. Preto i údržba zo strany pracovníkov obce
bude v menšom rozsahu ako v roku 2011. Toto môžeme nahradiť jedine vašou pomocou – občanov, ktorí si budú udržiavať priestory v okolí svojich domov v upravenom
stave, aby sme reprezentovali seba i obec. Čaká nás neľahký rok, ale verím, že priority, ktoré sme si predsavzali plniť tento rok, sa nám podarí i s vašou pomocou splniť.

Máme novú ulicu – SLNEČNÚ
Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15. marca 2012 prijalo uznesenie,
aby sa novovznikajúca ulica od ulice Nová smer bývalé JRD volala „Slnečná“.
Redakcia Vysočana praje jej terajším i budúcim občanom veľa pekných slnečných dní
naplnených od slnka pozitívnou životodarnou energiou.

Kostolné hodiny
Hodiny na kostolnej veži od Veľkej noci opäť ukazujú presný čas. Už dlhší čas hodiny
na kostole stáli alebo ukazovali nesprávny čas. Na podnet našich občanov rozhodol
starosta obce, že sa hodiny dajú opraviť. Hodiny sú majetkom obce, preto ich opravu, ktorá pozostávala z výmeny opotrebovaných súčiastok a jednotlivých motorkov
v hodnote 480 €, zaplatila obec zo svojho rozpočtu. Ročná údržba hodín stojí obec
cca 300-400 €. Keďže slúžia všetkým občanom, obec aj v budúcnosti bude zabezpečovať ich údržbu. Nech teda nám všetkým odbíjajú len pekný a dobrý čas.
		
RSDr. Anna Tomečková

Z činnosti ZO Slovenského zväzu chovateľov
Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov hodnotila na svojej výročnej
členskej schôdzi svoju činnosť za rok 2011.
Hneď v úvode si minútou ticha uctila pamiatku zosnulého člena a zanieteného chovateľa Štefana Dinuša. ZO v ňom stratila dobrého človeka a kamaráta. Činnosť ZO
bola zameraná na odchov čistokrvných zvierat a na účasť na výstavách okresných,
obvodných a celoštátnych. Členovia organizácie odchovali najmä hydinu, králiky a
holuby. Počas roka vykonávali očkovanie králikov a kontrolovali hydinu z preventívnych dôvodov – predísť nákaze. Prvá výstava, ktorej sa zúčastnili, bola výstava Malokarpatskej oblasti v Ivanke pri Dunaji. Jednu čestnú cenu tu získal pán Jaroslav Mikulášek za plemeno zbrobnelá Wyandotka – tmavá vlnitá. Druhú čestnú cenu získal pán Peter Benca za králika veľký – svetlý – strieborný. Aj na XV. okresnej súťaži v
Malackách získal čestnú cenu pán Peter Benca za králika – viedenský modrý. Na celoštátnej výstave s medzinárodnou účasťou v Nitre získal čestnú cenu opäť p. Jaroslav Mikulášek za svoje wyandotky, ktoré sú naozaj krásne. Toto ocenenie si ZO najviac váži. Členovia ZO v jeseni navštívili výstavy v Mikulove, Hodoníne a inde. Na konci správy bolo konštatované, že členov tejto organizácie je len päť, čo je na našu obec
veľmi málo. Preto by privítali vďačne ďalších nových členov.
Peter Benca

Výročná členská schôdza ZO JDS.
Dňa 17.3. 2012 sa konala výročná členská schôdza ZO JDS. Po zahájení výročnej schôdze
sme privítali prítomných členov a hostí, menovite pani Lomnickú – predsedníčku okresnej organizácie JDS, pána Malého – delegáta OO JDS a predsedu ZO JDS – ZOHOR a starostu obce p. Dvorana. Následne boli prítomní členovia ZO oboznámení s programom
VČS, ktorý bol jednohlasne schválený. Správu o činnosti ZO JDS predniesla predsedníčka
p. Pápežová, ktorá zhodnotila činnosť ZO a výboru za uplynulé obdobie od konania poslednej hodnotiacej schôdze. Zároveň predložila a oboznámila prítomných členov s plánom činnosti na nastávajúce obdobie. Správu o finančnom hospodárení ZO za hodnotené obdobie predniesla finančná hospodárka p. Dvoranová. Oboznámila prítomných členov s finančnými aktívami a pasívami za uplynulé obdobie a stavom na účte v banke.
Správu revíznej komisie predniesla poverené členka komisie p. Poláková. Vzhľadom na
končiace sa volebné obdobie členov výboru ZO, bola vykonaná voľba zloženia nového
výboru ZO. Na základe rozhodnutia prítomných členov ZO, boli zvolení jednohlasne do
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výboru ZO na nastávajúce obdobie doterajší členovia. V diskusii odzneli príspevky našich
hostí : p. Lomnickej – ktorá kladne hodnotila činnosť ZO a poinformovala prítomných členov a činnosti OO JDS v nastávajúcom období. Pán Malý sa vo svojom vystúpení zaoberal možnou spoluprácou ZO JDS Zohor a našej ZO na poli kultúrno – spoločenských akcií.
Starosta obce kladne zhodnotil spoluprácu ZO JDS a obecného úradu. Oboznámil prítomných členov o pripravovaných akciách pre nasledujúce obdobie. Pani Tomečková poďakovala ZO JDS za sponzorský dar pre materskú školu a vyzvala o zaslanie finančnej pomoci
na obnovu kultúrnej pamiatky Krásna hôrka. Po uzatvorení diskusie boli schválení delegáti
na Okresný snem JDS v Malackách. Na záver programu VČS, predsedníčka ZO p. Pápežová
poďakovala za prejavenú dôveru novému výboru a za aktívnu účasť členov. Popriala veľa
zdravia a osobného šťastia všetkým prítomným a VČS ukončila.
Výbor ZO JDS

UZNESENIA
z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 16.decembra 2011
Uznesenie číslo 65/64/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania rozšírený o body:
- Trojročný rozpočet obce pre roky 2012-2014
- Rozpočtové opatrenie číslo 2/2011
Uznesenie číslo 66/65/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení prijatých uznesení
a konštatuje, že uznesenia, ktoré sú termínované k 16.12.2011 sú splnené a dlhodobé uznesenia sa priebežne plnia.
Uznesenie číslo 67/66/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje činnosť starostu obce za obdobie od
3.11.2011 do 16.12.2011.
Berie na vedomie informatívne správy predsedov komisií za to isté obdobie.
Uznesenie číslo 68/67/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce
číslo 1/2012 o miestnych dania ch a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Vysoká pri Morave pre rok 2012.
( Uznesenie schválené všetkými poslancami 100 %.)
Uznesenie číslo 69/68/8/2011
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo 2/2012 o poplatkoch
za úkony vykonávané na obecnom úrade vo Vysokej pri Morave pre rok 2012.
( Uznesenie schválené všetkými poslancami 100 %.)
Uznesenie číslo 70/69/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočet obce pre rok 2012.
(Rozpočet obce pre rok 2012 schválili všetci poslanci 100 % .)
b/ Trojročný rozpočet obce pre roku 2012-2014 – návrh predkladá starosta obce Dušan Dvoran
Uznesenie číslo 71/70/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje trojročný rozpočet obce
pre roky 2012-2014.
(Trojročný rozpočet obce pre roky 2012-2014 schválili všetci poslanci 100 %.)
Uznesenie číslo 72/71/8/2011
Uznesenie číslo 72/71/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 23/2012:

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 23/2012:
Úpravy v príjmovej časti:

dotácia na prenesenú kompetenciu školy
dotácia na PKŠ-pre MŠ na predškolskú vých.
SPOLU-bežné príjmy
prevod z rezervného fondu obce
SPOLU-finančné operácie

po prvej úprave

druhá úprava

248 085,00
2 894,00
862 760,95
0,00
256 052,30

243 232,00
2 917,00
857 930,95
103 175,26
359 227,56

10 000,00
0,00
447 534,95
456 198,34
0,00
0,00
456 198,34
248 085,00
2 894,00
250 979,00

4 500,00
27 525,63
469 560,58
522 367,97
9 480,00
5 500,00
537 347,97
243 232,00
2 917,00
246 149,00

rozpočtová
klasifikácia
-4 853,00 312001-001/111
23,00 312001-102/111
-4 830,00
103 175,26 453000
103 175,26

rozdiel

Úpravy vo výdavkovej časti:
oprava budovy materskej školy
za vypracovanie projektu
SPOLU-bežné výdavky
spoluúčasť obce na projekte Revitalizácia
nákup fekálneho návesu
výmena okien v materskej škole
SPOLU-kapitálové výdavky
dotácia na prenesenú kompetenciu školy
dotácia na PKŠ-pre MŠ na predškolskú vých.
SPOLU

-5 500,00
27 525,63
22 025,63
66 169,63
9 480,00
5 500,00
81 149,63
-4 853,00
23,00
-4 830,00

41-09110/635006
41-01120/637005-003

41-0520/714004-001
41-09110/717002/001

(Rozpočtové opatrenie schválili všetci poslanci 100 %.)

(Rozpočtové opatrenie schválili všetci poslanci 100 %.)
Návrh na uznesenie číslo 73/72/8/2011

Obecné
zastupiteľstvo
vo Vysokej pri Morave schvaľuje výber dodávateľa prác pre výmenu
Návrh
na uznesenie
číslo 73/72/8/2011
v časti
budovyschvaľuje
MŠ vo Vysokej
pri Morave.prác pre výmenu okien
Obecné zastupiteľstvo vookien
Vysokej
pri Morave
výber dodávateľa
Starosta
obce
Zmluvu
o dielo s uchádzačom BALMA-MP, s.r.o. Malacky na sumu
v časti
budovy
MŠuzatvorí
vo Vysokej
pri Morave.
5898,00
EUR vrátane
DPH. s.r.o. Malacky na sumu 5898,00
Starosta obce uzatvorí Zmluvu o dielo
s uchádzačom
BALMA‐MP,
EUR vrátane DPH.
Uznesenie číslo74/73/8/2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s vyplatením odmeny za II. polrok 2011
Uznesenie
hlavnej kontrolórke
vočíslo74/73/8/2011
výške 30 % polročnej mzdy .
( Uznesenie
schválili
všetcis poslanci
100odmeny
%.) za II. polrok 2011
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej
pri Morave
súhlasí
vyplatením
hlavnej kontrolórke vo výške 30 % polročnej mzdy .
Uznesenie číslo 75/74/8/2011
( Uznesenie schválili všetci poslanci 100 %.)

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje
Plán kultúrnych podujatí na rok 2012.
Uznesenie
číslo
75/74/8/2011
( Uznesenie
schválili
všetci
poslanci 100 %.)

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Plán kultúrnych podujatí na rok 2012.
Dušan D v o r a n
( Uznesenie schválili všetci poslanci 100 %.) starosta obc

Dušan D v o r a n
starosta obce

UZNESENIA
zo zasadania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave
zo dňa 15. marca 2012
Uznesenie číslo 76/1/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania obecného zastupiteľstva rozšírený o bod „ Plán činnosti hlavnej kontrolórky pre rok 2012 „.
Uznesenie číslo 77/2/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o plnení uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 15.3.2012 sú splnené.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje plán činnosti hlavnej kontrolórky pre
rok 2012.
Uznesenie číslo 78/3/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o činnosti starostu obce za obdobie od 16.12.2011 do 15.3.2012.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správy o činnosti komisií za obdobie
od 16.12.2011 do 15.3.2012.
Uznesenie číslo 79/4/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o hospodárení obce za rok 2011.
Uznesenie číslo 80/5/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Štatút Obce Vysoká pri Morave.
Zaniká platnosť Štatútu Obce Vysoká pri Morave zo dňa 20.4.2004, schváleného uznesením číslo 20/2004 a dodatku číslo 1 schváleného uznesením číslo 40/2007 zo dňa 14.6.2007.
( uznesenie bolo schválené 9 poslancami )
Uznesenie číslo 81/6/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok č. 1 k VZN číslo 2/2012 o poplatkoch vyberaných obcou. Predmetom Dodatku číslo 1 je nový poplatok za použitie Domu
smútku vo výške 20,00 € pri pohrebe.
( uznesenie bolo schválené 9 poslancami)
Uznesenie číslo 82/7/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie číslo
3/2012 o mieste a čase zápisu detí do 1.ročníka ZŠ vo Vysokej pri Morave.
( uznesenie bolo schválené 9 poslancami)
Uznesenie číslo 83/8/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce číslo
4/2012 o poskytovaní priestoru na predvolebnú kampaň zo strany Obce.
( uznesenie bolo schválené 9 poslancami).
Uznesenie číslo 84/9/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Zmluvu číslo 14/2012 o poskytnutí finančného príspevku číslo na kultúrny dom vo Vysokej pri Morave medzi Nadáciou SPP a Obcou Vysoká pri Morave, v ktorej sa na Nadácia SPP zaväzuje poskytnúť čiastku 12.000,00 € Obci.
OcZ súhlasí so zmluvou za podmienky dodržania položiek uvedených v prílohe č. 2 Zmluvy.
Uznesenie číslo 85/10/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje názov novovzniknutej ulice smerom od
p. Františka Prašivku k bývalému JRD „ SLNEČNÁ“
Uznesenie číslo 86/11/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s celkovou rekonštrukciou kuchynky v budove obecného úradu v celkovej sume 6353,41.
Kalkulácia nákladov:
Stavebné práce + materiál
2039,00 €
Vodoinštalačné a kúrenárske práce + materiál 870,00 €
Zariadenie kuchyne s príslušenstvom
2695,00 €
Doprava a montáž linky a zariadení
635,00 €
Elektrikárske práce + materiál
118,85 €
Uznesenie číslo 87/12/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje:
1/ mesačný plat starostu obce pre rok 2012 vo výške 2568,00 €
Základný plat v zmysle zák. Č. 253/1994 z.z. v znení neskorších predpisov 1556,30 €
65 %-né zvýšenie platu 1011,50 €
2/ mesačný plat hlavnej kontrolórky pre rok 2012 vo výške 242,00 €
Tento plat im prináleží od 1.1.2012.
Uznesenie číslo 88/13/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje dodávateľa prác na výmenu odkvapových rúr a žľabov na budove kultúrneho domu. Firmu R&R v celkovom náklade 1765,00 €.
Uznesenie číslo 89/14/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave vyhlasuje verejné ponukové konanie
na predaj nehnuteľného majetku – budova číslo súpisné 182 s priľahlým pozemkom
- Budova číslo súpisné 430 s priľahlým pozemkom
- Súbor pozemkov p.č. 3092/2,3092/9,3092/10,3092/48
Komisia pre správu obecného majetku pred zverejnením schváli podmienky ponukového konania.
Termín : 31.3.2012
Uznesenie číslo 90/15/1/2012
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prípravou projektu
„ Revitalizácia centra obce Vysoká pri Morave „.
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave poveruje komisiu pre výstavbu a ŽP prípravnými prácami.
Dušan D v o r a n
starosta obc
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Reprezentačný ples
Tohto roku, 28. januára, sa konal už tretí Reprezentačný ples starostu obce pod
záštitou obecného futbalového klubu. Ako po minulé roky, tak i teraz patrilo
toto podujatie organizované v našej obci medzi jedno z najlepších.
Po príchode „červeným kobercom“ osvieteným fakľami čakala na prítomných
nádherne vyzdobená sála. Dámy a páni si na svojom vzhľade dali veľmi záležať,
nebolo žiadneho, ktorý by porušil spoločenskú etiketu a neprišiel by v slávnostnej róbe.
Ples ako každý rok otvoril a všetkých srdečne privítal pán starosta Dušan
Dvoran. Oficiálne otvorenie plesu sa však uskutočnilo až pri slávnostnom zazvonení – tentoraz sa dostalo cti pani Etelke Dvoranovej - „patrónke“ skupiny
fašiangových masiek. Prítomných počas plesu sprevádzala dvojica Lenka Dvoranová a Tomáš Kimlička. O predtance valčík, tango a wals sa postarala tanečná skupina Stardance, bez ktorej si zahájenie plesu už ani nevieme predstaviť.
A potom sa už mohlo začať tancovať. Príjemná a osvedčená skupina PLUS
BAND vedela všetkých roztancovať piesňami každého žánru. Naozaj si každý mohol prísť na svoje. Príjemná obsluha sa počas plesu vzorne starala o svojich hostí až do konca. O bohaté občerstvenie nebola núdza a každému padla
vhod výborná večera, ktorú pripravil pán Boris Urbanič.
Všetko má svoj koniec a musel sa skončiť i tretí Reprezentačný ples. Plná sála i
o štvrtej hodine ráno svedčila o tom, že prítomní boli s organizáciou nadmieru spokojní. Poďakovanie patrí členom obecného futbalového klubu a obecnému úradu.
Veríme, že im chuť a elán pri pokračovaní tejto už dnes tradície vydrží ešte veľa
rokov, aby si aj občania Vysokej pri Morave mohli užiť malý „Ples v opere“.

Jubilanti
I. polrok
2012 2011
JUBILANTI
v prvom
štvrťroku
50 rokov
Ján Stadničár,
Magdeléna Palkovičová,
Mária Stadničárová,
Jana Ulehlová,
Robert Hazlinger,
Margita Bobáková,
Ivana Morávková,
Mária Budajová,
Zdeněk Šimunič,
Ján Kvašňovský,
Viera Kopčová

55 rokov
JMária Kopčová,
Vladimír Benek,
Anna Hlavenková,
František Čermák,
Ján Metelička,
Emília Zemanová,
Gabriela Gabrišová,
Elena Kovárová,
Jarmila Kavická,
Milan Ščepán,
Milan Žužič,
Dušan Plunár,
Anna Vrábelová,
Mária Šulcová,
Jarmila Kavická,
Ivan Salay

60 rokov
Jozef Cabadaj,
Jozefína Uhrincová,
Štefan Muller,
Mária Rybárová,
Daniela Višváderová,
Ignác Krupský,
Viera Satková,
Vendelín Nerád,
Peter Valík,
Milan Plach,
Emília Mikulášková,
Peter Szalay,
František Bobák,
Elena Mundoková,
Mária Gallová,
Pavel Kopča
Leonóra Kopčová,
Pavol Benca,

Mária Marčičiaková,
Anna Koreničová

65 rokov
Dušan Mitrík,
Agneša Urbaničová,
Janka Uhrová,
Janka Ševčíková,
Rastislav Smetka,
Jozefa Mitríková,
Anna Šušuková,
Štefánia Kopčová,
Mária Koreničová,
Ružena Slobodová

70 rokov
Ján Klas,
Mária Šimuničová,
Věra Siváková,
Božena Bieliková,
Anna Filípková,
Jarmila Radnótyová,
Jozefína Ulehlová,
Robert Uher,
JUDr. Pavel Valík

75 rokov
Verona Šimuničová,
Ján Šimunič,
Jozef Daráž,
Jozefa Macková,
Eva Ryšavá,
Albert Bielik,
Robert Zsigmond,
Otília Plachová

80 rokov
Jaroslav Mareš,
Karol Plach,
Štefánia Šarníková,
Františka Ščepánová

85 rokov
Magdaléna Mistecká,
Margita Poláková

90 rokov
Štefan Šárnik

Narodené deti
od 01.11. 2011 – 15.4. 2012

Zomrelí
od 1.1. 2012 – 15.4. 2012

Michaela Dobiš,
Elizabet Pšenicová,
Max Kamoďa,
Max Jurčina,
Adriana Izabela Nízka,
Samuel Lipták,
Angelino Santi,
Nicolas Braso,
Adela Chalmovianská

Ján Štuk,
Štefánia Frišlovičová,
Vladimír Ševčík,
Jozef Ulehla,
Štefánia Ričovská,
Ľudmila Poláková,
Jozef Zelina,
Alexander Beštändig,
Stanislav Lang

Srdečne blahoželáme k striebornej svadbe
Pavlovi Trajlínkovi a Viere Trajlínkovej, rod. Gabrišovej.
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