
Prichádza sviatočný čas, 
na ktorý sa dlho teší každý z nás.
Vôňa koláčov vôkol sa rozlieha, 
vianočnej nálade každý z nás podlieha.
Zabudnime na smútok, 
zanechajme zvady, 
buďme k sebe milí, 
dobrí a majme sa radi.
Prišiel čas vianočný, 
zvonček tíško cinká, 
každému sa splní túžba aspoň malilinká.
Šťastné a veselé želajme si spolu 
a spoločne zasadnime k štedrovečernému stolu.
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Vianočné zamyslenie
  Už vyše dvetisíc rokov sa každoročne opakujú Vianoce. Znovu preží-
vame predvianočný zhon, stres, náhlime sa, nestíhame upratovanie, 
pečenie, varenie... A po štedrovečernej večeri sadáme unavení a vy-
čerpaní do kresla a zisťujeme, že nám niečo chýba. Všetko je priprave-
né ... predsa niečo chýba. Čo naše vnútro? Čo je posolstvom Vianoc? 
Nie cinkanie pokladníc v obchodoch, nie preteky v čo najdrahšom a 
najoriginálnejšom vianočnom darčeku. Skutočnú krásu Vianoc nájde-
me v umení počúvať. Čím viac načúvame okolitému svetu, tým viac si 
uvedomujeme bolesti a choroby, núdzu a chudobu okolo nás, ale aj 
hnev, nenávisť, vypätie a vyčerpanie. Posolstvo Vianoc prináša nádej. 
Vianočný prísľub môže pozdvihnúť oči zlomených, týraných, zrane-
ných, ukrivdených. Kyticu vianočných darov tvoria láskavosť, nezišt-
nosť, súcitnosť, pochopenie, ochota. Skúsme darovať pod vianočný 
stromček tieto dary- dary trvalej hodnoty. Práve ony zaplnia prázdno 
v našom srdci a pomôžu vyliečiť dnešný chorý svet.

Vedeli ste, že ...?
 - V Puerto  Rico dáva každé dieťa pod svoju posteľ trávu pre ťavy a ráno tam na-
miesto trávy nájde darčeky.
- V Dánsku začínajú Vianoce zdobením adventných vencov, na ktorých sú štyri 
sviečky. Na rozdiel od našich sviečok , tie ich znamenajú štyri etapy ľudského živo-
ta – detstvo, mladosť, dospelosť a starobu. Dáni na darčekoch nešetria a kupujú 
ich s niekoľkomesačným predstihom. Dbajú na to, aby darček poukazoval na nie-
ktorú cnosť, alebo naopak, vadu obdarovaného.
- Najväčším vianočným darom v histórii bola Socha slobody, ktorú v roku 1886 
venovali Francúzi Američanom.
- V Austrálii majú deti leto. Vianočná večera býva často pod holým nebom. Strom-
čeky majú umelé a večeru sprevádzajú farebné balóniky a množstvo vianočných 
pozdravov.
- Španieli oslavujú Vianoce tancom a spevom. Svoj temperament nezaprú ani pri 
večeri. Tá trvá takmer do rána.
- Prečo sú farbami Vianoc červená, zelená a zlatá? Zelená je symbolom života a 
znovuzrodenia. Je zastúpená stromčekom a imelom. Červená odkazuje na krv 
Kristovu, červené jablko na sviatočnom stole je spojené s Adamom a Evou. Zlatá 
je symbolom svetla a hviezd.
- Nóri platia v novembri iba polovicu daní, aby mali viac peňazí na prípravu Vianoc.

Požehnané a milostiplné vianočné sviatky, radostný, pokojný a zdravia plný nový rok 
praje všetkým našim občanom redakcia Vysočan

Vianoce môjho detstva
 Obloha je už od rána zatiahnutá tmavými mrakmi a k večeru začína 
liať ako z krhly. Nič nenasvedčuje tomu, že je dnes Štedrý deň. Roz-
moknuté trávniky a kaluže vody na nerovných a hrboľatých asfalt-
kách navodzujú skôr atmosféru niektorého z mesiacov uplynulého 
leta. Všetko je pripravené – vianočný stromček s farebnými svetiel-
kami, v kuchyni rozvoniava kapustnica a vanilkové rožteky, typické 
pečivo vianočných dní.  Ale ten pravý pocit Vianoc – niet ho. Akoby 
sa čas pomýlil. 
  Vytiahnem z krabice staré popísané vianočné pohľadnice. Nostal-
gia. Zasnežené borovice a srny, hrúžajúce sa v snehu, ľadové cen-
cúle visiace zo striech domov a v dekách zababúšené deťúrence, 
ktorých rodičia vozia na saniach. Obrázok, ktorý vidíme dnes už len 
v Tatrách alebo v malebných alpských dedinkách. Škoda. Ten sneh k 
Vianociam akosi patrí. Dnes je všetko inak. Nielen príroda sa zmeni-
la, ale aj prežívanie vianočných sviatkov nami ľuďmi. Spomínam si 
na obrovské tešenie sa na Vianoce počnúc čakaním na rozkvitnu-
tie halúzok, ktoré sme na Barboru dávali do vody, strach z Mikuláša, 
či nám do čižmičiek niečo nadelí, z Lucie, ktorá v bielom zahalená 
chodila z domu do domu. Nebol problém stáť  v chlade dlhý čas v 

rade na „vianočné ovocie“ – mandarínky a pomaranče. Ich typická 
vôňa nás ubezpečovala o tom, že sú tu Vianoce. Bolo to raz v roku – 
o to vzácnejšie. Nedočkavosť za štedrovečerným stolom sa nedala 
vydržať. A potom to prišlo. Darčeky pod vianočným stromčekom. 
Boli prostejšie ako tie dnešné a bolo ich menej. O to viac sme sa z 
nich tešili, vážili a chránili sme si ich. Po veľkej eufórii sme „chodili 
spievať“. Najprv po rodine, potom aj po známych. Aj k nám chodili 
spievať – každý rok prišiel zaostalý Miško, ktorý bol pravidelným ko-
ledníkom. O polnoci sme išli do kostola na polnočnú omšu. Všetko 
bolo krásne, očarujúce a vznešené. Organ a slová Tichej noci sa ro-
zoznievali tichom celej dediny. Krásne spomienky.
   Vianoce, prípravy, darčeky, detská zvedavosť  – to všetko je aj dnes. 
Škoda, že často už v septembri. Ľudská spolupatričnosť a vzťahy 
ochabli. Pozerám na farebné pohľadnice a celkom som zabudla, 
ako plynie čas. Čas, ktorý dávno odvial niektoré obrázky mojich det-
ských Vianoc v rodnej dedine. No spomienky, tie mi ponechal, na 
tie je aj čas krátky.                                                       Mgr. Gabriela Gabrišová
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V očakávaní Mikuláša
 Príde Mikuláš ? Nepríde? Ktosi povedal, že 
navštívi len dobré deti. Boli deti v našej de-
dine poslušné?
  Tieto  otázky rezonovali v hlavičkách mnohých 
našich ratolestí, keď plné očakávania netrpezlivo 
prešľapovali na námestí pri vianočnom strom-
čeku. Mnohé si pripravili pre Mikuláša pekné 
básničky, riekanky a pesničky, ktorými ho  chcú  
privítať a ukázať mu, ako veľmi sa na neho tešili. 
Hlasné radostné zvýsknutie naznačilo, že Miku-
láš so svojím sprievodom dorazil. Zatajený dych 
a rozžiarené očká si premeriavali uctievaného 
Mikuláša , ako sa usádza  a prihovára deťom. 
Rozsvietil vianočný stromček a vypočul si, čo mu 
deti pripravili.  Program našich škôlkarov sa mu 
asi páčil, lebo uznanlivo pokyvkával hlavou.
 A potom to prišlo. Deti disciplinovane vystupo-
vali na pódium k Mikulášovi, predstavili sa mu a 
potešili ho krátkou básničkou alebo pesničkou. 
Za odmenu si šťastne v rukách stískali balíček od 
Mikuláša. Z radostnej atmosféry sa tešili deti, ich 
rodičia a všetci prítomní. Pekná tradícia. Veď ako 
by to bolo - predvianočný adventný čas  a bez 
Mikuláša?!

- Na Novom Zélande počas vianočných sviatkov ne-
púšťajú v televízii reklamy.
- Ročne len kvôli vianočným darčekovým baleniam 
vyprodukujeme 4 000 000 ton odpadu.

Mgr. Gabriela Gabrišová

Komunálne voľby
 Dňa 10.novembra 2018 s konali voľby do or-
gánov samosprávy miest a obcí. 
Výsledky volieb v našej obci : 
Počet voličov
 zapísaných v zoznamoch voličov :               1926
Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :            449
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :                              449
Počet platných hlasovacích lístkoch odovzdaných
pre voľby do obecného zastupiteľstva:         433
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných
pre voľby starostu obce :                                                     371
Počet zvolených poslancov :              9

Za starostu obce Vysoká pri Morave bol zvolený 
Dušan Dvoran s počtom hlasov 371. 

Do obecného zastupiteľstva boli zvolení :

1. Ján Rusnák, Ing.                                   319 hlasov
2. Róbert Dinuš                                         297 hlasov
3. Dominika Dinušová, Mgr. PhD.      275 hlasov
4. Gabriela Gabrišová, Mgr.             266 hlasov
5. Lenka Dvoranová, Ing.            249 hlasov
6. Silvia Novoveská             238 hlasov
7.  Milan Lapčík              234 hlasov
8. Pavol Bláha              210 hlasov
9.  Miroslav Kopča, doc.Ing. PhD.      202 hlasov

Ako náhradníčka skončila Hana Maxiánová s počtom hlasov 194. 
Redakcia Vysočana všetkým zvoleným blahoželá. 



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Prvé zasadnutie OcZ 
v novom volebnom období
Prvé ustanovujúce zasadnutie OcZ sa ko-
nalo dňa 1.decembra 2018 o 15:00 hod. v 
zasadačke obecného úradu. Starosta obce 
pán Dušan Dvoran a všetkých 9 poslancov 
zložilo sľub. Následne starosta obce menoval 
za zástupcu starostu poslanca p. Ing. Jána 
Rusnáka. OcZ poverilo poslanca Milana Lap-
číka zvolať a viesť OcZ v prípadoch podľa 12 
odst. 2, odst. 3 , odst. 5 a odstavec 6 zákona 
č. 369/1990 Z .z.  
Obecné zastupiteľstvo zriadilo komisie a 
zvolilo ich členov :

Komisia finančná a správy obecného ma-
jetku :  
Ing. Ján Rusnák  - predseda
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová
Robert Dinuš
Z radu obyvateľov : Ing. Zuzana Poláková , 
Dana Koreničová – za obec 

Komisia pre ochranu verejného záujmu a ne-
zlučiteľnosti funkcií :
Ing. Ján Rusnák – predseda
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Mgr. Gabriela Gabrišová 

Komisia pre výstavbu, územný rozvoj a ŽP :
Milan Lapčík – predseda 
Pavol Blaha
Doc. Ing. Miroslav Kopča, Phd.

Z radu obyvateľov :         
František Bobák    
Ing. Ferdinand Kováč
Milan Jurík           
Hana Malcherová 

Kultúrno – športová komisia : 
Mgr. Dominika Dinušová, PhD. - predsedkyňa
Silvia Novoveská
Doc. Ing.  Miroslav Kopča, PhD. 
Ing. Lenka Dvoranová
Z radu obyvateľov :   
Beáta Miškolciová  
Hana Maxiánová 

Členovia komisie pre činnosť pri občian-
skych obradoch : 
Dušan Morávek
Viera Kopčová
Andrea Micheler

Komisia pre ochranu verejného  poriadku 
a na riešenie zanedbávania povinnej škol-
skej dochádzky : 
Doc. Ing.  Miroslav Kopča, PhD. – predseda
Mgr. Gabriela Gabrišová
Pavol Blaha 
Z radu obyvateľov : JUDr. Anna Poláková

Škodová komisia :
Mgr. Gabriela Gabrišová - predsedkyňa
Milan Lapčík
Ing. Ján Rusnák

Výberová komisia na obstarávanie prác, 
tovarov a služieb pre zákazky povinne ob-
starávané v zmysle zákona o verejnom ob-
starávaní : 
Pavol Blaha
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Robert Dinuš
Mgr. Gabriela Gabrišová
Silvia Novoveská 
Milan Lapčík
Ing. Lenka Dvoranová
Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD.
Ing. Ján Rusnák 

Redakčná rada  Občasníka  Vysočan : 
Mgr. Gabriela Gabrišová
Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
Doc. Ing. Miroslav Kopča,  PhD.
Z radu obyvateľov : 
RSDr. Anna Tomečková, 
Hana Malcherová

Sobášiaci poslanci : 
Robert Dinuš
Milan Lapčík
Mgr. Gabika Gabrišová

Sobášne dni a hodiny : 
Piatok 9:00 hod. – 14:00 hod.
Sobota 13:00 hod. – 17:00 hod. 
OcZ zvolilo zástupcov obce do rady školy 
pri ZŠ s MŠ poslancov : 
Pavol Blaha
Robert Dinuš
Ing. Lenka Dvoranová
Z radu občanov : Ing. Martina Kopču 

Významná udalosť obce
 Dňa 21. júla bola naša obec súčasťou medzinárodnej púte spoje-
nou s prenesením zvyškov sv. Margity Antiochijskej z Olomouca 
do Marcheggu, ktorú spoluorganizovala organizácia Fórum života, 
Hnutie pre život a Modlitby matiek. Po viac ako 750 rokoch bude 
relikvia uložená do kostola 22.júla počas slávnostnej svätej omše. 
Otec myšlienky prenesenia  bol  terajší marcheggský farník. 
V krátkosti si pripomeňme život svätice Margity.
 Sv. Margita sa narodila v druhej polovici 3.storočia v sýrskej Anti-
ochii. Podľa tradície išlo o mladé krásne dievča, kruto popravené v 
roku 282. Legenda o sv. Margite spomína, že matka jej skoro zomre-
la a otec pohanský kňaz ju zveril do výchovy pestúnke. Nevedel, 
že je kresťankou. Margita si zamilovala Ježiša a túžila sa mu odo-
vzdať v panenstve. Keď sa otec dozvedel, že prestúpila na cudziu 
vieru, vyhnal ju z domu. Ako chudobnú pastierku ju stretol pisidský 
vládca. Očarila ho jej múdrosť a krása. Chcel ju mať iba pre seba . 
Margita však myslela len na svojho „jediného ženícha“. Láska vládcu 
sa premenila na zlosť a dal Margitu mučiť. Rany sa jej však zázračne 
zahojili, dal ju zviazať a utopiť, a Margita vyplávala na povrch . Prie-
beh mučenia Margity sa zmenil na dejisko svedectva viery. Vladár 
ukončil mučenie sťatím Margity mečom. Mal strach, že jej svedec-
tvo spôsobí veľké obrátenie svedkov mučenia na vieru v Krista, ba 
možno i jeho. Celé stáročia je sv. Margita uctievaná ako patrónka 
dievčat a panien, žien a manželiek, ale najmä veľkou pomocnicou 
žien pri pôrodoch a neplodnosti. Svätica je zobrazená s krížom v 
ruke a drakom pri nohách. Jedna zo 14 svätých pomocníkov v nú-
dzi. Na Slovensku je sv. Margite zasvätených 23 kostolov. Najstarší 
z 9. storočia je na Záhorí  v Kopčanoch, ktorý bol súčasťou jedného 

z hlavných sídiel Veľkej Moravy – Mikulčíc. Existuje hypotéza, podľa 
ktorej úctu k sv. Margite na Veľkú Moravu priniesli už apoštoli Slova-
nov sv. Cyril a sv. Metod,  keďže v okolí ich rodiska, v gréckom meste 
Solún, je úcta voči nej dodnes veľmi rozšírená. 
  V susednom Zohore, ktorého kostol  je zasvätený sv. Margite , bola 
21. júla v doobedňajších hodinách odslúžená svätá omša . Do nášho 
kostola zavítal pútnik - kňaz z olomouckej diecézy, ako aj ostatní 
účastníci v poobedňajších hodinách . Po modlitbe sv. ruženca sa 
začala sláviť sv. omša, ktorú  slúžil zastupujúci kňaz zo Záhorskej 
Vsi dôstojný pán Libič. Celebranti boli pán farár z Lábu, olomoucký 
kňaz a správca kostola sv. Václava v Prahe. Homíliu viedol hosťujúci 
kňaz z Olomouca a zameral sa na význam rieky Moravy. Sme spoje-
ní nielen zemepisne, ale aj nábožensky, kultúrne ale najmä ľudsky. 
Zámer púte bol pôvodne plaviť sa po rieke Morave. Nízky stav vody 
nedovolil uskutočniť  túto myšlienku .Najväčšia časť púte bola usku-
točnená  prevozom v autách. Po homílii pokračovala sv. omša sv. 
prijímaním a záver omše bola poklona a úcta relikvie sv. Margity. 
Po požehnaní  bola osobná poklona farníkov s prosbami k svätici. 
Záver púte bolo vyprevadenie relikvie von z kostola za spevu ná-
božnej piesne . Dojatí farníci ako aj ostatní účastníci s vďakou v srd-
ciach si uvedomili, že táto udalosť je výnimočná nielen pre nich ale 
aj pre našu obec. V súvislosti s prenesením relikvie sv. Margity bude 
vždy spomenutá aj naša obec, čo bude zaznamenané aj v miestnej 
kronike.   
 Baroková socha sv. Margity je v našom kostole , môžete sa k nej 
chodiť modliť a vyprosovať si pomoc a ochranu tejto svätice. Sväta 
Margita Antiochijská oroduj za nás a vyprosuj nám stálu pomoc a 
ochranu u nebeského Otca a nášho spasiteľa Ježiša Krista. 
                                                                                                               Luptáčiková Eva
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dý kotol mal neopakovateľnú chuť a vôňu. 
Varilo sa z rôznych druhov mäsa – bravčo-
vého, hovädzieho, z diviny a aj z exotického 
pštrosieho mäsa.
„Neúplatná porota“ mala ťažkú prácu. Do-
mácu súťaž vyhralo po roku opäť družstvo, 
ktoré si hovorí „Lozorňanskí vlci“. Medziná-
rodnú súťaž vyhrali naši členovia MO JDS, 
ktorí sa tešili tak intenzívne, ako keby získali 

zlatú olympijskú medailu. Všetky guláše boli 
výborné, chutné a bol o ne veľký záujem. 
Nesúťažne varil guláš starosta obce, ktorý 
by sa dal nazvať „starostove všeličo“, lebo 
okrem mäsa sa v ňom varilo aj mäso údené, 
klobása, dva druhy hríbov – šampiňóny, hliva 
a tradičná záhorácka fazuľa. Po tomto guláši, 
ktorý bol zadarmo, sa len tak zaprášilo. Poro-
ta ocenila za kreativitu družstvo pani Janky 

Beňadikovej, ktorá so svojimi pomocníčkami 
varila guláš z pštrosa. 
  Oslava jesene pokračovala tradične výsta-
vou „ bučových strašákú“, kde mnohé tekvice 
boli doslova umeleckými dielami. Naše deti 
aj ich rodičia prejavovali pri ich zhotovovaní 
nesmiernu fantáziu, kreativitu a zručnosť.  A 
myslíte si, že chýbali „hochštecké bosorky?“ 
Veru nechýbali. Bosorky všetkých vekových 

Prišla jeseň
  Prišla jeseň, tak sme ju tradične privítali na 
miestnom štadióne. Už doobeda privítal 
starosta obce zahraničných hostí z partner-
ských obcí Marchegg a Vedrovice a hostí z 
klubu Zoltána Halmaja z mesta Szombathely. 
O 13:00 hod. sa začalo na štadióne varenie 
gulášov. Guláš sa varil súťažne v dvoch ka-
tegóriách. Domáce družstvá a medzinárodné 
družstvá. Varilo sa v 16 – tich kotloch, ale kaž-



kategórií mali zraz pred kul-
túrnym domom a aj so svoji-
mi metlami pripochodovali (či 
prileteli) na miestny štadión. 
Po ich predstavení a odmene-
ní zatancovali pred tribúnou 
plnou zvedavých divákov svoj 
„bosorácky tanec“. Za chore-
ografiu a výber hudby by sa 
nemusel hanbiť ani taký „ma-
cher“ ako je pán Ďurovčík. Tro-
jica najskúsenejších bosoriek 
uvarila pre všetkých plný kotol 
„elixíru mladosti“, v ktorom sa 
varili rôzne zázračné byliny 

natrhané na Dolných lúkach počas sväto-
jánskej noci. Tí, ktorí sa ho napili a nevideli 
svoju zmenu, majú doma pokazené zrkadlá.  
Dobrá zábava, dobrá nálada pretrvala na 
štadióne až do neskorých večerných hodín. 
Okrem gulášov sa na štadióne predávali lan-

goše ,ktoré pripravili členovia nášho DHZ a 
cigánske pečienky a iné, ktoré zabezpečovali 
majitelia „Nového šenku“. Slávnosti jesennej 
rovnodennosti ukončil nad štadiónom pes-
trofarebný ohňostroj. 
Vďaka všetkým organizátorom, vďaka všet-

kým účastníkom, ktorí sa do osláv aktívne 
zapojili, vďaka všetkým, ktorí sa na tejto tra-
dičnej akcii zúčastnili. 
Vitaj, jeseň ! V plnej svojej sile a farebnej 
kráse !                                              Anna Tomečková 
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Posedenie 
pre dôchodcov
 Október je tradične v našom kultúrnom 
okruhu vnímaný ako mesiac úcty k starším. 
Preto je dobrým zvykom práve v tomto ob-
dobí vzdať úctu a poďakovať našim starším 
obyvateľom a obyvateľkám. I tohto roku sa 
v priestoroch miestneho kultúrneho  domu 
konalo každoročné stretnutie  seniorov. 20. 
októbra 2018 sa priestory kultúrneho domu 
zaplnili staršími obyvateľmi a obyvateľkami, 
deťmi a ich rodičmi a všetkými tými, ktorí pri-
šli poďakovať a spoločne stráviť čas v príjem-
ných rozhovoroch sprevádzaných hudbou 
alebo tancom. Ako býva zvykom, naše pozva-
nie  prijali aj dôchodcovia z partnerskej obce 
Vedrovice so starostom obce p. Richardom 
Janderkom. Zážitok zo spoločného stretnutia 
umocnilo tiež  pripomenutie si stého výročia 
vzniku spoločnej Československej republiky. 
Povedať ďakujem svojim babičkám a ded-
kom prišli deti predškolského veku z miest-
nej Materskej školy, ktoré si pod vedením 
pani učiteliek Vierky Trajlínkovej a Evičky 
Dinušovej pripravili pestrú škálu pesničiek, 
básní a rečňovaniek. Do tanca a na počúva-

nie hrala ľudová hudba Kuštárovci, ktorých 
neskôr vystriedalo hudobné zoskupenie 
Ľudovka. Nechýbalo bohaté občerstvenie a 
dobrá nálada. 
Hľadať medzigeneračné dialógy je výzvou 
každej spoločnosti. Dnes rovnako ako v mi-

nulosti je prínosné načúvať skúsenostiam 
starších a preukazovať im vďaku za hodnoty, 
ktoré do nás vštepili. Azda aj tu možno hľadať 
motív každoročnej organizácie tohto milého 
spoločenského podujatia. 

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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Výlet  členov JDS  
Vysoká pri Morave.
  V mesiaci september 2018 zabezpečil staros-
ta obce p. Dušan Dvoran exkurziu do Energo-
landu v Mochovciach, ktorej sa zúčastnilo 43 
členov MO JDS. Exkurzie sú zdarma a rezervu-
jú sa vopred. Pre rezerváciu je potrebné uviesť 
niektoré identifikačné údaje. Toto centrum 
otvorili Slovenské elektrárne dňa  14.10.2014 
v Mochovciach pri atómovej elektrárni.
Je to najmodernejšie centrum o energii a vý-
robe elektriny.
 V Energolande sa nachádza 3D kino, ktoré 
počas exkurzie premieta návštevníkom film 
Odysea energií mapujúci vývoj vesmíru, 
Zeme a zdrojov energie od Veľkého tresku až 
po našu budúcnosť.
Sprievodca informačného centra nás previe-
dol priestormi a podal vysvetlenie k vystave-
ným informačným panelom o energii a výro-
be elektriny.
 Exkurzia trvala cca 1,5 hod. Naša cesta po-
kračovala do  Topoľčianok, kde sme navštívili 
zámok a po prehliadke nasledoval priamo 
v zámockej reštaurácii spoločný obed. Na 
spiatočnej ceste sme navštívili v Topoľčiankach 
vinárske závody na ochutnávku 6 druhov vín. 
Účastníci zájazdu odchádzali spokojní, načerpaní  

vedomosťami z celého dňa. Vo večerných 
hodinách sme sa šťastne vrátili domov. 

 
 

Valéria Dvoranová
    predsedníčka MO JDS

Naši dôchodcovia vo Vedroviciach
Členovia MO JDS prijali pozvanie starostu našej partnerskej obce 
Vedrovice  a predsedníčky ich dôchodcovskej organizácie pani Gi-
gimovovej a zúčastnili sa dňa 9.11. 2018 vo Vedroviciach posedenia 
pre dôchodcov. Naši dôchodcovia na čele so starostom obce pánom 
Dušanom Dvoranom a predsedníčkou MO JDS pani Valériou Dvora-
novou boli srdečne privítaní. Po krátkom programe detí ich základnej 
školy do tanca a na počúvanie hrala ich kapela „Vedrovanka“. Po bo-
hatom občerstvení sa v tanci zvŕtali dôchodcovia z obidvoch obcí. 
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V obci chceme poriadok !
  Možno povedať, že všetci 
naši občania chcú, aby bola 
naša obec pekná a čistá. Žiaľ, 
ale nie každý dokáže preto aj 
niečo urobiť. Mnohí občania 
očakávajú, že poriadok pod 
oknami ich domov má urobiť 
obec. Preč sú tie časy, keď v 
sobotu poobede sa v našich 
uliciach zametalo, čistilo a 
pred domami starších ľudí 
urobili poriadok ich deti, 
vnúčence či susedia. Na uli-
ciach boli lavičky, kde sedá-
vali skupinky našich starých 
rodičov, rozprávali rôzne prí-
hody a deti a vnúčence po-
čúvali. Každý udržiaval pred 
svojim domom poriadok.
  A ako je to dnes ?  Stretáva-
me sa s vandalizmom, drzos-
ťou jednotlivcov i skupiniek 
nespratníkov. Pred tými, čo 
robia neporiadok, alebo do-
slova ničia obecný majetok, 
zatvárame oči, lebo nechce-
me mať problémy. Námestie 
oslobodenia od „Floriánka“ 
po dom služieb sa mení na 
smetisko, kde sú pozaha-
dzované papiere, sklenené i 
plastové fľaše, zo smetných 
košov pravidelne strhnuté 
a zhodené vrchnáky a naj-
novšie aj lavičky prevrátené 
a silou vytrhnuté z betóno-
vých kociek. Všade je plno 

rozbitého skla. Otázka stojí : TAK DOKEDY?  Ako tomu zabrániť ? bude 
to dovtedy ,dokiaľ sa na to budeme prizerať a neurobíme nič. Chra-
púni sú víťazi, slušní ľudia sú porazení. 
  Preto je potrebné poďakovať tým, ktorým, ešte na čistote v našej 
obci záleží. Sú to predovšetkým členovia MO JDS z našej obce, ktorí 
dňa 17.10. 2018 urobili poriadok v parku pri sv. Jáne, pred kultúrnym 

domom a pri pamätníku padlým v I. sv. vojne pred kostolom. Členovia 
fašiangovej spoločnosti upratali pred 1.novembrom miestny cintorín.
ĎAKUJEME                                                                                   Anna Tomečková 

Na záver si všetci spoločne zaspievali známe „rozlúčkové piesne“. Ešte 
pre príchodom do Vedrovíc sa naši dôchodcovia zastavili v meste Mi-
kulov, a tí ktorí vládali vystúpali do kopca na zámok, kde sa konala 

koštovka mladých „svätomartinských vín“. Bola to pekná kulúrno- 
spoločenská akcia, za ktorú účastníci ďakujú. 

Anna Tomečková
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Nový školský rok 
vo Farbičke
  Školský rok 2018/2019 je už v plnom prúde. 
Do našej Farbičky sme privítali deti vo veku 
od 18 mesiacov. A keďže ide o malé deti, 
problémom nie sú ani plienky.  Naším cie-
ľom je, aby sa detičky u nás cítili „ako doma“. 
Vychádzame preto v ústrety rodičom a 
adaptačný proces začína tým, že rodičia prí-
du spolu so svojím dieťatkom na návštevu, 
deti sa môžu  zahrať s ostatnými deťmi v trie-
de alebo na dvore, zoznámia sa s učiteľkami. 
Ak sa dieťa počas týchto dní u nás adaptuje 
a cíti sa u nás príjemne, môže prísť do zaria-
denia na hodinku – dve už bez mamy. Tento 
interval sa postupne zväčšuje a dieťatko už 
za niekoľko dní prichádza do našej škôlky 
bez plaču,  teší sa na kamarátov a na učiteľky, 
s ktorými si vytvorilo dôverný vzťah.  Ak je 
treba,  drobec  si môže do škôlky priniesť ob-
ľúbenú hračku, deku alebo cumeľ, ktoré mu 
dávajú pocit istoty. Zo skúseností  vieme, že 
deti, ktoré sú zaradené do menších kolektí-
vov, zvládnu adaptačný proces lepšie a záro-
veň aj chorobnosť detí v menšom zariadení 
je minimalizovaná.                    Bc. Viera Kopčová

Jeseň zavítala 
aj do Farbičky

„Na známosť sa všetkým dáva, 
v jeseni lístie opadáva.
Šu-šu, šumia vetvičky, 
vraj naplnia košíčky.
Slniečko sa raduje, 

šarkan s vetrom tancuje.
Hop-cup, hop-cup tralala,

 jeseň dary rozdáva.“
Jeseň je obdobie plné farieb, a tak sme sa 
vo Farbičke rozhodli, že sa vyberieme na je-
sennú vychádzku do prírody. Prvá polovica 
septembra bola v znamení „babieho leta“, 
slniečko krásne svietilo a priam nás lákalo na 
pobyt vonku. Okolie nášho Detského centra 
Farbička nám ponúka veľa možností na po-
zorovanie krásnej jesennej prírody. Počas vy-
chádzky sme obdivovali pekne sfarbené listy 
na stromoch, jesenné kvietky rôznych farieb, 
sledovali sme vtáčiky. Cestou do škôlky  sme 
si nazbierali farebné lístočky, z ktorých sme si 
vyrobili peknú jesennú kytičku, niektoré sme 
nafarbili temperovými farbami a urobili si 
odtlačky na papier. Detičky priniesli gaštany, 
ktoré nazbierali s rodičmi, a tak sme si mohli 
vyrobiť malých Gaštankov. A nesmieme 
zabudnúť na nášho tekvicového kamaráta 
Buba. Jeseň je bohatá na rôzne prírodniny a 
dáva nám veľa možností na tvorenie s deťmi.

Bc. Viera Kopčová

Mikuláš na návšteve v našej Farbičke
  Každý rok v decembri zavíta do našej Farbičky milý hosť – sv. Mikuláš. Deti sa na jeho príchod 
pripravili a privítali ho pesničkou „Pred oknom, za oknom stojí Mikuláš ...“  Bolo aj trocha stra-
chu, ale Mikuláš si deti získal a o pár minút s ním veselo komunikovali.   Porozprávali mu, čo 
sa nové v škôlke naučili, každý mu zarecitoval básničku, alebo zaspieval obľúbenú pesničku. 

Mikuláš ich všetkých pochválil. Veľký záujem bol o zelené vrece, ktoré priniesol so sebou. To 
bolo radosti, keď z neho vytiahol balíčky pre každého. Nakoniec sa deti s Mikulášom odfotili 
a rozlúčili s tým, že ho znova budú čakať o rok.                                                              Bc. Viera Kopčová

  Brány našej školy sa 3. septembra otvorili pri 
slávnostnom zahájení šk. roku 2018/2019 v 
telocvični ZŠ.  V jej priestoroch sa zišli odpo-
činutí žiaci a pedagógovia ako aj početne za-
stúpení rodičia a starí rodičia. Pre 164 žiakov 
a žiačok a 16 pedagogických pracovníkov sa 
začal nový školský rok.
  V jeho úvode, po privítaní všetkých prítom-
ných, nás  oboznámil riaditeľ školy pán Pavel 
Benca s personálnym obsadením školy.
1. trieda : Mgr. Terézia Šrámeková
2. trieda : Mgr. Terézia Kazimírová
3. trieda :  Zuzana Nagyová
4. trieda : Mgr. Martina Klasová
5. trieda : Mgr. Daniel Prokop
6. trieda : Mgr. Dagmar Šaray Novotná
7. trieda : Mgr. Anna Bencová
8. trieda : Mgr. Alena Kľučarová
9. trieda : Mgr. Ľubomír Lesňák
Beztriedni učitelia sú : 
Mgr. Kornélia Rohrerová
Mgr. Jana Gréliková – katechétka
Zástupkyňa riaditeľa je Mgr. Gabriela Gabri-
šová
Školský klub detí navštevuje 57 žiakov, ktorí 
pracujú v troch oddeleniach pod vedením 
vychovávateliek Jarmily Rusnákovej, Bc. 
Anny Slobodovej a Aleny Fischerovej.
Stravovanie žiakov zabezpečuje školská je-
dáleň pod vedením pani Aleny Fischerovej, v 
ktorej sa stravujú škôlkari, školáci aj dôchod-
covia.

V základnej škole pracujú v tomto šk. roku 
nasledovné krúžky : 
Vybíjaná  -  Mgr. A. Bencová
Dramatický krúžok :  Mgr. T. Šrámeková a 
Bc. Viera Trajlínková
Čitateľský krúžok : Mgr. T. Kazimírová
Počítačový krúžok : Mgr. M . Klasová
Biologický krúžok : Mgr. Ľ. Lesňák
Výtvarný krúžok : Z. Nagyová
Krúžok anglického jazyka : Mgr. A. Kľučarová
Konverzácia z nemeckého jazyka : 
Mgr. G. Gabrišová
Príprava na testovanie 9 zo SJL : 
Mgr. D. Prokop
Príprava na testovanie 9 z MAT : 
Mgr. D. Šaray Novotná
Florbalový krúžok : Mgr. M. Marešová
Podľa záujmu žiakov budú učitelia pripravo-
vať žiakov na predmetové olympiády a súťaže.
Škola pripraví pre žiakov a rodičov početné 
podujatia, napr. šarkaniádu,  besedu k 100. 
výročiu vzniku Československa,  vianočnú 
akadémiu spojenú s tržnicou, vianočnú be-
siedku, Mikuláša v škole a v škôlke, Noc s An-
dersenom, plavecký výcvik, školu v prírode, 
dvakrát v roku zber papiera, školský karneval 
a pochovávanie basy, exkurzie, výchovné 
koncerty podľa ponúk, divadelné predstave-
nie, olympijský deň, akadémiu ku Dňu ma-
tiek a otcov, brigádu ku Dňu Zeme.
Škola veľmi dobre spolupracuje s Radou 
rodičov, ktorá prostredníctvom jej predsed-

Začiatok školského roka v ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave
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Vo štvrtok 20. septembra 2018 sa žiaci 
6. až 9. triedy zúčastnili exkurzie 
v Energolande v Mochovciach. 
Exkurzia sa nám veľmi páčila. Dozvedeli sme sa, ako funguje jadrová 
elektráreň, aké energie sa vo svete najviac využívajú, ako by svet mo-
hol vyzerať v budúcnosti a vďaka 3D filmu sme si mohli prežiť vývoj 
našej planéty, aj nás ľudí, na vlastnej koži. Veľmi nás fascinovala veľ-
kosť a tvar chladiacich komínov a niektorým z nás sa zmenil pohľad 
na jadrovú energiu, jadrové reaktory, uhlíkové stopy a samozrejme aj 
na samotné jadrové elektrárne.
Veľmi nás to zaujalo. Vyrobili sme určitú energiu aj vlastným priči-
nením, videli záznam v termopaneli. Na túto exkurziu sme sa dostali 
vďaka pánovi starostovi  Dušanovi Dvoranovi, ktorý nám zabezpečil 
bezplatnú dopravu, za čo mu veľmi pekne ďakujeme.

Mgr. D. Šaray Novotná

níčky JUDr. Michaely Tomečkovej je škole 
nápomocná pri organizovaní  a financovaní  
školských podujatí.
Dobrá spolupráca je tiež s Radou školy, ako aj 
so zriaďovateľom.
Školský rok sa naplno rozbehol a my všetci  
chceme, aby bol úspešný pre všetkých – pre 
žiakov učiteľov a aj rodičov.
V materskej škole začal nový školský rok 
zmenami  vo vedení  a tiež v pedagogickom 
kolektíve.  Poverená vedením materskej ško-
ly Mgr. Dagmar Šteffeková odišla z vlastnej 
iniciatívy k 31.8.2018 a riaditeľ ZŠ s MŠ vo 
Vysokej pri Morave Pavel Benca poveril vede-
ním MŠ pani Beátu Miškolciovú. Novou po-
silou pedagogického kolektívu je  Bc. Viera 
Trajlínková a z materskej dovolenky sa vrátila 
Mgr. Gabriela Foltýnová.
MŠ má štyri triedy : 
1. trieda:  Lienky ( najmenšie deti ) – pani 
učiteľky Beáta Miškolciová, Blažena Macko-
vičová
2. trieda: Motýliky – pani učiteľky 

Mgr. Gabriela Foltýnová, Helena Bobáková
3. trieda: Žabky :  pani učiteľka  Lucia Dro-
biličová
4. trieda: Včielky : ( predškoláci  ) pani učiteľ-
ky Eva Dinušová, Bc. Viera Trajlínková
 V MŠ pracujú dve nepedagogické zamest-
nankyne – pani Eva Žužičová a od 1.11.2018 
pani Marta Houdeková ( nahradila pani Re-
nátu Salayovú ) obidve na pracovnej pozícii 
upratovačka.
Materská škola pripravila na tento šk. rok  pre 
deti nasledovné podujatia:  sférické kino,  
jesenná vychádzka s návštevou koníkov, vy-
stúpenie detí  pri príležitosti  Mesiaca úcty k 
starším, divadielká,  fotenie detí s vianočnou 
tématikou,  akciu Skáče celá škôlka – ská-
kanie na trampolíne  s lektorom,  Mikuláš,  
Vianočná besiedka, karneval,  návšteva poli-
cajtov v MŠ, topenie Moreny, dravci v škôlke, 
plavecký výcvik, Deň matiek – deň rodiny, 
Deň detí,  detská olympiáda, výlety, rozlúčka 
s predškolákmi a iné podujatia podľa aktuál-
nej ponuky. 

Deti môžu navštevovať krúžok anglického 
jazyka a výtvarný krúžok.
V šk. roku 2017/2018 prešla MŠ obsiahlymi 
úpravami. Celá MŠ bola vymaľovaná, zame-
nili sa všetky stropné svietidlá. Boli zakúpe-
né nové stoly do jedálne, do každej triedy sa 
zakúpili nové magnetické tabule. Zveľadili 
sa všetky kúpeľne – dokúpili sa rozdeľovače 
medzi WC misy, zrkadlá, poličky, nové uterá-
ky s motívom každej skupiny. Ponatierali sa 
všetky preliezky a lavičky. 
V tomto šk. roku sa začali stavebné práce na 
budove MŠ, opravuje sa strecha, zatepľuje sa 
budova a robí sa nová fasáda. Plánuje sa  vý-
mena lehátok a paplónov a zakúpenie ďalšej 
interaktívnej tabule.
Zriaďovateľ venuje ZŠ a MŠ veľkú pozornosť, 
snaží sa o to, aby obe vzdelávacie inštitúcie 
boli zrenovované, moderne vybavené a aby 
sa v nich našim deťom dobre učilo a praco-
valo. ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave ďakuje 
starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi  
za dobrú spoluprácu.

Mgr. Gabriela Gabrišová

V stredu 10.10.2018 sme v našej škole privítali na výchovnom koncer-
te pána Bergera a sólistku opery z Brna pani Magdalénu Žalúdkovú. 
Vystúpili u nás s koncertom  o slovenskej ľudovej piesni. Deťom pred-
stavili najznámejšie západoslovenské, stredoslovenské a východo-
slovenské piesne a oboznámili ich s ich pôvodom. Niektoré piesne si 
mohli deti s nimi zaspievať. Koncert bol obohatený o veselé príhody, 

ktoré na svojich vystúpeniach v zahraničí zažila a deťom porozprá-
vala pani Žalúdková. Sme radi, že v ponuke výchovných koncertov 
sú aj ľudové piesne, pretože sa na ne u mladej generácie zabúda. Je 
to škoda, veď patria k našej národnej ľudovej slovesnosti a k našim 
tradíciám.                                                                          Mgr. Gabriela Gabrišová

Výchovný koncert Slovenská ľudová pieseň
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Beseda k 100. výročiu vzniku 
Československa
  Na hodinách dejepisu sa žiaci okrem iného učia aj o histórii Slovákov a o 
tom, ako vznikol prvý spoločný štát Čechov a Slovákov – Československo. 
Pri príležitosti  100. výročia vzniku Československa sme pozvali do našej 
školy pána Mgr. Vendelína Neráda – historika, ktorý žiakom 2. stupňa pri-
pravil pútavé rozprávanie o týchto historických udalostiach. Svoje rozprá-

vanie spestril žiakom uvedením názvu našej obce v madarčine  Magasfalú 
( neskôr Nagymagasfalu)  a tiež ich upozornil na to, že učiteľ bol  v čase ma-
ďarizácie tanitóur.  Veľmi zaujímavý bol fakt, že pán Nerád  sa zameral  na 
toto historické obdobie na udalosti v našej obci a okolí. Deti sa dozvedeli, 
že v našej obci  vo vojne 1914 – 1918 zahynulo 92 mužov, ktorých mená sú 
napísané  na Pomníku padlých pri kostole, ktorý pán Nerád zrekonštruoval.
  Viac ako hodinové rozprávanie pána Mgr. Neráda prešlo veľmi rýchlo a 
všetci sme si z neho odniesli veľa poučného. Ďakujeme!
                                                                                                                 Mgr. Gabriela Gabrišová

Šarkaniáda v našej škole
 Fúkaj, fúkaj, vetríčku ... hovorili sme si už niekoľko dní, aby si naše deti 
mohli vyskúšať, ako im či už vlastnoručne doma vyrobené alebo kúpené 
šarkany budú lietať čo najvyššie.  V piatok popoludní 9.novembra  sa zišli 
na školskom dvore predovšetkým žiaci 1. stupňa a zopár druhostupnia-
rov s peknými a nápaditými šarkanmi. Niektoré šarkany nechceli počúvať 
a lietať a robili svojim majiteľom problémy. Porota zložená z niekoľkých 
pani učiteliek dosť dlho pozorne sledovala všetky šarkany a mala veľmi 
ťažkú úlohu vybrať troch najlepších a najkrajších šarkanov na každom 
stupni.
  Ako bolo vopred avizované, hodnotili sme predovšetkým doma vyrobe-
né  (nie kúpené) šarkany. Po dlhom zvažovaní určila porota nasledovných 
víťazov : 
1.stupeň :
1. miesto : Max Jurčina – 1. trieda
2. miesto : Marek Šaray – 4. trieda
3. miesto : Kevin Nespala – 3. trieda
2. stupeň :
1. miesto : Michal Masaryk – 5.trieda
2. miesto : Vanesa Vargová – 5. trieda
3. miesto : Michal Jošt – 5. trieda
  Všetky deti dostali sladkú odmenu, víťazi aj diplomy. Ďakujeme všet-
kým  prítomným za  účasť a ochotu pripraviť sa na túto  súťaž. Tešíme sa 
na ďalšie stretnutie so šarkanmi na budúci rok.        Mgr. Gabriela Gabrišová

Jabĺčko – náš kamarát
 Jablká jeme všetci, pretože sú chutné a obsahujú veľa vitamínov.  Veľa 
však o nich nevieme a dozvedieť sa o nich niečo viac, nás zaujímalo. 
Uvítali sme možnosť návštevy ovocinárov z firmy BoniFructi, ktorí nám 
porozprávali všetko o jablkách od ich zasadenia až po zber a usklad-
nenie. Dozvedeli sme sa o tom, ako sa jablone pestujú, polievajú, ako 
ich ovocinári chránia pred škodcami a samozrejme aj o druhoch jabĺk – 
ktoré sú najsladšie a naopak, ktoré sú tvrdšie a kyslé. Rozprávanie ovoci-
nárov – pána Milana a pani Evy sa dobre počúvalo, pretože bolo pútavé 
a zaujímavé. Deťom sa páčila prezentácia strojčeka, pomocou ktorého 
sa režú jablká na výrobu jablkových čipsov.
 Po teoretickej prednáške nasledovalo ochutnávanie štyroch druhov jabĺk, 
ktoré deťom ovocinári krájali a starší žiaci im ich roznášali. Veľmi im chutili, 
zjedli ich dosť, pretože sme počuli aj také oznámenie , že sa „prejablkovali“.   
Dozvedeli sme sa, že keď budeme mať záujem, môžeme prísť na jar na zber ja-
hôd alebo čerešní. Táto ponuka nám zaimponovala a s radosťou ju využijeme. 
 Ďakujeme ovocinárom za ochotu stráviť s deťmi príjemnú hodinu. 

Mgr. Gabriela Gabrišová
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Lesy treba ľúbiť
 Aj táto myšlienka zaznela na di-
vadelnom predstavení „ Na Zemi 
-  dobre mi“, ktorú školákom a škôl-
karom prišli zahrať herci z Divadla 
na hojdačke.  Malí i veľkí kamaráti 
sa okrem iných zaujímavých vec í o  
triedení odpadu dozvedeli i to, že 
človek je najmúdrejší tvor na svete. 
Bolo vtipné všímať si neveriacky sa 
krútiace detské hlávky.  A nad čím 
neveriacky krútili hlavami? Nad 
tým, že človek ako najmúdrejší 
tvor na celom svete, jediný dokáže 
našu prírodu znečisťovať.          

 Mgr. Terézia Kazimírová

Školáci vo Viedni
  Pred sviatkom svätého Mikuláša sa niektorí žiaci a učitelia našej školy, 
spolu s pánom starostom zúčastnili na vianočných trhoch vo Viedni. 
Prvotná cesta smerovala do čokoládovne v Kittsee, kde sme ochutnali  
sladké dobroty, pokupovali mikulášske darčeky. 
Počasie nám prialo! Pekný decembrový slnečný deň pred nami a ra-
kúska metropola nás už netrpezlivo čakala. Po príchode do Viedne 
sme niektorí zostali udivení z toľkej nádhery veľkomesta a vianočných 
ozdôb. Poprechádzali sme sa po významných častiach hlavného mesta 

Rakúska. Pán starosta nám svojím historickým výkladom priblížil deji-
ny centrálneho sídla habsburskej monarchie. Po výklade zaujímavých 
poznatkov sme navštívili hlavné námestie pred radnicou, odkiaľ nás 
opantali vône vianočných trhov, na ktorých sa predávali pochutiny od 
výmyslu sveta. Veru, aj my sme si na nich pochutnali! 
Unavení z toľkého chodenia a sčasti aj prejedenia, zato s množstvom 
zážitkov z príjemne stráveného dňa, sme sa navečer vrátili domov. Via-
nočné trhy nás navodili správnou predvianočnou atmosférou.
Ďakujeme pánovi starostovi za zorganizovanie takéhoto podujatia a 
tešíme sa na návštevu Viedne opäť o rok.                         Mgr. Daniel Prokop

Život v materskej škole
  Po tom, ako sa po letných prázdninách otvorili brány materskej školy pani 
učiteľky privítali deti, ktoré prišli do škôlky prvýkrát, a  aj deti, ktoré sa už u 
nás cítia ako doma. Čas strávený v škôlke plynie rýchlo. Deťom pripravuje-
me program tak, aby čo najviac vedomostí získali cez zážitky a pozorovania. 
Do našej škôlky prišlo mobilné planetárium, vďaka ktorému sme pozorovali 
hviezdy a planéty. Pri príležitosti dňa  úcty k starším naše najstaršie deti z 
triedy Včielok potešili v kultúrnom dome krátkym pásmom našich starých 
rodičov. V škôlke sme privítali divadielko s predstavením Danka a Janka. S 
dvojičkami sestričkami sme sa naučili, ako sa majú správať súrodenci a deti 
medzi sebou, zažili sme veľa smiechu a na záver sme si všetci spoločne za-
tancovali. Motoriku, rytmiku, koordináciu a posilňovanie svalstva si deti 
rozvíjali skákaním na detských trampolínach s doprovodom hudby a pod 

vedením licencovaného trénera. Jeden deň sa naša škôlka premenila vďaka 
veľmi dobrej spolupráci s rodičmi na Jesennú tržnicu ovocia a zeleniny. Deti 
spoznali ovocie aj zeleninu, s ktorou sa ešte doposiaľ nestretli. „Na zemi, dob-
re mi“ je názov bábkovo činoherného predstavenia s primeranou dávkou 
interaktivity, ktorého sme sa zúčastnili v základnej škole. Deti sa  naučili, ako 
si treba chrániť prírodu. Náučná a poučná bola návšteva policajtov  preven-
tistov v materskej škole. Deti sa dozvedeli, ako sa majú správať ako účastníci 
cestnej premávky a na záver dostali príležitosť vyskúšať si v policajnom aute 
všetko, čo policajti používajú pri výkone svojej práce.  Každý deň sa naučí-
me nové veci, prežívame spolu veľa pekných a veselých chvíľ, o čom svedčia 
úsmevy  na perách detí. Úsmev na perách prišiel deťom vyčariť  Mikuláš s 
anjelmi a čertmi, ktorý každého jedného drobca obdaril balíčkom. Najstaršie 
deti z triedy Včielok privítali pásmom básní a piesní Mikuláša aj na námestí.
     Beáta Miškolciová

Lampiónový sprievod 
  S príchodom jesene ulice navečer vždy spust-
nú. Málokto sa rád prechádza v sychravom 
chladnom počasí. Avšak o tom, aká príjemná a 
krásna môže byť večerná prechádzka aj v tomto 
nehostinnom období, sme sa mali možnosť pre-
svedčiť 7. novembra 2018. 

 O 17:00 sa pred kultúrnym domom stretlo 
množstvo detí, rodičov, starých rodičov, ľudí 
rôzneho veku a povolania, jednoducho nadšen-
cov chtivých príjemného stretnutia. Pripravené 
lampióny, ktoré si deti aj dospelí priniesli, razom 
rozžiarili potemnelé ulice tými najpestrejšími 
farbami. Lampiónový sprievod prešiel Družstev-
nou ulicou, zamieril k soche sv. Floriána, stadiaľ 

cez Robotnícku ulicu, Krátkou ulicou sa dostal 
na Hlavnú a potom späť do kultúrneho domu. 
Mnohí z tých, ktorí nekráčali v sprievode, ho sle-
dovali spred brán svojich domov alebo z okien. 
Lampiónový sprievod bolo krásne sledovať, no 
ešte krajšie zúčastniť sa ho, prejsť sa s priateľmi 
a známymi, porozprávať sa, pobaviť a vychutnať 
si tichý šum vravy spojený s jemnou hrou svetiel 
mihotajúcich sa vo vlhkom ovzduší.  Po skonče-
ní sprievodu sa zúčastnení mali možnosť zahriať 
teplým čajom a koláčmi, ktoré napiekli a priniesli 
členky miestneho klubu mamičiek a rodičia detí. 
 

V dnešnej uponáhľanej dobe, hoci žijeme blízko 
seba, takmer sa nepoznáme. Niet času zastaviť 
sa, niet času na dlhšie rozhovory, napokon ani 
na prežitok. Lampiónový sprievod tak nebol len 
čarovným zážitkom pre deti, ale aj možnosťou 
stretnúť sa, spoznať sa a porozprávať pri príjem-
nej prechádzke. Podujatie už po tretí raz organi-
zoval klub mamičiek vo Vysokej pri Morave – Ing. 
Elena Vinceková.  Veríme, že hojná účasť bude 
motiváciou zopakovať si lampiónový sprievod 
aj budúci rok.                 Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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  ZO ŽIVOTA DHZ
  Aj keď je obdobie leta 
pre mnohých časom 
oddychu, dovoleniek a 
vychutnávania si odpo-
činku, dobrovoľní hasi-
či práve v týchto dňoch 
pripravujú najvýznam-
nejšie spoločenské 
podujatie roka, ktoré 
si vyžaduje dôslednú 
organizáciu a časo-
vo náročné prípravy. 
Nebolo tomu inak ani 
tohto roku. Vďaka poc-
tivej práci sa 21.7.2018 
konal už III. ročník 
spoločensko-športové-
ho podujatia pre deti  
Mosty priateľstva. 
  Zúčastnilo sa ho 
91detí z okolitých obcí 

a deti z nášho detského družstva Plamienok  Vysoká pri Morave. Privítali 
sme deti zo Sekúl, Rohožníka, Plaveckého Mikuláša, z Vedrovíc (ČR),  z 
rakúskych obcí Baumgaden, Fuchsenbigl, Harringsee, Marchegg, Ru-
tzendorf, Loimersdorf, Muhlleiten, Oberhausen, Schonfeld, Strandorf 
,Untersiebenbrunn. Naše pozvanie prijali aj člen Prezídia Anton Urdo-
vič, prednosta OV MA Ing. Jozef Mračna, okresný tajomník ÚzO DPO SR 
MA p. Ralbovský, Mgr. Mária Fabianová, Peter Holý, hlavný vedúci pre 
mládež za okres Genzendorf Ali Weis, hlavný vedúci pre mládež za okres 
Marchegg  Manfred Schwaidl, starosta obce Vysoká pri Morave Dušan 
Dvoran, čestný predseda DHZ Vysoká pri Morave pani Smolínska, prekla-
dateľ Peter Hronec.  Deti zdolávali 10 disciplín a to: • CTIF • Požiarny útok 
• Prvá.pomoc • Striekanie ručnou striekačkou na terč • Hod záchranným 
kolesom • Hod granátom • Dráha zručnosti • Štafeta • Tímová spolupráca 
na lyžiach • Hod granátom na terč . Ďakujeme Obecnému zastupiťelstvu 
a starostovi obce Vysoká pri Morave za podporu krásnej akcie pre deti 
ako aj DHZ Láb, Záhorska Ves, ktoré pomáhali pri realizácii, rovnako patrí 
vďaka Dobrovoľným hasičom Vysoká pri Morave za úsilie vynaložené 
pred a aj po akcii, rodičom detí, priateľom a sponzorovi Berto s.r.o .. Bol 
to náročný deň pre všetkých, ktorý ale ako každý rok stál za úsmevy detí. 
  Okrem tohto podujatia sme počas horúcich letných dní kropili cesty a 

zalievali obecnú zeleň. Takisto Jozef Maxián a Miroslav Hanzel 7.8.2018 
vyčistili studňu na miestnom futbalovom ihrisku. 15.7.2018 sme boli na 
priateľskej návšteve v družobnej obci Vedrovice. Súťažné družstvo sme 
nemali, ale prišli sme povzbudiť a pozrieť priateľov. V druhej polovici leta 
sa deti zúčastnili tábora v  Loimersdorf 17-19.8.2018. Deti v tábore plnili 
podmienky na získanie odznaku VODNÁ SLUŽBA.  Každý člen hasičskej 
mládeže musel preukázať znalosti v nasledujúcich oblastiach: otázky z 

testu,  znalosť uzlov,  hádzanie záchranárskeho kolesa, PUZZLE ,,hasičská 
pramica“.  Z našich členov sa tábora aktívne zúčastnili: Sofia a Simonka 
Ševčíkové, Marek Šaray, Dano, Tomáš a Timea Matúškoví, Linda Sobo-
ličová, Jakub Lederleitner, Ondrej Klas, Laura Valterová , Patrícia Lapčí-

Poďakovanie sponzorom
  ZŠ s MŠ  pri organizovaní rôznych podujatí často spolupracuje so 
sponzormi z našej obce, ktorí sú či už finančne alebo  iným spôso-
bom ochotní pomôcť  škole a škôlke. Touto cestou by sme sa im chceli 
úprimne poďakovať a aj týmto spôsobom prezentovať  ich záujem o 
dianie v škole a v  obci. Vážime si ich záujem a sme vďační : 
- Firme Berto a jej majiteľovi pánovi Ignácovi Bertovičovi za dlhoročnú 
pomoc pri zabezpečovaní občerstvenia ku Dňu detí a iných finančných 
darov pre školu
- Manželom Karolovi a Marcele Prokešovým, ktorí pravidelne pripra-
vujú bohaté darčeky našim prváčikom na začiatku každého školského 
roka a tiež iným spôsobom sú nápomocní škole.
- Pánovi Antonovi Bročkovi za jeho ochotu každoročne prispieť  voľ-

ným výberom tovaru  na ceny na školský karneval . Robí to roky, hoci 
nemá v škole školopovinné deti.
- Pani Viere Hroncovej ( obchod pri kostole ) a Amálii Francisciovej ( 
Večierka ) za darčeky pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí.
- Poďakovanie patrí aj firme Alas  - pánovi Vladimírovi Polákovi, pohos-
tinstvu Oravec – pani  Ľubici a Adriáne Pavlačičovej a firme Epoxy – pá-
novi Pavlovi Benkovičovi.
- Pani Lucii Jaráskovej a Etele Dvoranovej za krásne a chutné torty na 
karneval.
- Všetkým rodičom, ktorí akýmkoľvek spôsobom ( ceny do tomboly, 
kancelársky papier, atď.  ) pomáhajú škole.
Veľmi si vážime akúkoľvek pomoc pre naše deti. Robíte to nezištne a 
dobrovoľne, čo v dnešnej dobe nie je tak samozrejmé. O to viac pozor-
nosti si táto vaša dobroprajnosť zaslúži. Ďakujeme!

 Mgr. Gabriela Gabrišová
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ková, Veronika Šibalíková, Natália Kiripolská, Petra Alföldiová, Miroslav, 
Emília a Mirko Hanzeloví, Ján Benko. Deti sprevádzali Kopča Štefan, Boj-
kovský Vladimír, Marián a Taňa Matúškoví, Maxiánová Hana, Matúšková 
Michaela a Maxián Jozef,Hanzel Miroslav. Ďakujem rodičom detí za po-

moc pri odvoze detí do tábora a späť.
  1.9.2018 sme na miestnom ihrisku organizovali  detskú súťaž v požiar-
nom útoku o putovný pohár  starostu obce Vysoká pri Morave. Zúčast-
nilo sa na nej 8 družstiev chlapcov  a 2 družstvá dievčat. Putovný pohár 
získali chlapci z Rohožníka. Náš chlapčenský tím obsadil 2. a 3. miesto. 
Dievčatá zvíťazili. Súťaže sa zúčastnili aj  tri družstvá z Rakúska. Treba  
podotknúť, že v požiarnom útoku sa v Rakúsku nesúťaží, a tak to tento-
krát bola ich premiéra.
  Dňa 3.9.2018 sme zasahovali na Družstevnej ulici, kedy prívalová voda 
ohrozovala dom p. Juríka a p. Šebelu.Zásahové družstvo zasahovalo od 
15:45 do 19:30hod. Zúčastnili sa: Dvoran Karol, Maxián, Matúšek, Hanzel, 
Valter, Valterová, Matúšková.
  9.9.2018 sa naši mladí hasiči zúčastnili na detskej súťaži v Moravskom 
sv. Jáne v požiarnom útoku a štafete. Dievčatá si odniesli domov krás-
ne 3. miesto. Chlapci sa síce neumiestnili na popredných miestach, 
ale ukončili všetky disciplíny. Celý deň deti podporovali hlavne tréner 
Marián Matúšek,Tatiana Matúšková, Štefan Kopča spolu s manželkou,-
Vladimír Bojkovský, Jozef Maxián, Michaela Matúšková, Andrea a Peter 
Valterovci, Miroslav a Katarína Hanzelovci.

15.9.2018 na nás čakala náročná súťaž jednotlivcov Železný hasič Paj-
šel v Lábe. Je to veľmi náročná súťaž, no naši reprezentanti ju výborne 
zvládli. Umiestnili sa nasledovne:
Maxián Jozef 2.miesto, Maxiánová Hana 1.miesto, Valterová Andrea 
2.miesto, Weismanová Bohunka 3.miesto, Mgr.Matúšek Marián, Valter 
Peter, Hanzel Miroslav. Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu nášho ha-
sičského zboru.
6.10. 2018 sa deti zúčastnili na brannom preteku v Sološnici.Súťaž bola 
zameraná na zručnosť detí, ale súčasťou súťaže bola aj streľba zo vzdu-
chovky. Dievčatá sa umiestnili na 2.mieste. Chlapci I. na 3.mieste a chlap-
ci II. sa umiestnili na peknom 7.mieste.Tento deň s nimi strávili tréner 

Marián Matúšek, Štefan Kopča s manželkou, Vlado Bojkovský, Miro Han-
zel a Peter Valter.
  13.10. sa muži zúčastnili súťaže Iveco v Záhorskej Bystrici. Cieľom súťa-
že nebol klasický vodný útok, ale išlo o simuláciu zásahu. Naše ženské 
družstvo sa umiestnilo  na krásnom 2.mieste.
  20. 10. si na Mohyle generála Milana Rastislava Štefánika v Brezovej pod 
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Otázky pre starostu obce : 
Pán starosta, blahoželáme Vám k opätovnému zvoleniu na ďalšie 
4 roky  do funkcie starostu obce.

1. Aké budú vaše priority, čo by ste chceli urobiť pre skvalitnenie života 
občanov ? Aké máte plány z hľadiska ďalšieho rozvoja obce ? 

- Úloh je veľmi veľa a všetko bude záležať na financiách. Projekčne do-
ťahujeme rekonštrukciu Námestia oslobodenia, kultúrneho domu a 
revitalizácie ulíc. Náklady by sa pohybovali okolo 1,6 milióna €, ktoré v 
súčasnosti nemáme. Ak k tomu pripočítame dokončenie kanalizácie v 
hodnote 3,5 mil. € a obnovu obalových konštrukcií na základnej ško-
le, učiteľskej bytovke v hodnote 450 000 € je jasné, že budeme tieto 
financie hľadať postupne, kde sa bude dať a prioritou bude to, kde sa 

financie na daný projekt dokážu zohnať.  Toto sú veľké kapitálové vý-
davky. Okrem toho chceme dovymieňať úsporné osvetlenie v celej obci, 
prikročiť k ďalším prácam na miestnom štadióne a v jarných mesiacoch 
ukončiť farebné omietky pri zatepľovaní materskej školy.  Skrášľovanie 
obce bude i naďalej našou prioritou. Pripravujeme spolu s BSK cyklis-
tický most do Marcheggu a dodatok ÚP, aby mohlo prísť k ďalšej ale 
regulovanej výstavbe. Nechceme, aby vznikali v blízkosti obce satelity, 
ale využiť pozemky v intraviláne obce na postupnú zástavbu.  Chceme, 
aby sa počet obyvateľov v našej obci zvyšoval, ale tak, aby tomu vždy 
zodpovedala infraštruktúra. Som rád, že v materskej škole a v základnej 
škole dokážeme uspokojiť všetky požiadavky rodičov na umiestnenie 
detí. Počas tohto roku vypracujeme projekt rekonštrukcie kamerového 
systému, ktorý by sme chceli realizovať v roku 2019, nakoľko bez neho 
nám v strede obce narastá vandalizmus. 

 Nasledujúci rok nás opäť vyzýva k spoločným 
stretnutiam a rozvoju spoločenského života v 
našej obci. Preto sme sa rozhodli usporiadať 
mnohé z tradičných podujatí, ktoré máme am-
bíciu skvalitňovať a najmä rozšíriť program, kto-
rý v rámci jednotlivých podujatí realizujeme. 
 Už 1. 1. 2019 budeme mať možnosť spoločne 
privítať Nový rok 2019. Stretneme sa o 16:00 v 
miestnom kultúrnom dome, kde okrem prípit-
ku a krátkeho programu bude pripravený tiež 
slávnostný novoročný ohňostroj. Prvé týždne 
v roku sú venované plesovým podujatiam. I u 
nás sa v tomto období bude 26.1. 2019 konať 
Reprezentačný ples. Fašiangy sa nezaobídu 
bez obecnej zabíjačky naplánovanej na 16. 2., 
taktiež karnevalu pre všetky deti v našej obci, 
ktorý sa uskutoční 23.2. 2019 . 2.3. bude ulice 
Vysokej pri Morave brázdiť fašiangový sprie-
vod a 5.3. spoločne pochováme basu. 
  Jar začneme veľkonočnou zábavou v kultúr-
nom dome. 30.4. je naplánované stavanie mája 
a leto privítame na oslavách letného slnovratu 
22.6. 2019. Počas letných mesiacov chceme 
pre všetkých pripraviť výstavu ľudových tradí-
cií – odevov, predmetov bežnej potreby alebo 
pracovných nástrojov, ktoré v minulosti naši 

predkovia využívali a ktoré neodmysliteľne 
patrili ku koloritu života na vidieku. Tento zá-
mer do veľkej miery závisí na Vašej ochote a 
záujme prepožičať niektoré historické kusy na 
tento účel, preto sa na Vás obraciame s výzvou 
na zapožičanie akýchkoľvek predmetov spomí-
naného charakteru. 
  Jeseň spoločne privítame na futbalovom ihris-
ku na každoročnom podujatí s názvom „Vítanie 
jesene – deň bosoriek a ´bučí´“. 26.10. budeme 
realizovať posedenie pre dôchodcov, 1. 11. sa 
bude na miestnom cintoríne konať spomien-
ka na zosnulých a 16.11. budeme organizovať 
spevácku súťaž „Hochštecký čvirik“. Veríme, že 
v spolupráci s miestnym materským centrom 
uskutočníme opäť Lampiónový sprievod.
  V decembri chceme našu pozornosť zamerať 
najmä na deti. Preto sme sa rozhodli rozšíriť náš 
kultúrny program o pásmo venované práve im. 
Od 4.12. do 6. 12. budeme v priestoroch kultúr-
neho domu realizovať tvorivé dielne, divadlo a 
ďalšie formy interaktívneho programu, ktoré 
vyvrcholia 7.12. vianočnou tržnicou a stretnu-
tím s Mikulášom. 
  V rámci cezhraničnej spolupráce pripravuje-
me pre všetkých záujemcov zúčastniť sa 4.5. 

kultúrno-športového podujatia „Deň obce Ved-
rovice“ v partnerskej obci Vedrovice, 3.8. 2019 
plaveckej súťaže Pohár Zoltána Hálmaya, 31.8. 
navštíviť Szombathely s účasťou na Rímskom 
karnevale a v novembri si uctiť starších na kul-
túrnom podujatí vo Vedroviciach. 
  Okrem toho sa v našej obci budú konať aj via-
ceré športové podujatia.    V máji sa odohrá tur-
naj futbalovej prípravky, v letných mesiacoch 
budú futbalisti súťažiť O pohár Karola Prokeša, 
v júni sa uskutočnia už tradičné parkúrové pre-
teky „O pohár starostu obce“ a rovnako na par-
kúrových pretekoch sa pri príležitosti rozlúčky 
so sezónou budeme mať možnosť stretnúť 
v októbri. 26. 7. – 28. 7. bude v našej obci 
stretnutie a športový turnaj „Vysokých“. Podu-
jatia športového charakteru pripravujeme aj v 
spolupráci s miestnym DHZ, ktorý každoročne 
v letných mesiacoch organizuje medzinárodné 
športové podujatie „Mosty priateľstva“.  
  Veríme, že sa nám podarí spestriť spoločen-
ský život v našej obci. Plán kultúrnych podujatí 
je však vždy možné dopĺňať o nové aktivity a 
podujatia. Preto vítame akékoľvek nápady a 
podnety, ktoré môžu skvalitniť náš kultúrny ži-
vot vo Vysokej pri Morave. 

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

PLÁN KULTÚRNYCH PODUJATÍ v roku 2019

Bradlom dobrovoľné hasičské zbory pripomenuli 100. výročie vzniku 
Československa. Na podujatí sa zúčastnilo 50 dobrovoľných hasičských 
zborov, ktoré zastupovalo podľa slov organizátorov viac ako 700 hasičov. 
Vlajkonosič za DHZ Vysoká pri Morave bol Tomáš Kováč,
Štefan Kopča, Vladimír Bojkovský, Peter Slatina , Michaela Slatinová,Ha-
na Maxianová a Vierka Maxiánová. Súčasťou programu bolo aj odovzdá-
vanie pamätných medailí jednotlivým dobrovoľným hasičským zborom.
  Dňa 24.10.2018 v Senci sa v priestoroch Hasičskej stanice konalo 

slávnostné odovzdanie protipovodňových vozíkov obciam. Kľúče od 
protipovodňových vozíkov, ktoré budú slúžiť dobrovoľným hasičským 
zborom obcí, sme si prevzali z rúk ministerky vnútra Denisy Sakovej. 
Slávnostné odovzdanie sa uskutočnilo za účasti prezidenta Hasičského 
a záchranného zboru Alexandra Nejedlého, generálneho sekretára Dob-
rovoľnej požiarnej ochrany SR Vendelína Horvátha, riaditeľa KR HaZZ v 
Ba Plk. Ing. Martin Blaha. Toto slávnostné podujatie praktického význa-
mu je zároveň motiváciou do našej činnosti v ďalšom roku. 



Pietny akt k výročiu ukončenia I. svetovej vojny
  Pri príležitosti stého výročia ukončenia prvej svetovej obci sa v našej obci konal 
pietny akt kladenia vencov k pomníku padlých venovanému obetiam tejto tragickej 
udalosti moderných dejín. Ako každý rok sa spomienkové podujatie konalo 11.11. 
o 11:00 hod. dopoludnia. Úctu k životu a memento nezmyselných obetí vojnových 

ťažení umocnili tóny trumpetového dua, ktorých zvuk nesúci sa v chladnom jesen-
nom ovzduší akoby navracal zlomky ťaživých chvíľ novembra roku 1918. 
Kytice červených makov k pomníku padlých prišli položiť i deti miestnej Materskej 
školy. Občanom a občiankam sa prihovoril starosta obce p. Dušan Dvoran, pred-
sedkyňa organizácie miestnej Jednoty dôchodcov p. Valéria Dvoranová, clivú báseň 
predniesla p. Mária Hurbaničová a na špecifiká prežívania vojnových udalostí i ukon-
čenia vojny poukázal vo svojom prejave Mgr. Vendelín Nerád, ktorý pri príležitosti 
okrúhleho výročia ukončenia vojny pomník tiež zreštauroval. 
Pripomínanie si ukončenia I. svetovej vojny je dôležitým momentom nielen pre reflexiu konkrétnych historických súvislostí tejto tragédie, ale najmä 
pre uvedomenie si významu života a mieru, ktorý sa tvárou v tvár súčasnej spoločenskej situácii stáva opäť veľmi krehkou hodnotou.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

Listujeme v albume...

Sté výročie ukončenia vojny je príležitosťou 
pre mnohé obzretia sa v minulosti. Po ukon-
čení akýchkoľvek vojnových ťažení prežívajú 
mnohé krivdy, jazvy v osobných životoch i 
v spoločnosti, ktoré sa len sťažka zacelia. Po 
skončení veľkej tragédie, ktorou ľudstvo vstú-
pilo do moderny svojich dejín, vyvstala i u nás 

potreba uctiť si nevinné obete vojny. Tak sa 
v našej obci začal v medzivojnovom období 
stavať „Pomník padlým  hochšteckým hrdi-
nom vo svetovej vojne r. 1914 – 1918“ veno-
vaný mladým vyhasnutým životom. Fotogra-
fie stvárňujúce výstavbu, odhalenie a podobu 
pomníka, ktorých autorom je p. Dvoran, Vám 
prinášame s pôvodným popisom ich autora.

Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

Fotografie pochádzajú zo zbierok p. J. Kopču, Mgr. M. Hurbaničovej. 
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Storočie od ukončenia I. svetovej 
vojny v našej obci (1914 – 1918)

  

Ani tí najstarší obyvatelia našej obce si nepamätali, tak peknú jar a 
leto, ktoré nastalo v roku 1914. Ukazovala sa bohatá úroda a všetci 
sa tešili z nádherného počasia. V „dzedzine“ vedľa Neráda sa „stavia u 
Frantihéla“ ďalší reprezentatívny dom – podľa dolno-rakúskeho vzo-
ru. Hospodári si nevedeli vynachváliť výnimočnú úrodu prvého sena 
a ukazovalo sa, že toho roku bude aj pekné obilie. Vládla všeobecná 
pohoda májovej prírody. Nikoho by nenapadlo pripisovať akýkoľvek 
význam onej „udalosti“, ktorá sa odohrala v poslednú májovú nedeľu.
  Bola nedeľa, niečo popoludní a nádherná modrá obloha. Odrazu 
smerom od Rudavy, akoby ku kostolu – objavuje sa atmosférický 
úkaz, ktorý sa nakopil do nezvyčajnej výšiny. Podivné stĺpovité oblaky 
pripomínali búrkovú čierňavu a niektoré mraky boli až úplne fialové. 
Bolo čudné, že z toho smeru nefúkal žiaden vietor, ba práve naopak 

– nastalo až neznesiteľné ticho. Slnko, ktoré svietilo zo svojej strany, 
odrazu akoby ani žiadnu silu nemalo. Ľudia, čo bývali v „dzedzine“, vi-
deli cez svoje okná, že po ulici kráča neznáma osoba, ktorá sa nikomu 
nezdravila a ani nikoho nehľadala. Neznáma „postava“ bola dosť po-
divne oblečená a v určitých chvíľach sa zreteľne strácala z dohľadu, no 
potom sa opakovane objavovala. Stále kráčala smerom k Rudave, kde 
sa napokon stratila v tej čudesnej čierňave.

  
„Dzedzinčané“, čo to videli na vlastné oči, akosi o tom nehovorili, skôr 
akoby sa hanbili „aby sa im druhí ludé nesmíli“. Túto udalosť mi vyroz-
právala tetka Marinka /Mrkvovka/ a dodala, „že to byuo zué znamení a 
nebyli to žádné sprostosci“. Hodnovernosť tejto udalosti nám už nikto 
nepotvrdí, no bola akýmsi predznamenaním, čo sa stane už o necelý 
mesiac. Ani v tom najpodivnejšom sne by nikoho nenapadlo, že táto 
všeobecná a spoločenská pohoda skončí uprostred leta 1914, a ľudia 
budú uvrhnutí do krvavej a nezmyselnej krútňavy, akú ešte tento svet 
nikdy nevidel. 
  V júni 1914 v blízkosti mesta Sarajevo (dnešná Bosna a Hercegovi-
na) sa konajú letné – vojenské manévre rakúsko-uhorskej armády. Na 
oficiálnu inšpekciu manévrov prichádza do mesta Sarajevo – rakúsky 

Mapa Rakúsko-Uhorska v roku 1914 Hochštetňané v uniformách Rakúsko-Uhorskej armády v roku 1914.

Naverbovaní hochšteckí chlapci v roku 1914.



arcivojvoda a následník trónu – František Ferdinand s manželkou Žo-
fiou Chotkovou. Oficiálna ceremónia je stanovená na deň 28. júna 
1914. Medzi zhromaždeným obyvateľstvom mesta, ktoré vytvorilo 
akýsi „uvítací“ špalier sú však rozmiestnení srbskí atentátnici. Využijú 
skutočnosť, že oficiálna trasa pre kolónu áut je nechránená a opako-
vane zaútočia. Vražedným strelcom následníka trónu a jeho manželky 
je srbský študent Gavrilo Princip. 
  Európska verejnosť je touto bytostne politickou vraždou otrasená a 
oprávnene obviňuje Srbsko z vyvolávania možného vojnového kon-
fliktu. Hoci viedenský dvor zaujme náležité proklamačné stanovisko 
k jasnému politickému atentátu – je tu vo všeobecnosti predpoklad, 
že Viedeň neprikročí k nijakým závažnejším opatreniam voči Srbsku. 
A to aj napriek skutočnosti, že Rakúsko-Uhorsko malo napäté vzťahy 
s týmto balkánskym štátom už od roku 1908 v súvislosti s anexiou 
Bosny a Hercegoviny. Sarajevský atentát sa v prvom okamihu posúva 
len do diplomatickej roviny, pretože Viedeň vôbec neuvažuje o inom 
riešení. 
  Situácia sa však mení po tajnom rokovaní rakúsko-uhorského veľ-
vyslanca a nemeckého cisára Viléma II. zo dňa 5. júla 1914. Na tomto 
rokovaní cisár Vilém II. jasne garantuje Rakúsko-Uhorsku svoju vojen-
skú podporu a to aj v prípade, keby do vojenského konfliktu so Srb-
skom vstúpilo i cárske Rusko. Nemecký cisár Vilém II. sústavne zvyšuje 
diplomatický tlak na váhajúcu Viedeň – najmä však na jej vojenské 
velenie, čo napokon vyústi k vypracovaniu nesplniteľného ultimáta 
pre Srbsko. Predložené ultimátum zo dňa 23. júla 1914 malo Srbsko 
splniť od 48 hodín, čo bol v podstate nesplniteľný mocenský diktát. 

Srbsko odpovedalo na ultimátum 25. júla 1914 a bolo rozhodnuté 
pristúpiť na „samovražedné“ podmienky. Ministerstvo zahraničia Ra-
kúsko-Uhorska však odpoveď Srbska označuje za „nedostatočnú“ a 
28. júla 1914 oficiálne vyhlasuje Srbsku vojnu. Cárske Rusko vyhlasuje 
všeobecnú mobilizáciu 30. júla, cisárske Nemecko 31. júla. Francúzsko 
mobilizuje 1. augusta 1914 a ten istý deň Nemecko vyhlasuje vojnu 
Rusku. Tragédia sa konečne mohla začať.
  V našej obci „MAGASFALU“ sa bubnuje v nedeľu – skoro ráno 26. júla 
1914 a vylepujú sa plagáty podľa vyhlášky „C“ o čiastočnej mobilizácii 
záložníkov do fyzického veku 37 rokov. Nastalo všeobecné zdesenie a 
smútok, ale v kútiku duše sa verilo, že vyhlásená mobilizácia záložní-
kov má iba vojensky „postrašiť“ Srbsko. Veď čiastočná mobilizácia zá-
ložníkov tu už bola v roku 1908 – muži sa o dva týždne vrátili domov a 
nič sa nestalo. No teraz sa tak nestalo, pretože už 31. júla 1914 sa zno-
vu bubnuje a vylepuje sa nová vyhláška „A“ o všeobecnej mobilizácii. 
Nemobilizuje sa len „ľudská sila“, pretože už 2. augusta 1914 prebieha 
v našej obci vojenský odvod koní. Vojenskí úradníci za početnej žan-
dárskej asistencie sústreďujú vybraté kone a tento zhromaždený húf 
ženú po vlastnej osi smerom na Bratislavu. Pohľad občanov na toto 
„divadlo“ bol smutný, pretože sa cítilo a vedelo, aký osud čaká tieto 
nič netušiace zvieratá.
  Všetky nariadenia a vyhlášky obyvateľstvo našej obce prijímalo s 
odveky naučenou „pokorou“ voči vrchnosti. Nezaznamenal sa žiaden 
kolektívny protest alebo zjavný nesúhlas – navonok. No predsa na-
šiel sa jeden odvážlivec, ktorým bol podstarosta obce Vendelín Polák 

/brat Ignáca Poláka/. Vendelín Polák ešte v deň prvej mobilizácie v 
nedeľu 26. júla povedal nasledujúce slová: „Srbi sú naši bratré a do 
ních by sme strílat nemieli“. Našiel sa však aj istý udavač O.V., ktorý to 
oznámil miestnym „maďarónom“. Na toto udanie bol Vendelín Polák 
zaistený a špeciálnym vojenským autom je odvezený do Bratislavy. Tu 
bol väznený a vypočúvaný po dobu takmer troch mesiacov. Za burič-
ské „reči“ mu hrozilo v zmysle nariadenia zastrelenie, no napokon bol 
omilostený a prepustili ho na slobodu.
  Bolo včasné augustové ráno a blikajúca petrolejová lampa na stĺpe 
železničnej stanice ledva osvetľovala neobvyklý zhluk žien, detí a 
mužov. Nechýbali tu ani žandári s povestnými kohútími „čákami“ na 
prilbách, ktorí sa len mĺkvo prizerali nezvyčajnému zhromaždeniu. Po 
zemi kufre, batohy a balíky, medzi ktoré sa tmolili nič nechápajúce 
deti. Počuť už od „Uherskej Vsi“ prichádzajúci vlak a smútok z odcho-
du najbližších asi len ťažko opísať. Mladí muži pohládzajú svoje ženy, 
no najmä svoje deti a matky pohládzajú a objímajú svojich synov. Po-
volaní muži nastupujú do vagónov a z otvorených okien kričia na plné 
hrdlá: „Nebojte sa nic sa nám nestane a dojdeme do jasene, ešce ani 
líscí nespadne.“ Boli to však len naši prví odvedenci a mnohých žiaľ 
i posledné slová. Nikto z obyvateľov našej obce nemohol predvídať, 
aká nastane situácia už na jeseň v roku 1914. 
  Vojská rakúsko-uhorskej armády sú na jeseň 1914 situované na tzv. 
„srbskom a ruskom“ fronte. Hoci sú „Rakúšané“ početnejší a lepšie vy-
zbrojení ako Srbi – nedosahujú na balkánskom fronte žiadne význam-
nejšie úspechy. Srbi sa húževnato bránia a v podstate vnucujú svojmu 
protivníkovi tzv. „zákopovú“ vojnu. Vojaci ostali bez pohybu na zhru-

ba vytýčenej zákopovej línii – Dunaj, Dráva, Sáva a to až do prvej polo-
vice roku 1915. Úplne iná situácia zavládla na jeseň roku 1914 na tzv. 
„ruskom“ fronte. Ruské vojská obranné línie rakúsko-uhorskej armá-
dy doslovne „prevalcovali“ a obsadili časť územia Rakúsko-Uhorska. 
Ruské vojská obsadzujú Halič /dnešná časť Poľska/, obsadzujú Buko-
vinu /dnešná časť Ukrajiny/ a časť dnešného východného Slovenska 
– priestor Humenné, Stakčín. Rakúsko-uhorská armáda má obrovské 
straty na „živej sile“ – vojakoch, pretože v tomto vojenskom konflikte 
sú po prvý krát hromadne nasadzované guľomety „mašinkvéri“, po-
užívajú sa ručné granáty a trieštivé delostrelecké náboje. Obrovské 
množstvo vojakov rakúsko-uhorskej armády sa už v prvom kontakte 
dostáva do ruského zajatia. Opakované „šturmy“ vojakov na otvore-
nom poli sú vlastne hromadným zabíjaním, pretože hustá guľometná 
paľba a presne „zastrieľané“ delostrelectvo vykonalo svoje dielo ska-
zy. Znovu a znovu pribúdajú mŕtvi a nezvestní.
  Svoju daň na „živej sile“ si začínajú vyberať aj prudké infekčné ocho-
renia, ktoré boli spôsobené nízkym stupňom hygieny a varením jed-
la pre mužstvo, často aj z pokazených potravín. Objavuje sa „kolera“ 
– úplavica a týfus. Tieto ochorenia črevného traktu  mali spravidla 
prudký priebeh a boli spravidla smrteľné. Postihnutých vojakov len 
izolovali od ostatného mužstva a neposkytovali im v podstate žiadne 
lieky, pretože lieky neexistovali a ani nevedeli, ako liečiť. Prevenciou 
bolo len chlórované vápno v ohniskách výskytu epidémie. Postihnu-
tým aplikovali látku kamfor a zomierajúcim milosrdné ópium.
  Vojnové utrpenie nevládne iba na bojiskách, ale rozrastá sa, ako zlá 
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 Vojaci na fronte. S ďalekohľadom p. Jozef Bartek.Vojaci na fronte 1. svetovej vojny v roku 1914. Štvrtý zľava  v hornom rade náš 
občan  p. Jozef Bartek.
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choroba aj do zázemia medzi civilné obyvateľstvo. Už na jeseň 1914 
zmizli z peňažného obehu známe „zlatky“, potom strieborné peniaze, 
čoskoro i niklové a bronzové. Vytlačili sa papierové peniaze a dvad-
saťhalierniky a dvojhalierniky sa razili zo železa. Zavádza sa lístkový 
– prídelový systém na základné potraviny – postupne však na všetko. 
Do nevídaných rozmerov sa rozmáha čierny trh a „šmelina“. Pre nie-
ktorých jednotlivcov nastali „zlaté časy“ a vojnové utrpenie sa uká-
zalo ako výnimočný biznis. Z moci „úradnej“ rekviruje sa po domác-
nostiach všetko, čo je mosadzné, medené, bronzové – teda všetko, 
čo sa len trochu ligoce. Začiatkom roka 1916 sa pre vojnové účely 
začína „rekvirovať“ aj zvonovina a to tak, že obec si mohla ponechať 
iba jeden zvon – hoci niektoré obce mali aj dva kostoly. Rekvirácie po 
domácnostiach za asistencie žandárov s nasadenými bodákmi sa stali 
akousi bežnou procedúrou a obyvateľstvo bolo úplne bezmocné. 

  

Z moci „úradnej“ začínajú sa vymýšľať aj také hlúposti, ako boli tri bezmä-
sité dni a zákaz pečenia rožkov a žemlí. Do toho všetkého prichádza ne-
úrodný rok 1917. Nastalo obrovské zdražovanie, najmä najzákladnejších 
potravín. Hoci určitá časť obyvateľstva mala peniaze, no nemali kde kúpiť 
mäso, múku, cukor, zemiaky. Všetko bolo, buď špekulatívne ukryté a po-
tom predávané za nekresťanské ceny, alebo neexistovalo, pretože bolo 
násilím zrekvirované pre potreby armády. Úradne prideľovaná múka na 
tzv. „múčenky“, bola vlastne nekonzumovateľná, pretože bolo do nej pri-
dávané vysoké percento pomletého bôbu a gaštanov. Z takejto múky 
sa v podstate nedalo nič upiecť a ani uvariť. V priebehu roka 1917 sa v 
nebývalej miere rozmáhajú krádeže na poliach roľníkov. Organizované 
tlupy zúfalých ľudí sa vrhajú na polia, kde berú – kradnú, čo sa len dá. Ne-
pomáhalo ani fyzické „vartovanie“ polí a ani prísny zákaz pohybu cudzích 
ľudí na poli pred zotmením - krádeže naďalej pokračovali. Boli známe aj 
prípady, že roľníci v obave pred zlodejmi – predčasne zberali úrodu  /
zemiaky, koreňová zelenina/, ktorá však potom v kadejakých úkrytoch 
vzala skazu. Nedostatok základných potravín podmieňuje aj medzi de-
dinským obyvateľstvom nárast drobnej kriminality, pretože ten, kto je 
hladný a nemá, tak musí niekde zobrať – ukradnúť. Popri drobnej krimi-
nalite nastupuje vo vzťahoch medzi obyvateľstvom zjavná bezcitnosť 
voči utrpeniu a nedostatku druhých. 
  Všeobecný nedostatok potravín a nevídaná drahota v roku 1917 núti aj 
našich občanov – najmä tzv. „domkárov“ – začať chovať kozy. Ukázalo sa, 
že je to ten najlacnejší zdroj mlieka a mäsa, pretože kozy nie sú náročné 
na chovanie. Chlapci z chudobnejších rodín, ktorí už dosahovali vek 13-
14 rokov, no ešte nemohli zastať prácu dospelého muža, sa nechávajú 
najímať do služby za „pachouka“. Poväčšine odchádzali do blízkych dol-
norakúskych dedín, kde na jednotlivých gazdovstvách pásli kravy, ovce, 
kozy a vykonávali drobné – pomocné práce. Za vykonávanú prácu do-
stávali celodennú stravu, ošatenie a peniaze podľa toho, ako dohodli ich 
rodičia. Nenechali sa zahanbiť ani menšie deti, ktoré ešte neboli vhodné 
do služby a pomáhali svojej rodine, ako sa len dalo. Tieto deti sa ukázali 
ako vynikajúci rybári. Už sa nevedeli dočkať, kedy začne opadávať voda 
na lúkach, ktorú sem pravidelne prinášala rozvodnená rieka Morava. Na 
lúkach poznali kadejaké „jamky“ a „jazérka“ a vedeli presne, kedy a kde 

budú ryby. 
  Kŕdle detí do upravených prútených košov a deravých hrncov „chuópa-
li“ – chytali ryby a to najmä na Gálinke a Rudave. Po uši zablatených rybá-
rov uznávala celá dedina a to najmä vtedy, keď sa im podarilo nachytať 
„ščuky a karase“. Našli sa aj takí „majstri“, ktorí dokázali chytať omnoho 
väčšie šťuky na „smečku“, alebo sa nebáli strkať ruky do dier v brehu Mo-
ravy a najmä pod kamene, kde boli ukryté „míky“. Chýrečným detským 
rybárom tých čias bol rómsky chlapec „Baňo“. Vojna však stále pokračuje 
a inflácia v roku 1918 už dosahuje astronomické rozmery. Materiálne, ale 
aj „ľudské zásoby“ Rakúsko-Uhorska boli už vyčerpané a tušilo sa, že ko-
niec tohto utrpenia musí predsa prísť.

PREVRAT
  V polovici októbra 1918 sa už aj v našej obci šíria zvesti, že vojna sa 
čoskoro skončí. Sú to však len ústne informácie od navrátivších voj-
nových invalidov a zajatcov, ktorí sú sem presunutí z vojnových línií. 
Informovanosť obyvateľstva o tom, čo sa deje nebola v podstate žiad-
na. Ešte neexistovala elektrifikácia obce a telefón používali len veliaci 
dôstojníci na fronte. Obyvateľstvo nebolo vôbec informované a uda-
losti, ktoré sa odohrali 28. októbra v Prahe a 30. októbra v Turčianskom 
sv. Martine mu ostali utajené. Vôbec sa nevedelo, že Rakúsko-Uhorsko 
prostredníctvom ministra zahraničných vecí Gyula Andrássyho prijalo 
podmienky vojenskej kapitulácie, tak ako boli stanovené americkým 
prezidentom W. Wilsonom ku dňu 28. októbra 1918. To, čo sa začalo 
diať z vojensko-politického hľadiska vôbec nechápali, pretože infor-
mácie sa podávali skreslene a celý tento chaos si naši občania nazvali 
veľmi jednoducho – „PREVRAT“.

  

Situácia sa podstatne mení už 2. novembra 1918, kedy českí legionári 
/presunutí z Talianska/ - prekračujú rieku Moravu v priestore Brodské 
a Kúty a smerujú na Šaštín-Stráže a Malacky. Česi, ako prvé obsadzujú 
časť západného Slovenska a to aj napriek skutočnosti, že toto územie 
je ešte pod „maďarskou“ - vojenskou správou. Českí legionári obsadzu-
jú Malacky a do jednotlivých obcí Záhoria vysielajú svojich vojenských 
„poslov“, ktorí majú za úlohu oznámiť a vysvetliť nové pomery. Do na-
šej obce, ktorá sa ešte honosí maďarským názvom „MAGASFALU“ pri-
chádza 3. novembra 1918 český legionár – poručík Vítek. Keďže iného 
dopravného prostriedku nebolo, prichádza vlakom. Na železničnej sta-

Vľavo náš občan p. Štefan Lisinovič (1880 – 16.10.1918) ako vojak v 1. svetovej 
vojne. Zomrel na následky tuberkulózy, ktorou sa nakazil na fronte.

Pozdrav z frontu zaslaný pani Františke Kuklovskej v máji roku 1916.

Pozdrav z frontu zaslaný p. Františke Kuklovskej v roku 1917.
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UZNESENIA
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 23.8.2018

Uznesenie č. 277/33/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 

rokovania bez pripomienok a dodatkov.
(Uznesenie schvaľuje 8  poslancov z prítomných 8 a z celkového 

počtu 9).

Uznesenie č. 278/34/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o 
plnení uznesení a konštatuje, že uznesenia termínované ku dňu 

23.8.2018 sú splnené a dlhodobé sa priebežne plnia.  
 (Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového 

počtu 9).

Uznesenie č. 279/35/5/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší uznesenia z roku 

2017, ktoré sa v súčasnosti stali nesplniteľné,  a to uznesenia č. 
176/6/1/2017, 199/29/3/2017, 213/43/4/2017 a 226/56/5/2017. 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového 

počtu 9).

Uznesenie č. 280/36/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie bez pripomie-

nok na vedomie :
-  Správu o činnosti starostu obce za obdobie 

od 28.6.2018 – 23.8.2018
- Správu o činnosti komisií za obdobie 

od 28.6.2018 – 23.8.2018
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového 

počtu 9).

Uznesenie č. 281/37/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje hospodáre-

nie obce za obdobie I. polroka 2018 bez pripomienok. 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového 

počtu 9). 

Uznesenie  číslo 282/38/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje darovanie 
parcely číslo 4684/66 ( Register E ) o výmere 142 m2 s tým, že na 
parcele bude zriadené vecné bremeno, ktoré spočíva v záväzku 

obdarovaného, t.j. Obce Vysoká pri Morave, že nikdy v budúcnosti 
nebude parcela ani jej časť scudzená. Dar sa s  vďakou  prijíma.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9  a z počtu 9)

Uznesenie  číslo 283/39/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom 

časti parcely číslo 775/6, vedenej na LV číslo 4158 k.ú. Vysoká pri 
Morave žiadateľom Andrea Urbaničová ¼ ,Jaroslav Urbanič ¼  a 

Jarmila Kimličková, rod. Urbaničová½.
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 32/2001, overeným Okresným 

úradom v Malackách Ing. Františkom Smižanským pod číslom 
517/2001 a to novovytvorená parcela číslo 775/24 o výmere 23 m2 

a diel 5 parcely číslo 171/5 o výmere 13 m2 , ( t.j. spolu 36 m2).
Cena za  predávanú nehnuteľnosť je 26,60€/m2 , t.j. 957,60 €.

Na nehnuteľnosti p.č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – 
distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44/b, Bratislava a  Západoslovenskej  

distribučnej , a.s. Čulenova 6, Bratislava.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko na pre-

dávanej nehnuteľnosti stojí sčasti dom číslo súpisné 320 vo vlastníc-
tve žiadateľov , časť je vo dvore a časť tvorí predzáhradku domu. 

Žiadatelia a ich  predchodcovia užívajú  uvedené nehnuteľnosti viac 
ako 50 rokov a nikto iný ich nemôže využívať.

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9)

Uznesenie číslo 284/40/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s odpredajom 

časti parcely číslo 775/6 a to výmeru 5 m2 žiadateľovi Ing. Mariánovi 
Mackovi, vlastníkovi rodinného domu číslo 387 na Krížnej ulici vo 

Vysokej pri Morave.

nici pri „Váhe“ zhromaždenému obyvateľstvu oznamuje oduševnelou 
rečou vojenskú kapituláciu Rakúsko-Uhorska a vznik Československej 
republiky. Táto správa zapôsobila na občanov ako blesk z jasného neba 
a ešte ten deň na podnet miestnych „panslávov“ – likvidujú sa v obci 
všetky po maďarsky písané úradné „tabule“ a na svojej železničnej sta-
nici napíšu na stenu bielym vápnom – HOCHŠTETNO.
  Miestni „maďaróni“ (notár, revírnik, farár, učiteľky) sa len nechápavo 
prizerali, no neodvážili sa nič povedať a ani vykonať, pretože ešte neza-
budli na občiansku rebéliu (august 1908), kedy tu bola u „Bencu“ riadna 
„mela“ na oslavách 25. výročia založenia hasičského spolku /muselo byť 
zavolané vojsko na upokojenie obyvateľstva/. Bolo im jasné, že akákoľ-
vek vyhrotená konfrontácia by mala tragické následky, pretože ľudia sa 
ničoho a nikoho neobávali a boli riadne „nabrúsení“. K žiadnej vážnej 
konfrontácii s miestnymi „maďarónmi“ našťastie nedošlo. 

RABOVAČKA na Dúbrave
  Na druhý deň po tejto udalosti, ráno 4. novembra 1918 doniesli sa 
do obce zvesti, že na panskom „majíri“ Dúbrava sa rabuje. Naši obča-
nia priveľmi nerozmýšľali a pozapriahali kone do povozov. Ostatní, čo 
kone nemali – pobrali kadejaké káry a „tragače“ a vydali sa smerom na 
majer. Po príchode na Dúbravu brali, čo videli – hlavne ovce, ktoré tu 
voľne pobehovali po dvore. Brali aj poľnohospodárske náradie, konské 
postroje, periny, koberce, stoly a stoličky, hrnce, taniere a kadejaké ha-
raburdie. Najviac ich však zaujímal lieh „špiritus“ (Dúbrava mala menšiu 
výrobu škrobu a liehu). Ľudia boli v ošiali rabovania dosť nebezpeční a 
hrozilo reálne podpálenie majera, a keď správca liehovaru Karol Wirgl 
videl, čo tento rozvášnený dav ľudí robí, rozhodol sa zásoby liehu vy-
pustiť do menšieho kanála „Srpník“. (bolo ho viac ako 160 hl). Urobil to 
však dosť nešikovne, pretože ľudia si ešte stihli dostatočne ponaberať 
liehu do hrncov a kadejakých nádob. 
  Na Dúbrave nastalo „Boží dopuscení“, pretože ľudia spití od liehu sa 
váľali na dvore po blate a medzi sebou sa hádali o narabované veci a 
zvieratá. Ošiaľ z rabovania trval až do poobedia, kedy sa už určitá časť 
ľudí vracala domov. Musel to byť však pohľad, keďže na vozoch sa okrem 
narabovaných vecí viezli aj takí, čo sa spili od liehu do nemoty. Na Dúb-
ravu v ten deň sa muselo však ešte raz a to z dôvodu, že bolo potrebné 
pozbierať všetkých opilcov, ktorí tam iba spokojne ležali na zablatenej 
zemi. Ukázalo sa, že najvhodnejším dopravným prostriedkom pre opil-
cov bol dedinský „tragač“. Pre našich občanov to bol vlastne druhý deň 
v novej republike, no mal tak trochu smutno-úsmevný rozmer. 
  V Hochštetne sa z popredných obyvateľov obce ustanovuje „Národ-
ná rada“, ktorá pozbavila moci doterajšie obecné predstavenstvo. Na 
zavedenie obecného poriadku a bezpečnosti vzniká – obecná „Národ-
ná stráž“ (boli to vybraní muži ozbrojení poľovníckymi puškami). Táto 
strašná vojna sa konečne skončila dňa 11. novembra 1918, kedy Ne-
mecko podpisuje vojenskú kapituláciu. Obyvateľstvo našej obce však 
nemalo dôvod a ani náladu na bujaré oslavy a akési všeobecné veselie. 
Z vojny za „Cisára Pána“ sa domov nevrátilo 92 mužov (76 padnutých 
na bojisku a 16 nezvestných). Pri rodinnom stole chýbali synovia, súro-
denci, drahí otcovia – živitelia rodín. Rátali sa vojnové vdovy, vojnové 
polosiroty a siroty, vojnoví invalidi, pretože to bola tá skutočná realita 
novembrových dní v roku 1918.
  Štyri roky trvajúci vojnový konflikt rozvrátil na prach zažité spoločen-
ské „hodnoty“, pretože mladí muži museli podstúpiť vraždenie a prvo-
podstatný zmysel života sa kdesi stratil. Tento vojnový konflikt rozvrátil 
rodiny a úplne nezmyselne zobral život mladým mužom, ktorí si mohli 
založiť rodiny a tešiť sa zo života. Bolo potrebné prekročiť nesmierny 
žiaľ a bolesť. Bolo potrebné znovu začať – žiť život. Má vôbec zmysel 
položiť si otázku, prečo a za aké hodnoty sa muselo zomierať, prečo sa 
muselo hladovať a trpieť?! Túto obrovskú katastrofu, ktorú milosrdne 
zahládza čas storočia, si však musíme stále a stále pripomínať, pretože 
iba tak uľahčíme nezmyselnej obeti našich spoluobčanov.

Mgr. Vendelín Nerád

Poďakovanie
Za pomoc pri zbieraní fotografického materiálu ďakujeme Mgr. Márii Hurbani-
čovej. Fotografie pochádzajú zo zbierok p. Jána Kopču,  p. Ivana Lipu, 
p. Márie Krčmárovej, p. Štefana a p. Márie Dvoranových. Za uchovanie a sprí-
stupnenie fotografického materiálu patrí rovnako vďaka p. Márii Danihelovej 
a MUDr. Anne Janovej.



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

VYSOČAN: vydáva obec Vysoká pri Morave

Redakčná rada: Mgr. Gabriela Gabrišová, Mgr. Dominika Dinušová, 
doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD. , Hana Malcherová, RSDr. Anna Tomečková 

grafická úprava: Mgr. Rudolf Lendel
OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ PRI MORAVE, HLAVNÁ 196 č. 1. tel: 02/6596 7120,

email : obecnyurad@vysokaprimorave.sk, a www stránku : www.vysokaprimorave.sk
Vydanie povolil OKRESNÝ ÚRAD MALACKY pod číslom MA-1/2001

Jubilanti   1.9.2018 – 31.12.2018

50  roční 
Monika Hercegová,

 Miroslav Zeman, 
Silvia Adamíková, 

Ján Viktorín, 
František Ščepán, 

Dana Uhrová, 
Jana Ragasová

55 roční 
Mária Krúžeková,

 Žanneta Domčeková,
 Milena Dudrová, 

Štefan Sivák,
 Alena Masaryková, 

Marián Tisovčík, 
Jozef Krupa, 
Ján Kopča, 

Peter Húšek, 
Mária Hájková

60 roční 
Elena Vavreková, Anna Nerá-

dová, Darina Haffnerová, Anna 
Bullová, Amália Šimuničová, 

Vladimír Ulehla, Vítus Mikulá-
šek, Dušan Morávek

65 roční 
Ľudmila Lapčíková,

 Aneška Mikulášková, 
Jozef Poruba, 

Irena Krčmárová, 
Ján Šimunič, 

Jarmila Porubová,
 Božena Dvoranová, 

Eva Kadnárová, 
Marta Krupská, 

Milan Polák, 
Mária Mifkovičová,

 Peter Salay

70 roční 
Mariana Hrapková,

 Mária Galbová, 
Anna Rybárová, 

Štefánia Koreničová, 
Ladislav Kopča

75 roční 
Vincent Urbanič, 
Marta Tomicová, 
Emília Gabrišová, 

Valéria Dvoranová, 
Hermína Dinušová

 
80 roční 

Eva Uhrová 

 85 roční 
Mária Reháková

Deti narodené
 od 01.09. 2018 

Matej Mízner, 
Nela Babjaková

Občania zomrelí 
od 1.09. 2018   

Jozef  Valovič, 
Jozef Matula, 

Bernardína Poláková,
 Jozef Černek,
 Anton Gabriš  

Cena za predávanú časť nehnuteľnosti je 26,60 €/ m2, t.j. 133,00 €.
Nehnuteľnosť je zameraná GP číslo 77/2018.

Na nehnuteľnosti p. č. 775/6 je vecné bremeno v prospech SPP – 
distribúcia, a.s. Mlynské Nivy 44 b, Bratislava a Západoslovenskej 

distribučnej, a.s. Čulenova 6, Bratislava.
Pri predaji ide o prípad hodný osobitného zreteľa, nakoľko predá-
vaná časť parcely 775/6 je viac ako 50 rokov v užívaní súčasných aj 

predchádzajúcich vlastníkov domu číslo  387 vo Vysokej pri Morave. 
Nikto iný nemôže odpredávanú časť použiť.

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9 )

Uznesenie číslo 285/41/5/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s použitím 

30.890,50 € na realizáciu projektu „ Obnova obalových konštrukcií 
materskej školy Vysoká pri Morave“

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z počtu 9)

Dušan D v o r a n
starosta obce

UZNESENIA
z rokovania Obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa  25.10.2018
Uznesenie číslo 286/42/6/2018

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program 
rokovania bez pripomienok a dodatkov.

( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 
počtu 9).

Uznesenie číslo 287/43/6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje správu o 
plnení uznesení. Konštatuje že uznesenia termínované ku dňu 
25.10.2018 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.

( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 
počtu 9)

Uznesenie číslo 288/44/6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie na vedomie 

správu o činnosti starostu obce a komisií za obdobie od 23.8.2018 do 
25.10.2018 bez pripomienok.

( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 
počtu 9).

na zasadaní finančnej komisie 23.10.2018 a je súčasťou tejto zápis-
nice.

Uznesenie číslo 289/45/6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  schvaľuje hospodáre-

nie obce za obdobie 3. štvrťrok 2018 bez pripomienok.
( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 

počtu 9 )

Uznesenie číslo 290/46/6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje strojníka 

Dobrovoľného hasičského zboru Miroslava Hanzela, bytom Vysoká 
pri Morave, Tichá ulica č.d. 56/3.

( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 
počtu 9)

Uznesenie číslo 291/47/6/2018
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí  s kúpou kontaj-

nera na zmesový odpad objem 7 m 3 .
(uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového 

počtu 9)
Prvé riadne zasadanie OcZ po voľbách bude pravdepodobne  

13.12.2018.

Dušan  D v o r a n
starosta obce


