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Najväčšia oslava leta v obci – letný slnovratNajväčšia oslava leta v obci – letný slnovrat
Tradičná oslava letného slnovratu a bociana Jána sa v na-
šej obci konala v sobotu dňa 23.6. 2012. Od rána uspo-
riadatelia tŕpli, čo urobí počasie, keďže ešte dopoludnia  
pršalo. Ale viera, že bude nakoniec pekne, bola taká silná, 
že sa počasie umúdrilo a bolo pekne. Tento rok malo 
vítanie leta trocha inú štruktúru ako po minulé roky, ale 
bolo to obohatením osláv. Usporiadatelia upustili od tra-
dičného sprievodu obcou, ale pridali viac vystúpení kul-
túrnych súborov, keďže na nábreží bola postavená veľká 
tribúna. Od 15:40 hod. až do jednej hodiny po polnoci sa 
na nej vystriedali postupne mažoretky Merci zo Záhor-
skej Vsi,  spevácka skupina Lóza z Lozorna, detský folklór-
ny súbor Kobylka z Devínskej Novej Vsi, spevácky zbor 
Bystričan  zo Záhorskej Bystrice, dychová hudba Mistří-
ňanka a country skupina Ranč zo Žarnovice. Najväčší  
potlesk, až ovácie sa však ušli našej tanečnej skupi-
ne Stardance  a skupine One Crazy Crew, ktoré ukázali 
okrem  krásnych kostýmov aj vzostup svojej výkonnos-
ti.  Súčasťou osláv je i uctenie si pamiatky nášho rodáka  
a olympijského víťaza Zoltána Halmaya položením 
venca k jeho pamätníku. Slávnostného aktu sa zúčastnil 
starosta obce a poslanci OcZ, ženy DHZ a za Maďarskú 
republiku pán Horvát Vilmos a Gál Lászlo zo Szombathely. 
Každoročne sa na oslavách letného slnovratu oceňujú 
občania obce, ktorí dlhodobo pracujú v rôznych spolo-
čenských a záujmových organizáciách, alebo reprezen-
tujú našu obec za jej hranicami. Tento rok boli ocene-
ní všetci doterajší držitelia zlatej Janského plakety – dar-
covia krvi: Kopča Pavol, Kopčová Terézia, Kavický Vladi-
mír, Krupský Ignác, Pšenica František st., Tokoš Zdeno, 

Černek Jozef, Kimlička Roman, Kašová Zuzana, Pavlačič 
Karol , ďalej bola ocenená tanečná skupina Stardance 
pod vedením supervízorky Dominiky Dinušovej  a orga-
nizačnej vedúcej Denisy Dinušovej pri príležitosti 5. vý-
ročia vzniku „Za šírenie dobrého mena obce“. Ocenený 
bol „Za prínos pre obec“ pán Jozef Kopča za dlhoročnú  
prácu s mladými rybármi a organizovanie súťaže Jožkúv 
nálezek. Ďalšie ocenenie patrilo futbalistom, mladším 
žiakom za víťazstvo v lige mladších žiakov regiónu Bra-
tislava – vidiek. Starosta obce a OcZ udelili ocenenie „Za  
šírenie dobrého mena obce“ pánovi Horváthovi Vilmo-
sovi – prezidentovi  a p. Gálovi Lászlovi – vicepreziden-
tovi olympijského združenia Zoltána Halmaya za zacho-
vávanie pamiatky nášho rodáka olympijského víťaza  
z roku 1904 a propagáciu našej obce v Maďarsku. 
Čo ešte na slnovrate nechýbalo ? 
Predsa maskoti podujatia slniečko a vodník, stánky  
s dobrým občerstvením, jazda na poníkovi, triafanie ha-
sičskou striekačkou na cieľ, svietiaca Morava, ohňostroj, 
jánska vatra. A samozrejme nechýbala ani dobrá nálada 
a zábava do neskorých večerných hodín. 

Poďakovanie :
Organizácia takéhoto podujatia si vyžaduje mimoriad-
ne nasadenie  a obetavosť širokého kolektívu ľudí , kto-
rých nemenujeme, lebo ich je veľa. O to srdečnejšie za 
všetkých spokojných občanov vám, ktorí ste toto pod-
ujatie organizovali, úprimne ďakujeme. Pekné leto vám 
všetkým. 
                          RSDr. Anna Tomečková

Leto, leto ....
A opäť prežívame leto v celom jeho rozkvete. Posled-
ným zvonením si žiaci odniesli domov svoje celoročné 
výsledky práce v podobe výborných, priemerných ale aj 
slabých vysvedčení a dvojmesačný oddych od školy sa 
začal. Neopakovateľná atmosféra voľnosti a žiadne škol-
ské povinnosti dávajú deťom krídla. Tohtoročný júl im 
dožičil aj krásne horúcimi lúčmi naplnené dni, ktoré ich 
lákali k vode, kde sa mohli dosýtosti vyšantiť. Pre postar-
ších alebo tých, ktorí si museli plniť svoje pracovné povin-
nosti, to boli dni úmorných horúčav, hľadania tieňa a te-
šenie sa na tú svoju dovolenku. Všetkým im ju prajeme. 
Či si ju prežijete na pekných plážach pri mori, pochodí-
te po malebných zákutiach našich slovenských hôr, otes-
tujete si svoju kondíciu na cykloturistických výletoch, ale-
bo budete odpočívať doma. V každom prípade netreba 
pri uvoľnenom oddychu zabúdať na bezpečnosť. Zdra-
vie a život máme len jedno, a tak nepreceňujme svoje sily 
ani vo vode ani na cestách. Nechcime ukazovať okoliu, 
akí sme šampióni pri plávaní alebo šantení vo vode, ako 
rýchlo vieme jazdiť a prekonávať vzdialenosti na cestách, 
ani sa nechcime porovnávať a „predvádzať sa“ pred svo-
jimi deťmi. Voda, cesty a príroda sú zradné a často nám 
ukážu aj svoju nepríjemnú tvár. Majme sa na pozore pred 
túlajúcimi sa psami, ale aj domácimi miláčikmi, ktorí nám 
v týchto letných horúčavách môžu pripraviť nemilé pre-
kvapenie. Leto je čas, kedy si rodiny spolu užijú prázdni-
ny a dovolenku, spoznajú niečo nové a prežijú chvíle, na 
ktoré môžu dlho spomínať. Takýchto okamihov vám pra-
jeme čo najviac, ale hlavne vám želáme šťastný a spokoj-
ný návrat domov.
                                                                      Mgr. Gabriela Gabrišová
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S hrdosťou môžeme konštatovať, že 16. jún 2012 bol v našej obci kultúrny sviatok. V zasadačke OcÚ sa konala verni-
sáž výstavy obrazov a plastík zo života Záhoria, autora pána Vendelína Neráda pod názvom „Stratený svet“. Otvore-
nia výstavy sa zúčastnilo približne 100 našich občanov. Po krátkom príhovore starostu obce, ktorý poďakoval auto-
rovi za možnosť pozrieť si tieto výtvarné diela a zamyslieť sa: „ Aký vlastne bol ten stratený svet i v našej obci“. Staršia-
generácia to vie, a tá mladšia má i touto formou možnosť porovnávať a načrieť do našej histórie. Prítomným sa 
potom prihovoril autor výstavy pán Vendelín Nerád. Jeho príhovor uverejňujeme v plnom znení : 
Vážené dámy, vážení páni,
   dnešnú prezentáciu svojich prác som nazval „Stratený svet“. Bol to svet aj tejto obce, do ktorej som patril a prežil tu 
pekné detstvo so svojimi rodičmi a rovesníkmi. Mal som to šťastie, že som sa narodil pred šesťdesiatymi rokmi, kedy 
ešte naozaj existovala homogénnosť dedinského života v jeho plnej sile a nepísaných pravidlách. Naši rodičia boli 
húževnatí a pracovití ľudia. To, čo ich naučili ich rodičia, sa snažili oni naučiť nás.  Bola to práca okolo zvierat a prá-
ca na poli. No nám sa  to nie vždy páčilo, pretože my sme mali svoj vlastný a veľmi bohatý program. Každý  z nás pat-
ril do nejakej ulice a jej príslušnej tlupy detí, ktoré vzájomne súťažili v hrách a aj v bitkách. Spriatelené aj znepriatele-
né roje detí žili na dedinskej ulici a vytvárali nezameniteľnú zvukovú kulisu. Na ulici dediny sa diali všetky detské hrdin-
stvá a neplechy, ktoré až podvečer riešili starostliví rodičia. Deti toho „Strateného sveta“ boli znalcami zvierat, pozna-
li stromy, vedeli ako sa volá každý les a každá voda naokolo dediny. Vedeli predvídať, kedy príde tá ozajstná letná búr-
ka, kde sú zrelé prvé čerešne, vedeli, kedy a kde rastú snežienky, konvalinky, fialky a aj divé jahody. Dokonale pozna-
li vlastnosti vŕbového stromu a z jeho kôry dokázali zmajstrovať hudobný nástroj „heligón“ a z jeho prútov píšťal-
ku. Dedinou sa potom niesol nevídaný koncert, ktorý išiel dobre na nervy nielen našim rodičom ale aj žabám v Ru-
dave. Rodičia „Strateného sveta“ sa nemuseli o svoje deti báť. Žiadne dieťa sa nikam nezatúlalo, či nebodaj netopilo,  
pretože všetky do jedného vedeli plávať. Deti ulice sa dokázali vzájomne ustrážiť a ochrániť.  Rodičia až v podvečer pri do-
mácom stole zistili všetky tie ich škrabance a odreniny, na ktoré sa však už ráno zabudlo. 
Vážené dámy, vážení páni,
  dovolil som si prostredníctvom týchto prác zaznamenať hodnoty „Strateného sveta“. Hodnoty mojich i Vašich  
rodičov, pretože nič iné sa tomu nevyrovná.
Výstava, ktorú navštívili mnohí občania, podnikatelia, kultúrni pracovníci, ale aj deti základnej a materskej školy,  
významnou mierou prispela k pochopeniu našej vlastnej histórie. Veď ako povedal klasik „História je učiteľkou živo-
ta“. Kto nepozná svoju históriu, ťažko dokáže formovať svoju budúcnosť . Tí, ktorí ste ju nevideli, môžete ľutovať .  
Zaviedla nás do strateného sveta, ktorý autor s hrdosťou prezentoval, za čo mu patrí úprimné poďakovanie. 

       RSDr. Anna Tomečková

Jarné akcie Jednoty 
dôchodcov

Jarné akcie Jednoty 
dôchodcov

Dva plné autobusy – taký bol záujem o zájazd do Ra-
kúska, ktorý sme uskutočnili v sobotu 28. apríla. Navštívi-
li sme dva kláštory, ktoré , ktoré patria rádu benediktínov 
– jeden z najkrajších v Rakúsku – kláštor MELK a na spia-
točnej ceste to bol kláštor Gottweig. Obidva  kláštory sto-
ja nad Dunajom v krásnej vinárskej oblasti WACHAU. Ces-
ta naspäť popri Dunaji až do Viedne sa určite všetkým pá-
čila, mali sme možnosť okrem prehliadky kláštorov vidieť 
aj výletné lode plaviace sa po Dunaji. Výlet sme ukončili 
vo viedenskom Pratri, kde mohol každý využiť voľný čas 
na prehliadku atrakcií alebo si dať „viedenskú kávu“, či 
malé občerstvenie.  Sprievodcu na zájazde nám robil sta-
rosta obce p. Dušan Dvoran. Krásne počasie, ktoré bolo 

Výstava „Stratený svet“Výstava „Stratený svet“

„Roľníci už dávno odleteli“ je názov mojej predchádzajúcej výtvarnej prezentácie v roku 2006 (Bratislava), v roku 2007 
SNM Múzeum chorvátskej kultúry Devínska Nová Ves, v roku 2008 obec Sekule na Záhorí. Posledná prezentácia „Stra-
tený svet“ sa zrealizovala v mojej rodnej obci Vysoká pri Morave v júni a júli tohto roka. 
Už v období môjho štúdia na FFUK v Bratislave /1975-1980/ sa v podstavte vykryštalizoval môj budúci výtvarný pro-
gram a hodnoty, ktoré mi boli veľmi blízke.  K počudovaniu mojich kolegov som sa nevenoval ničomu ohromujúce-
mu či nebodaj šokujúcemu. Objavil som pre seba a pre Vás obyčajný svet – obyčajných ľudí, ktorých som dôverne po-
znal a nemusel som si nič vymýšľať. Akoby na akúsi veľkú objednávku vyvstali mi pred očami známe postavy roľníkov 
z detstva, hochštetská Rudava, rieka Morava, na bielo „vylíčené domečky“ a okolitá krajina.
Detstvo a mladosť považujem za najbohatšie obdobie každého z nás. K oživeniu tohto návratu mi pomáhali konkrét-
ne žijúce osoby, konkrétne zážitky v podobe rôznych dobrodružstiev, ktoré som prežíval so svojimi rovesníkmi. Kto 
by si nepamätal tie tuhé dedinské zimy a guľovačky, korčuľovanie na zamrznutej Rudave, letné búrky a kúpanie v ka-
dejakých bačorinách, biele husi, kozy, kone a všetko to, čo tento svet dotváralo.
Svoje práce som nevytvoril preto, aby som tento „STRATENÝ SVET“ oplakával, či nebodaj velebil.  Jediným a rozhoduj-
úcim dôvodom mi bol ten nádherný rozmer ľudského úsilia prežiť svoj život zmysluplne,  bez ohľadu na  dané  spolo-
čenské pomery. Pokiaľ sa mi to prostredníctvom týchto prác podarilo, čo viac by som si mohol želať. Som presvedče-
ný, že nikoho som vo svojich prácach neurazil, skôr vyzdvihol iba obyčajnosť, ktorá nás obklopuje a ktorej rozumejú 
aj inde vo svete. Mám dobrý pocit z toho, že moja rodná obec Vysoká pri Morave, moje „Hochštetno“ sa dostalo do 
povedomia kultúrnej verejnosti aj prostredníctvom výtvarného spracovania.

                                                                                                           Vendelín Nerád

„STRATENÝ  SVET“   Vendelína Neráda 
(alebo o výstave po výstave)

„STRATENÝ  SVET“   Vendelína Neráda 
(alebo o výstave po výstave)

„ako na objednávku“ je polovica úspechu celého zájazdu 
a tak môžeme zájazd považovať  za vydarený. 
V máji 24. sa v našej obci uskutočnilo po siedmych  
rokoch „Turisticko- športové stretnutie členov JDS okre-
su Malacky“. Už od 8:00 hod. ráno k nám autobusy pri-
vážali členov JDS z Malaciek, Lozorna, Studienky, Závo-
du, Zohoru ( tí prišli aj na bicykloch), Jabloňového a čle-
novia novo založenej  organizácie JDS vo Veľkých Levá-
roch prišli vlakom.  Na pozvanie starostu obce sme pri-
vítali aj hostí družobnej obce Vedrovice ( spolu to bolo 
asi 300 hostí ). 
Po privítaní pred kultúrnym domom nám deti z MŠ pod 
vedením p. Šimkovej a Tomečkovej zaspievali „pjekné 
pjesničky“ a potom nás vyprevadili na hrádzu rieky Mo-
rava, kde tí čo si trúfali prešli hrádzou až na štadión. Tu už 
boli pripravené súťaže, bohaté občerstvenie a dobrá mu-
zika – hud. skupina z Malaciek. Moderátora na štadióne 
robil starosta obce p. D. Dvoran. Touto cestou sa chcem 

poďakovať všetkým našim členom, ktorí nám na šta-
dióne pomáhali členkám, ktoré nám napiekli zákusky, 
členkám ČK, ktoré nám robili zdravotníčky a napokon  
starostovi obce a pracovníkom OcÚ, ktorí nám urobili sto-
ly a lavice na sedenie a postavili stany, aby sme nemuseli  
sedieť na slnku. Bola to organizačne náročná akcia – aj 
s ich pomocou sme to zvládli. Odmenou pre všetkých 
týchto ľudí je dobrý pocit, že aj my seniori môžeme 
prežiť pekný slnečný deň, deň športových súťaží, deň 
pri dobrej muzike, deň kde sa postretali mnohí známi,  
jeden krásny slnečný deň, ktorý sa oplatilo zorganizovať, 
pretože aj takouto formou sa dá urobiť dobré meno nie-
len našej ZO JDS, ale aj pre našu obec, tak ako to robíme  
fašiangovým „ženským chmatom“ – mnohí sa lúčili  
práve stým, že radi k nám prídu znova a najbližšie práve 
na ten „Ženský chmat“.
Prajem všetkým naším členom pekné leto.
                                       Anna Papežová
                                        predsedníčka ZO JDS 



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

FAŠIANGOVÉ MASKY

Školská brigáda ku Dňu Zeme – „Očistime si svoju obec“.Školská brigáda ku Dňu Zeme – „Očistime si svoju obec“.
Ako minulý, tak i tento rok sa žiaci našej základnej školy 
zapojili do akcie vyhlásenej pri príležitosti Dňa Zeme pod 
názvom „Očistime si našu obec“.
Po dohode s pánom starostom boli jednotlivým triedam 
pridelené úseky nášho chotára, ktoré bolo treba vyčistiť 
a zbaviť toho, čo tam nepatrí.  Vyzbrojení rukavicami, od-
padovými vrecami, hrabľami a lopatami dali sme sa do 
práce.
Aby sme zapojili i žiakov prvého až tretieho ročníka a žia-
kov špeciálnej triedy, rozhodli sa ich triedne pani učiteľky 
očistiť okolie našej školy. Po ich práci si školský dvor i celý 
areál školy aspoň na chvíľu oddýchne od papierov, skla, 
či fliaš, ktoré tam zanechali neporiadni občania, či žiaci, 
ktorí v poobedňajších a večerných hodinách prechádzajú 
cez areál našej školy alebo využívajú ihrisko, ktoré sa na-
chádza na školskom dvore.
Tí starší už dostali trošku ťažšie úlohy.  Žiaci štvrtého a 
piateho ročníka sa stretli na ihrisku. Ich úlohou bolo očis-
tiť celé ihrisko od nepotrebného odpadu a konárov, ktoré 
nerobili nášmu ihrisku veľmi dobrú reklamu. Vrecia plné 
odpadu postupne odvážali pracovníci obecného úradu.
Žiaci šiesteho až deviateho ročníka dostali asi tie naj-
ťažšie úlohy. Jedna skupina, ktorá bola tvorená žiakmi 
šiesteho a siedmeho ročníka, sa pobrala očistiť Zohor-
skú cestu. Každý z vás určite prechádzal po tejto ceste a 
sám videl, čo všetko sú ľudia schopní do prírody vyhodiť. 
Záchodové misy, PET fľaše, plienky, odpadky, plechovi-
ce, či stavebný odpad. To všetko bolo treba zozbierať, na-
hádzať do vriec a pomôcť naložiť na vlečku traktora, aby  
pracovníci obecného úradu mohli odviezť  odpad tam, 
kam patrí – na smetisko.
Podobnú úlohu dostali žiaci ôsmeho a deviateho roční-
ka. Tí však mali za úlohu očistiť Lábsku cestu a okolie Láb-
skeho jazera. Lábska cesta, keďže tam nie je veľa stromov 
a kríkov, kde sa dá odpad veľmi dobre ukryť,  nebola v ta-
kom hroznom stave ako okolie Lábskeho jazera a želez-
ničného priecestia pri Axi. Neverili by ste, čo všetko ste, 
možno aj niektorí z vás, milí spoluobčania, schopní vyho-
diť tam, kde to nepatrí. To, že sme našli sedačky, televí-
zory, záchodové misy, nespočetné množstvo starého šat-
stva, vrecia plné domového odpadu, plechovice, PET fľa-
še, či ostatný odpad nám po minulom roku už neprišlo až 
také prekvapujúce. Skôr nás zarazilo to, že sme v tom od-
pade našli i kostry domácich miláčikov, starostlivo zaba-
lené do vriec a nemilosrdne pohodené len tak pri ceste. 

Nezaslúžia si tieto živé tvory troška úcty?
Nedá mi necitovať jednu zo žiačok: „Pani učiteľka, tí ľudia 
snáď nepoznajú kontajnery!“ .
Než vyslovím poďakovanie tým, ktorí si to zaslúžia, ch-
cem sa v mene všetkých zúčastnených žiakov prihovoriť 
vám milí spoluobčania.
Uvedomte si, že žijeme v prekrásnom prostredí, ktoré  na-
vyše patrí do chránenej krajinnej oblasti
s najvyšším, piatym stupňom ochrany. Nezaslúži si oko-
lie našej obce troška úcty? Nemyslíte si, že je od vás ne-
zodpovedné hádzať odpad do prírody, hoci máte v de-
dine kontajnery na separovaný zber odpadu, pravidelne 
sa robí zber papiera v základnej škole, obec objednáva 
veľkokapacitné kontajnery, aby ste nemuseli odpad vo-
ziť sami do ASA? Myslím, že v dnešnej dobe je už na tejto 
planéte dosť problémov a netreba prilievať olej do ohňa, 
pretože sa nám to čím viac tým častejšie začína vracať for-
mou výkyvov počasia a následných škôd na majetkoch či 
životoch. Skúste si trošku vstúpiť do svedomia a zamys-
lieť sa nad sebou.
Pánovi starostovi, Dušanovi Dvoranovi a všetkým pracov-
níkom obecného úradu ďakujeme za spoluprácu počas 
brigády.
Jedno veľké ĎAKUJEM však patrí všetkým žiakom bez 
ohľadu na to, ktorý úsek obce čistili.   Podľa toho, čo som 
videla ja osobne pri skupine tých žiakov, za ktorých som 
bola zodpovedná, ale i informácií od mojich kolegýň, ne-
môžem povedať jedno krivé slovo na to, ako žiaci praco-
vali počas celej brigády. Povedzme si úprimne, nie je to 
príjemná práca hrabať sa v starých odpadkoch, a preto si 
zaslúžia veľkú pochvalu a naše uznanie. Zostáva nám len 
dúfať, že poriadok v okolí obce vydrží čo najdlhšie.

                                                                     Bc. Jana Ševčíková
                  / v mene kolektívu ZŠ/

Žiaci 9. ročníka sa pred koncom školského roku zúčastnili 
pod vedením pána riaditeľa Pavla Bencu brigády na hrá-
dzi v priestore, kde sa konali slávnosti letného slnovratu.
Vyčistili a vyhrabali celý priestor tak, aby tu mohli byť roz-
miestnené stánky, miesta na sedenie a bezpečný pohyb 
návštevníkov po hrádzi. Nepracovalo sa im ľahko, preto-
že vysoké teploty im dávali zabrať a odoberali im dosť síl. 
Prácu si však splnili dobre a oslavy slnovratu sa tak mohli 
uskutočniť v pekne upravenom prostredí. 

Mgr. Gabriela Gabrišová

Deň Zeme v MŠ
22. apríla každoročne má naša modrá planéta Zem  svoj 
sviatok – je Deň Zeme. Pripomíname si ho najmä pre-
to, aby sme si uvedomili, aké dôležité je učiť sa chrániť 
našu zem. Veď jej najväčším nepriateľom je človek sám.  
Človek, ktorý ju svojim konaním devastuje, ničí, a tým 
ohrozuje i sám seba.  Už niekoľko rokov v tento deň deti 
MŠ spolu so starostom obce vysádzajú v jej areáli stro-
my. Tešíme sa z dvoch krásnych líp, ktoré sme tu posadi-
li pred 15-timi rokmi, dvoch čerešní, ktoré majú 14 rokov, 
z tují, smrečka a rôznych kríkov, skrátka zo zelene, kto-
rá nás zásobuje kyslíkom. Tento rok nám starosta obce 
p. Dušan Dvoran spolu s p. Karolom Dvoranom za výdat-
nej pomoci všetkých detí z MŠ vysadili až tri krásne stro-
my : jednu lipu a dva javory poľné. Povinnosťou detí je sa 
o tieto stromy starať. Každé dieťa na záver dostalo loptič-
ku v tvare našej zemegule a zaspievali si piesne o príro-
de – stromoch, kríkoch, chrobáčikoch, skrátka to čo sa v 
škôlke na túto tému naučili.

                         RSDr. Anna Tomečková
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Výsledky súťaží 
v školskom roku 2011/2012
Geografická olympiáda:
Úspešná riešiteľka okresného kola:   Karolínka Belošičová, 
8. ročník – postúpila do krajského kola
   Lenka Kopčová, 6. roč.,  Filip Bojkovský, 9. roč
Matematická olympiáda školské kolo: 
  Karolínka Belošičová, 8. ročník,  Lenka Kopčová, 6. ročník
Pytagoriáda:
Úspešní riešitelia školského kola:  
Karolína Belošičová, 8. roč. – postúpila do  krajského kola
   Dušan Korenič, 8. roč., Davi Baári, 8. roč.,  Peter Miškolci, 5. roč. 
Spevácka súťaž  Slávik Slovenska 
  Nikol Balážová, 9. ročník – čestné uznanie      
Odmena za výborný prospech a vzorné správanie po-
čas školskej dochádzky: Andrej Antoniaci, 9. ročník

  
.....a  zazvonil  zvonec....
Život je už raz taký . Všetko ,čo má svoj začiatok , má i svoj 
koniec . Skončil sa školský rok  a pre deti  z predprimárnej  
triedy to bol veľký zážitok . Od rána vládla v škôlke sláv-
nostná atmosféra  v každej triede . ,,Veľkáci “ sa dopolud-
nia rozlúčili so všetkými učiteľkami , tetami upratovač-
kami  , kuchárkami  a mladšími kamarátmi . V detských 
srdciach sa hromadili veľké emócie  ,  ktoré po objatiach 
našich učiteliek spustili neuveriteľnú lavínu sĺz ....krásny 
pocit zadosťučinenia za našu prácu.  Aj obed „Veľkáčov“ 
musel byť nezabudnuteľný . Spoločný ,veľký ,  krásne 
prestretý stôl s chutným jedlom . Potom prišla tá najoča-
kávanejšia chvíľa rozlúčkovej slávnosti  tých , ktorí odchá-
dzajú do prvej triedy . Za spoluúčasti rodičov deti spieva-
li   a recitovali básne o rozlúčke  so škôlkou . Najkrajší oka-
mih  patril prechodu „ Bránou života “ a zároveň slávnost-

nému pasovaniu za prváka v škôlkarských bakalárskych  
čiapkach . Všetkým bez rozdielu šťastím svietili očká plné 
nádeje a očakávania. OKAMIH  ŽIVOTA , na ktorý si urči-
te budú všetky deti  spomínať . Na záver krásnej roz-
lúčkovej slávnosti sa rozkrojila veľká a sladká torta, 
ktorá urobila bodku za posledným školským dňom,  
rokom .....Všetko najlepšie prváci !     
                                                                   Eva Šimková 

Školský výlet –  Pernštejn a Punkevní jeskyňe.Školský výlet –  Pernštejn a Punkevní jeskyňe.
V posledný májový deň bol pre žiakov 5. a 8. ročníka iný 
ako ostatné školské dni. Pod vedením nás,  pani učite-
liek, sme sa skoro ráno vybrali na takmer trojhodinovú 
cestu autobusom. Cieľom cesty bolo dozvedieť sa niečo 
z histórie hradu Pernštejn, ale i  spoznávať krásy Morav-
ského krasu. 
Po dlhej ceste, ktorú väčšina žiakov prespala, sme do-
razili do Nedvčdíc, dedinky pod hradom Pernštejn. Boli 
sme prví, ktorí v ten deň hrad navštívili. Milá slečna sprie-
vodkyňa nám počas viac ako hodinovej prehliadky hra-
du porozprávala tie najdôležitejšie informácie o hrade a 
jeho majiteľoch. Názov prehliadkového okruhu znel „Od 
gotiky k 20. storočiu“. Tak ako to z názvu vyplýva, prezreli 
sme si expozície hradu, ktoré sa postupom času menili – 
od tých najjednoduchšie zariadených komnát a priesto-
rov, až po honosné salóny. V rámci prehliadky sme si vy-
počuli i historku o márnivej komornej, ktorá väčšinu času 
trávila pred zrkadlom. Zrkadlo tam je síce dodnes, ale 
údajne, kto sa do tohto zrkadla pozrie, do roka a do dňa 
stratí svoju krásu. Verte alebo nie, nenašiel sa nikto, kto 
by sa do tohto zrkadla pozrel! V rámci prehliadky sme 
boli informovaní i o tom, že tento hrad je často využíva-
ný filmármi. Boli tu nakrútené rozprávky, napr. Sedmoro 
krkavcú, ale i niektoré scény zo známeho príbehu o krva-
vej grófke z Čachtíc – Báthory. 
Ďalším bodom nášho programu bola návšteva Punkev-
ní jeskyňe, ktorá patrí do komplexu jaskýň Moravského 
krasu. Punkevní jeskyňe bola skutočne nádherná. Veľ-
ké množstvo kvapľov, kvapľových sál, ale i jazierok stáli 
za to množstvo schodov, ktoré sme museli prejsť. Zaují-
mavosťou prehliadky je oddych po stúpaní tzv. „infarkto-
vých schodov“. Keď už si naozaj myslíte, že ten infarkt do-
stanete, sprievodkyňa vás zastaví na schodoch a v úžas-
nej akustike jaskyne máte možnosť načerpať energiu pri 
počúvaní skladby Ave Mária. 
Nielen takéto spestrenie prehliadky nás potešilo. Vy-

Prezentácia finančnej správy 
a prevencia v boji proti drogám
Mesiace máj a jún už tradične sprevádza množstvo pre-
zentačných akcií, ktoré najmä školákom, ale aj predškolá-
kom sprostredkujú zložky finančnej správy. Medzi ne pat-
rí aj služobná kynológia. U detí sa teší veľkej popularite.
V júni sme zavítali do dvoch základných škôl v našom re-
gióne. ZŠ Zohor a ZŠ Vysoká pri Morave boli svedkami 
ukážok práce psovodov, ktorí im predviedli nielen vyhľa-
dávanie drog a cigariet, ale aj zadržanie nebezpečného 
pašeráka. Služobný pes musí poslúchať a tak sa deti po-
zerali ako reaguje na povely svojho pána. Pozerali sa aj 
pani učiteľky a určite by brali takých poslušných žiakov.
Stanica colného úradu Bratislava sa prezentovala pred-
metmi, ktoré sa im podarilo zadržať. Jednalo sa hlavne o 
rôzne výrobky z chránených živočíchov a repliky zbraní. 
Na čiernom trhu sa jedná o pomerne drahé výrobky, kto-
ré budú stále predmetom nelegálneho dovozu. Deti za-
ujímala aj výzbroj colníkov, ručné zbrane, pištole Glock, 
brokovnice či automatické pušky vz. 58 a samozrejme 
taktické vesty.
Problematika užívania drog sa presúva aj do prostredia, 
pre ktoré bola ešte donedávna tabu. Už aj školské lavi-
ce, nielen v mestách, ale aj na dedinách sa čoraz častejšie 
stretávajú s týmto problémom.. Finančná správa má veľ-
mi účinné prostriedky na ich odhaľovanie. Medzi ne patrí 
aj služobný pes. Hlavný kynológ finančnej správy ukázal 
deťom zásah pri vyhľadávaní drog. Štvornohý pomocník 
nezištne pomáha colníkom a robí veci, ktoré človek ako 
jeho pán nikdy nedokáže.                                                                               Ing.  Milan  Dibala

Vyhodnotenie školského roka 2011/2012Vyhodnotenie školského roka 2011/2012
Základnú školu vo Vysokej pri Morave navštevovalo v 
uplynulom školskom roku celkovo 133 žiakov, z ktorých 
5 bolo umiestnených v špeciálnej triede. Personálne ob-
sadenie bolo určené nasledovne:
Vedenie školy :  Pavel Benca riaditeľ školy                    
                        Mgr. Martina Koreničová zást. riad. školy                         
Vychovávateľky :  Anna Ťukálková, Jarmila Rusnáková               
Zadelenie triednictva :
  Eva Uhrová                                   2. trieda
  Mgr. Martina Klasová                3..trieda
  Mgr. Kornélia Rohrerová          4. trieda
  Mgr. Magdaléna Hýreššová    1.trieda 
  Mgr. Gabriela Gabrišová          6.trieda                                                          
  Mgr. Marta Matlovičová           7.trieda
  Bc. Jana Ševčíková                     8. trieda
  Mgr. Dagmar Šaray-Novotná  9. trieda 
  Anna Bencová                             5.trieda      
  Mgr. Daniela Biksadská            špeciálna pedagogička 
                                                           v špeciálnej triede

Žiaci mali možnosť pracovať v rôznych záujmových útva-
roch, ako boli futbalový krúžok, informatika, výtvarný, či-
tateľský, pohybové hry, nemeckej konverzácie a anglic-
kého jazyka, príprava na monitor zo slovenského jazyka 
a matematiky pre žiakov 9. ročníka.  
Okrem záujmových útvarov sa žiaci zúčastnili exkurzií, 
školských výletov, kultúrnych podujatí a výchovných 
koncertov. V septembrovom a aprílovom zbere nazbie-
rali spolu 9 415 kg papiera, taktiež sa zapojili do projek-
tu Vyčistime si Slovensko pri príležitosti Dňa Zeme, brigá-
dovali pre obec i firmu Alas.
Z celkového počtu žiakov neprospelo 6, z toho 1 na pr-
vom stupni. Opravnú skúšku budú robiť 2 žiaci. Pochvalu 
riaditeľ udelil týmto žiakom:
Lenka Caboňová, Tomáš Gahír, Kristína Gashová, Kristína 
Hlavenková, Šimon Kain, Michal Kopča, Miriam Krišico-
vá, Marcus Salay, Matúš Hurbanič, Martin Urbanič, Samu-
el Marčičiak, Veronika Vargová, Adam Rajzík, Róbert No-
sian, Richard Dvoran,  Nina Dulanská, Viktória Kiripolská, 

Simona Malcherová, Roman Štefanovský, Adam Šodek, 
Mária Budajová, Patrícia Gallová, Janka Salajová, Lenka 
Šebelová, Victoria Vlašičová, Peter Miškolci, Jakub Gahír, 
Lenka Kopčová, Kristína Filípková, Marco Matúšek, David 
Baári, Karolína Belošičová, Dušan Korenič, Andrej Anto-
niaci a Veronika Dubníčková.
Žiaľ, sú na našej škole i žiaci, ktorí majú zlé správanie a 
veľa neospravedlnenej absencie, za čo sú postihovaní 
pokarhaním a zníženou známkou zo správania. Celkovo 
bolo týchto žiakov 21. 
     Záverom by som chcela všetkým žiakom i pedagógom 
zaželať pekné prázdniny. Prajem vám, aby ste si dobre 
oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa za-
ujímavých ľudí a miest  na našej krásnej planéte. Získajte 
zážitky, skúsenosti, priateľstvá, ktoré vás obohatia a napl-
nia. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skon-
čení ktorých si poviete: „stálo to za to“, alebo „rád sa vra-
ciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam“...
                                                                      Mgr. Martina Koreničová

ústenie chodieb jaskyne smeruje priamo na dno zná-
mej priepasti Macocha. Pri vstupovaní na dno priepas-
ti nás prekvapil pohľad – ako by sme prišli do iného sve-
ta. Niektorým z nás to pripomenulo film „Cesta do stre-
du Zeme“. Pozorovaním krás tejto jaskyne sme sa dozve-
deli i to, prečo je Macocha nazývaná Macocha. Ale túto 
historku vám neprezradíme. Choďte si ju vypočuť, sto-
jí to za to. 
Druhú časť jaskyne sme si prezreli trošku netradičným 
spôsobom – plavbou lodičkami po riečnom systéme jas-
kyne. Nechýbalo tu vzrušenie pri možných pádoch do 
studenej vody pri nastupovaní a vystupovaní z lodí. No 
nakoniec sme to všetko zvládli bez ujmy na zdraví a hoci 
trošku uzimení, ale plní dojmov, dokončili sme prehliad-
ku jaskyne. 
Zostávalo nám už len nakúpiť suveníry, niečo si zajesť a 
mohli sme sa vydať na cestu domov. Verím, že všetkým 
zúčastneným sa tento výlet páčil a podarí sa im nahovo-
riť svojich rodičov, aby sa tam spolu ešte raz vrátili. 

Bc. Jana Ševčíková

Škôlkarská  hymna...    Škôlkarská  hymna...    
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Hurá! Konečne sa začali dlho očakávané prázdniny. Dnes už len spomíname na prežité 
zážitky počas školského roka. Jedným z nich bol aj koncoročný školský výlet. Uskutočnil 
sa 23.5.2012 a my, žiaci prvého stupňa, sme sa naň tešili už od januára.
    V stredu ráno sme plní očakávania nastúpili s plnými batôžkami jedla do autobusu. 
Čakala nás cesta do jaskyne Driny. Prvá zastávka však bola už tradične na priehrade Bu-
ková. Tam sme sa občerstvili, trochu prebehli a pokochali sa krásou prírody. Najmenšiu 
radosť asi mali miestni rybári, ktorých sme naším výskotom určite vyrušili. O chvíľu sme 
pokračovali v ceste. Autobus nás vysadil na parkovisku a čakala nás  ešte pešia túra cez 
les. Niektorí sa čudovali, prečo musíme šliapať, no keď sme uvideli krásny tichý les, boli 
sme ako očarení. Pred jaskyňou sa nás ujala sprievodkyňa, ktorá nás sprevádzala tajom-
nými chodbami jaskyne. Zaujali nás  rôzne výtvory prírody, za ktoré by sa nemusel han-
biť žiaden sochár. Keď sme vychádzali z jaskyne, vyprevádzal nás miestny netopier, kto-
rý nám zakrúžil nad hlavami. Jaskyňa bola krásna, ale všetci sme sa tešili, keď sme vyšli 
von do tepla. Stála teplota jaskyne niečo nad 7 ˚C sa nám zdala nízka. 
    Pokračovali sme v ceste na Červený Kameň. Na hrade nás ovanula história a každý z 
nás sa chvíľu cítil ako princ alebo princezná. Pri prechádzaní miestnosťami sme sa do-
zvedeli rôzne zaujímavosti zo života hradných pánov a ich poddaných. Hlavne tretiaci 
a štvrtáci počúvali so záujmom, pretože sa už na hodinách vlastivedy učili o živote na 
hrade aj o niektorých historických osobnostiach. Prehliadka nás veľmi zaujala, preto ne-
čudo, že sa každý ponáhľal do obchodu so suvenírmi, aby si kúpil aspoň obrázok alebo 
magnetku na pamiatku.
    Na hrade sídli aj skupina sokoliarov, ktorých vystúpenie sme si nenechali ujsť. Dozve-
deli sme sa niečo o dravcoch. Predviedli nám, čo všetko tieto vtáky dokážu, a že sa vedia 
naučiť rôzne kúsky. Po ich predstavení nás čakala cesta domov. Vrátili sme sa príjemne 
unavení a plní zážitkov a spomienok.
    Už sa tešíme na ďalší školský výlet o rok.

Mgr. Martina Klasová

Spomienky na školský výlet.Spomienky na školský výlet.

   Býva dlhoročnou tradíciou, že na konci školského roka chodia i deti MŠ na pekný vý-
let. Keď sme sa spýtali detí, kto z nich už niekedy bol na hrade Červený kameň, ruky hore 
zdvihlo päť detí. Preto sme rozhodli, že tento rok pôjdeme práve tam.
    Počasie nám prialo, a tak nás autobus uja Pšenicu odviezol priamo „do rozprávky“. S 
deťmi sme prešli celý hrad. Pani sprievodkyňa nám veľmi ľahkou formou priblížila ži-
vot ľudí na hrade i v podhradí v dávnejších dobách. Deti obdivovali starodávne kočia-
re i sane, a chlapci najmä starodávne zbrane. Videli sme i dravce – orly, sokoly, havrany, 
sovy, i keď z časových dôvodov sme sa nemohli zúčastniť ich show. Domov sme sa vrá-
tili s peknými zážitkami. 
     RSDr.  Anna Tomečková

Výlet na hrad Červený kameňVýlet na hrad Červený kameň

Návšteva Melku a viedenského Pratru.Návšteva Melku a viedenského Pratru.
Ako to už býva zo strany pána starostu Dušana Dvorana zvykom, podarilo sa mu i ten-
to rok, hoci v ťažkej finančnej situácii, nájsť peniažky a zaplatiť autobus pre našich vy-
znamenaných žiakov. Keďže ich nebolo až tak veľa, doplnili sme autobus žiakmi rodi-
čov, ktorí boli ochotní pomôcť pri maľovaní školských tried a upratovaní. V rámci výletu 
sme navštívili záhrady benediktínskeho kláštora v Melku a samozrejme viedenský Pra-
ter, bez ktorého by to nešlo. 
Benediktínsky kláštor prekvapil svojom veľkosťou a majestátnosťou. Hoci sme ho videli 
len zvonku, podarilo sa nám nazrieť do kostola, ktorý sa v rámci tohto areálu nachádza. 
Krásne pozlátený oltár, obrovský organ, mramorové stĺpy - skutočne nádherné. Ak sa v 
tomto duchu nesie i celý kláštor, musí to byť zážitok.
Cieľom nášho záujmu však boli tentokrát záhrady kláštora. Záhrady za kláštorom ničím 
nezaostávali. Mnohé druhy exotických rastlín ale i byliniek, či zeleniny, ktorú pestujeme 
i u nás, sme mali možnosť vidieť zasadenú do rôznych tvarov, rozdelené vždy podľa typu 
rastlín. V strede jedného z jazierok sme mali možnosť vidieť na jednom mieste zasadené 
všetky druhy zeleniny, ktoré boli privezené z Ameriky – napr. kukurica, či zemiaky. Obdi-
vovať treba najmä tých, ktorí strávia hodiny a hodiny údržbou týchto plôch.
Výstupom po schodoch na bastiu sme mali možnosť prezrieť si panorámu Melku a po 
malom osviežení sme sa vydali na cestu po údolí smerom ku kláštoru Göttweig. Za 
zmienku stojí najmä výhľad z kláštora na celé údolie plné vínnej révy. V skutku nád-
herné!. 
To, čo však najviac rezonovalo v ušiach našich žiakov, bolo slovo Prater. Asi vám netreba 
hovoriť, čo sa v rámci celého areálu dialo. Žiaci dostali niekoľko organizačných pokynov 
a potom: hor sa na kolotoče! Niektorých sme mali možnosť vidieť priamo v „akcii“ na ko-
lotočoch, od ostatných sme dostali informácie o tom, kde, s kým a čo zažili počas dvoj-
hodinového rozchodu. My učitelia sme však úprimne obdivovali ich odvahu. Tie atrak-
cie sú naozaj pre silný žalúdok a ten určite deti majú. 
Čo však nesmiem opomenúť je množstvo informácií, ktoré nám pán starosta počas ce-
lého výletu chŕlil. Vďační sme mu všetci nielen za tieto cenné informácie, za ktoré sa vša-
de platí a my sme ich mali zadarmo ale i za celý výlet, ktorý nám pripravil.  Zostáva nám 
len dúfať, že ak to bude čo i len trochu možné, pripraví pre nás mnoho ďalších výletov.  
V mene našich žiakov Vám ďakujem, pán starosta!

                                             Bc. Jana Ševčíková
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Zo života STARDANCE...Zo života STARDANCE...
  I keď práve tanečníci tanečného súboru Stardance oddychujú a vychutnávajú si let-
né prázdniny, predsa si radi spomenú na uplynulé obdobie, ktoré vypĺňali početné tré-
ningy venované prípravám na vystúpenie na miestnych slávnostiach letného slnovra-
tu. Organizátori podujatia venovali celých šesťdesiat minút tanečným číslam v predve-
dení detí a mládeže súboru. Predstavili sa najmladší tanečníci, ale i ďalšie vekové sku-
piny, ktoré usilovne pripravovali svoje čísla. Tanečná skupina sa zamerala na prezentá-
ciu latinsko-amerických tancov, ktoré k letnej nálade neodmysliteľne patria. Diváci tak 
mali možnosť vidieť brazílsku sambu, horúcu kubánsku salsu, chachu, novú choreo-
grafiu samby, argentínske tango, mambo alebo jive. Niektoré z tancov sme predvied-
li v nových kostýmoch, za ktoré ďakujeme p. krajčírke Miriam Krišicovej. Spolu so Star-
dance sa predstavila i hip-hopová skupina mladých tanečníkov One Crazy Crew. Tvo-
ria ju členovia Stardance a ďalší mladí chlapci a dievčatá z Vysokej pri Morave. Vyplni-
li plejádu latinsko-amerických tancov breakdanceovými kreáciami a najmodernejší-
mi diskotékovými rytmami.  Záver vystúpenia patril už známej a divácky obľúbenej 

V posledný aprílový deň sa už tradične v našej obci stavia 
máj. Tohto roku sa však nestaval na Námestí Antona Kad-
nára, ako sme boli zvyknutí, ale na vynovenom Námestí 
oslobodenia. Prišlo sa pozrieť veľa ľudí, ktorí sa radi zabá-
vajú, zatancujú si  a porozprávajú  so svojimi blízkymi. 
Na úvod kultúrneho programu vystúpil folklórny súbor 
Štvrtčan z Plaveckého Štvrtka, ktorý sa prezentoval v na-
šej obci prvý raz. Zameraním súboru sú predovšetkým zá-
horácke tance, ale predviedli tiež šarišskú polku a tance 
zo Spiša. Na záver vystúpenia si zatancovali  i s domácimi  
Hochštetňanmi, ktorým sa to veľmi poľubovalo.
Po omašľovaní mája  krojovanou skupinkou detí sme 
šťastne máj postavili a manželia Rakoví pod názvom 
Modex zabávali prítomných až do neskorých hodín. 
     

Mgr. Martina Koreničová

Stavali sme máj...Stavali sme máj...

choreografii na motívy skladieb z muzikálu Pomáda. Tra-
dičné zostavenie obohatil vstup mladších tanečníkov II. 
vekovej skupiny, ktorí spestrili vystúpenie svojím jivom a 
prispeli k celkovej atmosfére záverečného čísla. Slávnosti 
letného slnovratu pre Stardance mali okrem pekného zá-
žitku z vystúpenia na domácej pôde, ktoré máme najrad-
šej, i ďalší rozmer. Miestne obecné zastupiteľstvo sa roz-
hodlo udeliť ocenenie tanečnému súboru za šírenie dob-
rého mena obce. Ďakujeme obci Vysoká pri Morave za 
podporu počas celej histórie fungovania Stardance ako 
i za spomínané ocenenie. Dúfame, že sa nám bude dariť 
naše aktivity rozvíjať  i v ďalších rokoch. 
   V súčasnosti nás čaká letné sústredenie v Štúrove, kde 
sa tanečníci tešia na zaslúžený oddych a zábavu na ta-
mojšom kúpalisku a v septembri sa znova pustíme do in-
tenzívneho trénovania, aby sme mohli svojím tanečným 
programom prispieť k tradičným slávnostiam kapusty v 
Stupave. Už teraz sa na ne veľmi tešíme. 
     Mgr. Dominika Dinušová
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POĎAKOVANIEPOĎAKOVANIE
   S vďakou sa Vám chcem moji farníci aj Vám občania Vysokej pri Morave 
úprimne poďakovať. Prežil som s Vami 8 rokov. Stretali sme sa spoločne pri 
oltári, v krásnom chráme sv. Ondreja, ale aj pri rozličných podujatiach. 
Ďakujem za modlitby, za každé povšimnutie, úsmev, či dobré slovo.

   Pánom starostom Dušanom Dvoranom a obecným zastupiteľstvom mi bol 
udelený titul Čestný občan Vysokej pri Morave. Potešil. Veľmi potešil, pretože 
našu malebnú obec som mal, mám a budem mať rád.
Všetkým vám dávam do pozornosti tento odkaz:

Vieru som Vám vštepoval, nezatraťte ju.
Prikázania Božie  som Vám hlásal, neprestupujte ich.
Vašim manželstvám som žehnal, nestrpčujte si ich.

Vaše deti som miloval, nekazte ich.
Vašich chorých som navštevoval, buďte k nim trpezliví.

Vašich mŕtvych som pochovával, nezabúdajte na nich, cestu do večnosti som 
Vám ukázal, neopúšťajte ju a potom v nebi dovidenia.

    Milí Hochštetňania, želám Vám pevné a dobré zdravie, pokoj v srdci i duši, 
rodinné šťastie a ku všetkému veľa, veľa Božieho požehnania.

    Bohumil Mikula
                                                                                                                    kňaz

Poďakovanie pánovi farárovi.
Kňaz, učiteľ a richtár patrili voľakedy k najváženejším občanom dediny. 
V dôsledku spoločenských zmien sa toto postavenie úplne zmenilo a dnes je to 
presne naopak. Nedá sa to však tvrdiť o našom už bývalom pánovi farárovi Bo-
humilovi Mikulovi. Osem rokov, ktoré prežil v našej obci, boli dôkazom toho, že 
tento pán farár patril k obľúbeným, uznávaným a rešpektovaným kňazom. Bol 
to kňaz do dnešnej modernej doby, ktorého mali radi jeho farníci, ale s ktorým 
nachádzali spoločnú reč aj tí, ktorí do kostola nechodia a sú neveriaci. Deti ho 
mali radi, chodil s nami na školské výlety ako aj na zájazdy s dôchodcami, bol 
rozhľadený a sčítaný, dalo sa s ním porozprávať na akúkoľvek tému. Veľmi dob-
re spolupracoval s obecným úradom, vzorne sa staral  o faru a kostol. Na jednej 
strane príjemný kňaz, ktorý si svedomito plnil svoje povinnosti (aj keď sa to nie-
komu tak nezdalo), na druhej strane skromný, úprimný, dobrosrdečný a nápo-
mocný človek. Bol nielen dobrým kňazom, ale podľa slov  mnohých ľudí pôso-
bil ako chápajúci brat, rozumný otec alebo dobrosrdečný starý otec. O to viac 
nás mrzí skutočnosť, že už nepôsobí ako kňaz v našej obci. V mene veriacich ale 
i neveriacich našej obce chcem pánovi farárovi Bohumilovi Mikulovi úprimne 
poďakovať za všetko, čo pre túto obec a jej obyvateľov urobil. Sme vďační, že 
sme Vás, pán farár, mohli poznať a osem rokov s Vami spolupracovať. Ďakuje-
me Vám za Vašu láskavosť, ochotu, dobrosrdečnosť a veľkorysosť. Spomínajte 
na nás v dobrom, pretože Vysočania Vás majú radi a navždy zostanete v našich 
srdciach. Prajeme Vám veľa pevného zdravia, Božieho požehnania, sily a život-
ného optimizmu, ktorý viete rozdávať všade tam, kam prídete.

                                                                                                               Mgr. Gabriela Gabrišová

Vrúcne ďakujeme!Vrúcne ďakujeme!
   Všetci konštatujeme, ako rýchlo plynie čas. Deň po dni, týždeň po 
týždni, mesiace, roky. V dennom kolobehu práce a povinností si to ne-
stačíme ani uvedomovať. Až príde deň, kedy sa ten rýchlo prebehnu-
tý čas zastaví a ocitneme sa na mieste bilancovania a spomínania. Na 
konci školského roku sa pedagogický zbor základnej školy rozlúčil 
s učiteľkami pani Evou Uhrovou a pani Martou Matlovičovou. Riadi-
teľ školy Pavel Benca sa s nimi rozlúčil na pôde školy, ale nedá mi sa im 
ešte aj takto verejne poďakovať. Pani učiteľka Eva Uhrová venovala celý 
svoj život deťom, ich výchove a vzdelávaniu. Dlhé roky svojou pocti-
vou dennodennou prácou vštepovala stovkám  žiakov nové vedomos-
ti, pripravovala ich do života, pomáhala im orientovať sa v problema-
tických situáciách a postupne napĺňala ten veľký krčah ľudskej osob-
nosti. Jej rukami prešlo množstvo detí, dnes už dospelých ľudí, ktorí 
zastávajú významné posty v rôznych oblastiach spoločenského živo-
ta.  Pani učiteľka Uhrová bola nielen výborná vyučujúca ale aj príjemná 
a sympatická kolegyňa, ktorá bola vždy ochotná pomôcť, poradiť, a na 
ktorú sa dalo vždy spoľahnúť. Ďakujeme jej nielen za deti, ale aj za do-
spelých, pretože výchovou mladých urobila aj obrovský kus práce pre 
celú obec. Želáme jej príjemný a zaslúžený oddych v jej peknej a ešte 
stále aktivitou naplnenej jeseni života. 
  Veľké ďakujem chcem vyjadriť aj pani učiteľke Marte Matlovičovej, 
ktorá vyučovala sedem rokov v našej škole matematiku. Prišla k nám 
ako aktívna dôchodkyňa zo Zohoru, aby pomohla „vytrhnúť z  biedy“ 
vyučovanie matematiky v našej škole. Začiatky boli ťažké, ale ona si  
vedela nájsť cestu k žiakom, až sa postupne úroveň predmetu veľ-
mi zlepšila. Dôkazom toho boli dobré výsledky v monitorovaní devia-
takov z matematiky, ako aj účasť na okresných a krajských súťažiach 
ako olympiády a Pytagoriáda. Veľa úsilia venovala aj výchovnému po-
radenstvu a umiestneniu žiakov na stredné školy a odborné učilištia. 
Pani učiteľke prajeme ešte veľa síl, dobrého zdravia a životnej radosti  
v kruhu svojej rodiny.
Úprimné poďakovanie patrí aj pani učiteľke Anne Tomečkovej, ktorá 
vypomáhala ako dôchodkyňa v materskej  škole.  Patrila k obľúbeným 
učiteľkám, vedela si získať deti ale aj rodičov pre pomoc a sponzorské 
dary do škôlky. S veľkým  záujmom pripravovala pekný kultúrny pro-
gram k rôznym spoločenským akciám v obci. Želáme jej na zaslúženom 
odpočinku veľa dobrého zdravia, pokoja a rodinnej pohody.

Mgr. Gabriela Gabrišová

POĎAKOVANIE
V predošlom čísle Vysočana sme ďakovali rodičom, ktorí pomáhali pri maľovaní 
a upratovaní tried v základnej škole. Nedopatrením sa stalo, že sme na niekto-
rých rodičov zabudli, čím sa im chceme ospravedlniť a ešte raz im poďakovať za 
ich ochotu pri spolupráci ako aj za sponzorské dary škole. Touto cestou ďakuje-
me pani Irene Ulehlovej za pomoc v 3. triede a pani Klaudii Vlašičovej za pomoc 
v 5. triede. Na konci školského roku maľovali rodičia ešte 1. triedu. Poďakovanie 
patrí pánom Petrovi Suchému a Petrovi Caboňovi. Veľké poďakovanie patrí aj 
nášmu stálemu sponzorovi pánovi Ignácovi Bertovičovi, ktorý už mnoho rokov 
poskytuje škole pomoc sponzorskými  darmi pri rôznych podujatiach a škol-
ských akciách. Prajeme mu veľa zdravia a ďalšie úspešné napredovanie firmy.

   Mgr. Gabriela Gabrišová

Naša Obec Vysoká pri Morave sa pripojila k projektu partnerských obcí s ná-
zvom VYSOKÁ a zúčastnili sme sa 4. ročníka futbalového turnaja, ktorý tento-
krát usporiadala Vysoká v časti Pitárne dňa 7.7. 2012 za účasti 6 mužstiev. Vy-
soká časť Pitárne sa nachádza v okrese Bruntál na poľskej hranici. Tradičnými 
účastníkmi týchto stretnutí sú Vysoká nad Uhom, Vysoká nad Kysucou, dve Vy-
soké z Moravy a Wysoká z Poľska.  Naši futbalisti starých pánov odohrali 5 stret-
nutí a obsadili celkové 4 miesto. Mali sme najväčší vekový priemer a zo stra-
ny ostatných mužstiev   bola vysoko hodnotená výkonnosť futbalistov, ktorí  
v mnohých prípadoch mali raz toľko rokov ako súperi. Podujatie bolo zorga-
nizované na vysokej športovej a spoločenskej úrovni. Neľutovali sme 300 km 
vzdialenosť, ktorú sme urazili do miesta podujatia. Boli sme obdarovaní vec-
nými darmi. Nakoľko sme sa zúčastnili tohto podujatia prvý raz, nemali sme 
prehľad ako daná akcia prebieha. Na budúci rok sa toto stretnutie uskutoční 
vo Vysokej nad Uhom a v roku 2014 privítame Vysoké na našom domácom šta-
dióne, kde sa organizačne veľmi dobre pripravíme, aby sme vzorne reprezen-
tovali našu obec. Turnaja sa pod vedením Jozefa Gabaša zúčastnili nasleduj-
úci hráči starých pánov : Miškolci Anton, Miškolci Peter, Surovič Vojtech, Mar-
tinka Milan, Černek Daniel, Lederleitner Tomáš, Bobák František ml. , Dvoran  
Peter, Šodek Stanislav a Prokop Pavol. Už teraz sa tešíme na budúce ročníky, 
kedy si budeme opäť môcť zmerať sily so svojimi súpermi a vzájomne sa spo-
znávať. 

Jozef Gabaš

FUTBALOVÉ STRETNUTIEFUTBALOVÉ STRETNUTIE
Práca DHZ v našej obci...Práca DHZ v našej obci...

V uplynulom období bola činnosť DHZ v našej obci pestrá a bohatá. Jej členo-
via pod vedením pani predsedníčky Štefánie Smolinskej zorganizovali brigá-
du v požiarnej zbrojnici, ktorú spolu aj s okolím pekne vyupratovali.  Tradične 
na Veľký piatok členovia DHZ držali stráž pri Božom hrobe a v miestnom kosto-
le. Na Bielu sobotu sa zúčastnili na večernej procesii. Nechýbali ani pri stavaní 
obecného mája, kde mali aj stánok s občerstvením. 2. júna 2012 poriadali v na-
šej obci dennú súťaž družstiev, v ktorej súťažilo 9 družstiev mužov a 5 družstiev 
žien. Naše ženy sa umiestnili  na druhom a chlapi na štvrtom mieste. Aktívne 
sa zúčastnili osláv letného slnovratu, kde držali čestnú stráž pri kladení venca 
k pomníku Zoltána Halmaya a na nábreží Moravy mohli deti z hasičského auta 
striekať na terč.  Každé dieťa, či už terč trafilo alebo nie, dostalo sladkú odmenu. 
Osobitné poďakovanie za činnosť DHZ patrí pani predsedníčke Štefánii Smo-
linskej, ďalej Hanke Maxiánovej st., Jackelin Eckerovej, Miške Matúškovej, Sta-
novi Pšenicovi, Jožkovi Maxiánovi, Jožkovi MIkuláškovi, Hanke Maxiánovej ml., 
Slávkovi Meteličkovi a Karolovi Dvoranovi.  

     DHZ       
 Vysoká pri Morave 
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Narodené deti 
od 15.4.  2012 – 18.7.  2012 

Miklušičáková Sarah, 
Štelbaská Zora, 

Zemanová Iveta, 
Krčmár Jozef Krištof, 

Nosianová Alexandra, 
Višváder Ján, 

Miškolciová Aneta, 
Jarcovják Dominik, 

Benca Matúš, 
Sirota Sedrik

Zomrelí 
od 15.4.  2012 – 18.7. 2012 
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JUBILANTI v prvom štvrťroku 2011 Jubilanti – do od 01.01. 2012 -  31.8. 2012 

50 rokov
Ján Stadničár, 

Magdeléna Palkovičová, 
Mária Stadničárová, 

Jana Ulehlová, 
Robert Hazlinger, 

Margita Bobáková, 
Ivana Morávková, 
Mária Budajová, 
Zdeněk Šimunič, 
Ján Kvašňovský, 
Viera Kopčová, 

Kamila Šimuničová

55 rokov
Mária Kopčová, 
Vladimír Benek,

 Anna Hlavenková, 
František Čermák,

Ján Metelička, 
Emília Zemanová, 

Gabriela Gabrišová, 
Elena Kovárová, 
armila Kavická, 
Milan Ščepán, 

Milan Žužič, 
Dušan Plunár, 

Anna Vrábelová, 
Mária Šulcová, 

Jarmila Kavická, 
Ivan Salay, 

František Kaleja, 
Jaroslav Zeman, 

Peter Šípoš, 
Eleonóra Šimuničová,

 Mária Petrášová 

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, 
Robert Masaryk, 

Karol Kavický, 
Ján Novoveský,

 Mária Kudlicová, 
Terézia Kopčová

65 rokov
Dušan Mitrík,

Agneša Urbaničová,
 Janka Uhrová, 

Janka Ševčíková, 
Rastislav Smetka, 
Jozefa Mitríková, 
Anna Šušuková, 

Štefánia Kopčová,  
Mária Koreničová, 

Ružena Slobodová,
 Mária Kováčiková,
 Vojtech Višváder, 

Ivan Mikulášek

70 rokov
Ján Klas, 

Mária Šimuničová, 
Věra Siváková, 

Božena Bieliková,
Anna Filípková,

 Jarmila Radnótyová, 
Jozefína Ulehlová, 

Robert Uher, 
JUDr. Pavel Valík, 
Anna Papežová, 
Štefan Čermák, 

Anastázia Janská

75 rokov
Verona Šimuničová, 

Ján Šimunič,
 Jozef Daráž, 

Jozefa Macková, 
Eva Ryšavá, 

Albert Bielik, 
Robert Zsigmond, 

Otília Plachová, 
Štefánia Rusnáková, 

Tibor Rovný, 
Jozef Krištofiak

80 rokov
Jaroslav Mareš,

 Karol Plach, 
Štefánia Šarníková,

 Františka Ščepánová, 
Cecília Hološková, 
Mária Kadnárová

85 rokov
Magdaléna Mistecká, 

Margita Poláková, 
Mária Mardiaková 

90 rokov 
Štefan Šárnik, 

Matilda Peťovská, 
Mária Šimuničová

Kopčová Alžbeta,
 Emil Fejtl, 

Šlacerová Mária,
Hercegová Emília,

 Plunár Dušan, 
Jurčíková Zuzana, 

Caboňová Edita


