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VITAJ, JAR !VITAJ, JAR !

Prebúdzanie
Zem dychtivo otvára svoju náruč,
vysiela prosby k slnečným lúčom. 
Potrebuje silu a nádej,       
aby sama mohla rozdávať  
nádej a prísľub k novému životu. 
Kolobeh prírody nikomu nedovolí 
pochybovať o pevnej pravidelnosti. 
Jar je tu ! 
V láskavom objímaní vetra, 
v pokore skláňajú svoje slnečné hlavy narcisy. 
Dostali prvý bozk od slnka. 
Súťažia v kráse s tulipánmi, 
závidia jednoduchú krásu fialkám.
Zvončeky konvaliniek po krajine hlásia,                                                                                                                 
že jar má lásky viac než túžobných snov 
a v tráve nežných hlávok sedmikrás.  
Ožíva všetko znova, zas a zas,  
a preto aj ty, deň každý vezmi vďačne,  
ktorý ti život dá.  
Na svete nie sme večne, 
život je veľký dar. 
Po zime vždy príde jar, 
rozdáva voňavé šťastie, 
len sa nikdy nevzdávaj pri prvej prehre v živote.
Vždy je ešte pre čo žiť - 
aj keď si mnoho stratil. 
Vždy sa má človek za čo biť, 
hlavne ak tvoj boj iným šťastie, lásku a nádej
do nového života vráti. 

Mgr. Božena Hancková

Milostiplné a požehnané veľkonočné sviatky, hojnosť zdravia, šťastia a lásky všetkým občanom praje redakcia Vysočana

   Začína sa najkrajšie obdobie roka – dlho očakávaná jar so svojimi neopakovateľnými krá-
sami, kvitnúcimi kvetmi a omamnými vôňami. Toto obdobie sa u nás spája so zvykmi Veľkej 
noci. Staré dobré zvyky sa pomaly vytrácajú, ale v našich srdciach ostáva kresťanský odkaz 
Veľkej noci. Tieto sviatky sú pre kresťanov a veriacich sviatkami bolesti, utrpenia, ale aj ná-
deje a vzkriesenia , dávajú človeku novú nádej a posilňujú vieru. Veriacim iste dobre padnú 
nasledovné slová : „ Pane, nech človek , čo Tvoje slovo číta, u seba Tvoju lásku víta. Nech mu 
Tvoja múdrosť velí. Nech odovzdá sa Ti celý. Pane, nech človek , čo slovo počúva, nech zmeniť 
sa v ňom , čo zmeniť sa má. Nech mu Tvoja obeť večný život dá. Keď budeš čítať tieto slová, 
zamysli sa, prosím znova. Preleť životom, myšlienkami, hľaď na chvíle, čo sú za nami. Koľkokrát 
znelo „Chvalabohu“, vďaku úprimnú si vzdával Bohu, no je to stále málo, oproti tomu, čo sa Ti 
dostávalo. Pán Ti utíšil a ošetril všetky Tvoje rany. Nech tomu, čo toto číta, nová nádej , čo bola 
skrytá, dodá vieru, nádej a lásku.

    Pre iných občanov je Veľká noc sviatkom zázračného znovuzrodenia prírody, ktoré sleduje-
me rok čo rok, a predsa nás to vždy znovu a znovu fascinuje. Optimizmus, radosť, ohňostroj  
farieb – to sú veľkonočné sviatky. Rodinné stretnutia okolo sviatočného stola, kde má svoje 
miesto  pohoda, veselosť a vedomie, že kedykoľvek pri tomto stole nájdeme svoje miesto. 
Prechádzky do prírody, dýchanie sviežosti vzduchu, užívanie si svojho domova. Hans Christian 
Andersen povedal : „Všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové nádherné vyda-
nie“. Vážme si, že môžeme v tejto knihe listovať. Prajem všetkým pokojné veľkonočné sviatky!
                                                                                                                                                    Mgr. Gabriela Gabrišová

  Veľkonočné pranostiky
- Ak je Zelený štvrtok biely, bude teplé leto.
- Saď zemiaky na Zelený štvrtok, v jeseni sa potešíš.
- Ak prší na Veľký piatok, možno dúfať v dobrú úrodu.
- Keď na Veľký piatok hrmí, na poli sa urodí.
- Veľký piatok daždivý, znamená rok žíznivý (bude sucho).
- Keď je na Veľký piatok mráz, býva veľa hríbov.
- Keď prší na Veľkonočnú nedeľu, bude v lete núdza o vodu.
- Veľkopiatkový a veľkonočný dážď zriedka prináša žatve požehnanie.
- Pekná Veľká noc - požehnaná úroda.
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Vítali sme 
nový rok 2018
   Čas neúprosne letí a my sme opäť o rok star-
ší. 1. januára 2018  sme sa stretli v kultúrnom 
dome s občanmi našej obce, aby sme vykroči-
li tou správnou nohou do nového roka 2018.   
Starý rok sa už nevedel dočkať, kedy odovzdá 
žezlo  Novému roku a poprial mu, aby sa mu 
darilo lepšie ako v tom predchádzajúcom. 
Pán starosta obce, Dušan Dvoran, všetkých 
privítal, predniesol svoju reč, vyzdvihol prio-
rity, ktoré obec potrebuje,   poprial  občanom 
v nasledujúcom roku len to najlepšie. Ako už 
býva zvykom,  členovia obecného futbalové-
ho klubu pripravili punč a varené víno. Ľudia 
sa stretli, podali si ruky, prehodili pár slov a 
potom už všetci spoločne sledovali nádherné 
divadlo ohňostroja na Námestí oslobodenia.

 Mgr. Martina Koreničová 

Aký bol rok 2017?
   Bol to rok vcelku pokojný, bez väčších mimoriadnych udalostí. Neboli realizované významnejšie investičné akcie, keďže v roku 2018 má prísť 
k výmene plynového potrubia v obci. Práve preto sa rok 2017 dá charakterizovať ako rok prípravy projektov pre rozvoj obce v budúcom ob-
dobí. Obec tiež výrazne šetrila finančné prostriedky do budúcnosti. Tradične obec žila bohatým kultúrno – spoločenským životom. Pribudla 
nová akcia Výstava starých fotografií obce pod názvom „Pozdrav z Hochštetna“. Začiatkom roka aj u nás vypukla vtáčia chrípka. V rámci toho 
bol zlikvidovaný chov sliepok na Nandy dvore  a prijaté príslušné opatrenia v obci, aby sa nešírila ďalej. Ku koncu roka obec vystrašil výbuch 
plynu v obci Baumgarten. V januári sme zažili trojkráľovú arktickú zimu, kedy teploty klesali na mínus 15° až – 20° C. V lete udreli tropické dni 
aj noci, keď teploty dosahovali hodnoty viac ako + 35° C. K 31.12. 2017 mala obec 2254 obyvateľov. Narodilo sa 23 detí, 23 občanov zomrelo.     
  K trvalému pobytu sa prihlásilo 32 občanov. V obci bol v roku 2017 len jeden sobáš. Prvé dieťa narodené v roku 2017 je Natália Jánošková, 
najstarší občan obce je pán Šárnik Štefan, najstaršia občianka obce je pani Meteličková Matilda. Nad 90 rokov veku žilo v roku 2017 v obci 18 
občanov. V roku 2017 bolo vydaných 14 stavebných povolení na výstavbu rodinných domov, 2 na výstavbu garáže, 3 – ostatné. 6 rodinných 
domov a bytov + 1 garáž a 1 hospodárska budova boli skolaudované. Kronika  obce je na obecnom úrade , kde je podrobne zaznamenané 
všetko podstatné, čo sa v roku 2017 v obci udialo.                                                                                                                                                   Anna Tomečková 

Fašiangy 2018
  Ján Kollár v prvej polovici 19. storočia na-
písal : „Všetci ľudia sa radujú v fašangovém 
čase, jedni pijú, druhí jedia za stolom klobá-
se, títo rebrá a slaninu, tamtí šišky pražia ta-
kové a iné veci na fašangy jedia. Víno, pivo  a 
pálenô sebe popíjajú, potom sa do veselého 
krepčenia dávajú...“ Táto takmer 200 rokov 
stará báseň ukazuje, ako pevne a hlboko sú 
zakorenené fašiangové tradície takmer vo 
všetkých regiónoch Slovenska. 
  A naša obec nie je výnimkou. Po stáročia 
sa v obci dodržiavali fašiangové tradície vo 
forme zábavy, tanca, karnevalov, zabíjačiek, 
chodením fašiangových masiek po dedine, 
pochovanie basy a ešte niečo naviac, čo bolo 
široko – ďaleko známe o našej obci, a to „Žen-
ský chmat“. Nevieme, kto a kedy to vymyslel, 
ale bola to zábava, ktorou vyvrcholili v obci 
fašiangy v utorok pred Popolcovou stredou. 
Na tejto zábave, ktorá bola vlastne dámskou 
volenkou, si ženy vyvádzali do tanca mužov 
a dávali si s nimi zahrať sólo. Za to pravdaže 
museli muzikantom zaplatiť. Muži na oplátku 
po tanci pozvali tanečnicu na pohárik pále-
ného. Tak sa mnohé tanečnice, ale aj taneč-
níci, z takejto zábavy spamätávali ešte deň i 
dva. Hlave, že bolo v obci veselo.
  Našej obci sa tiež nevyhlo to, že niektoré ľu-
dové tradície boli v istých obdobiach v útlme. 

Stará generácia nadšencov postupne vymie-
rala a mladým sa akosi nechcelo pokračovať 
v ich tradíciách, lebo prišla nová doba a s ňou 
výber iných druhov zábavy.  Potešiteľné je,  
že pred dvadsiatimi rokmi skupina nadšen-
cov okolo pani Etelky Dvoranovej nadviazala 
na fašiangové tradície našich predkov a tieto 
sa odvtedy každoročne v obci dodržiavajú. 

9. reprezentačný 
ples – 27.1. 2018

      

Reprezentačný ples, ktorý už po 9 –ty raz 
zorganizoval Obecný futbalový klub otvoril 
oficiálne fašiangovú sezónu v obci. V krásne 
vyzdobenom kultúrnom dome privítali hos-
titelia 130 prítomných dám a pánov, ktorým 
ešte pred vstupom do sály ponúkli kalíštek 
hruškovice alebo slivovice. Dámy v krásnych 
dlhých róbach, páni v tmavých oblekoch do-
dali plesu eleganciu a noblesu. Poctu otvo-
riť ples zazvonením zvonca na to určeného 
dostali manželia Lenka a Karol Dvoranovci. 
Úvodný tanec zatancovali tri páry z bývalej 
tanečnej skupiny STARDANCE. Dobrú veče-
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Obecná zabíjačka
 Tretieho februára sa v kultúrnom dome ko-
nala už 12 – ty raz tradičná obecná fašiango-
vá zabíjačka, ktorú zabezpečuje fašiangová 
spoločnosť so starostom obce. Príprava za-
bíjačky, samotná zabíjačka až po upratanie 
kultúrneho domu na druhý deň trvala 5 dní. 
Tak ako po minulé roky sa vyrábali tlačenky, 
jaternice, jelitá, piekli sa rebierka a bôčiky, 
cigánske pečienky, oškvarky, varil sa zabí-
jačkový guláš a zabíjačková kapustnica a na 
záver mnohým chutil dobrý mastný chlieb s 
cibuľou. 
  

Na zabíjačkové výrobky sa spotrebovalo 500 
kg mäsa, 50 kg cibule, 12 kg cesnaku a 60 
kusov sendvičov. V sobotu o 9:00 hod. prišla 
o život 160 kg svinka, ktorej na jej poslednej 
ceste zahrala kapela „Myší šramot“ pod vede-
ním Paľka Benkoviča a rozlúčkovú pieseň za-
spieval Jožko David. Celú zabíjačku pripravil 
zohratý kolektív „fašiangových stálic“ : Etelka 
Dvoranová, Boris Urbanič, Milka Koreničo-
vá, Paľko Kopča, Valika Dvoranová, Anička 
Hološková, Terka Kopčová, Lidka Ševčíková, 
Jarka Mikulášková, Božka a Peter Dvoranov-
ci, Mirko Kopča, Jožko Gabaš, Helenka  a Fer-
ko, Adriana Šebelová, Martina Urbaničová, 
Božka Ševčíková a ďalší členovia fašiangovej 
spoločnosti. V bufetoch predávali Karinka 
Kovárová, Evička Gabašová, Vierka Šebelová, 
Hanka Malcherová, Janka Kiripolská, Lydka 
Poláková, Adriana Mikulášková a Ivanka Mo-
rávková. V sobotu od rána až do večera bol 

kultúrny dom plný návštevníkov z obce i z 
okolitých obcí. Doobeda v kultúrnom dome 
vyhrávala muzika pod vedením Paľka Benko-
viča, ľudová hudba z Búrú a poobede bavila 
prítomných skupina DUO LINZ z Malaciek .  
Zabíjačky sa zúčastnili zástupcovia z part-
nerských obcí Marchegg a Vedrovice a ďalší. 
Príjemným prekvapením na zabíjačke bola 
účasť nového predsedu BSK pána Juraja Dro-
bu, ktorý prišiel aj so svojím synom. Krátko sa 
prítomným prihovoril, zaželal dobrú zábavu 
a dobrú chuť, za čo ho prítomní odmenili 
srdečným potleskom.

   

Príprava, priebeh zabíjačky až po jej ukonče-
nie nie je žiadna zábava, ale riadna „makač-
ka“. Poďakovanie patrí všetkým, aj pracov-
níkom OcÚ, ktorí pri nej pomáhali. A tí, ktorí 
ešte vládali a v nedeľu prišli kultúrny dom 
upratať, dostali „odmenu“ – rezeň, šalát a po-
hárik vína. Nezávidíme im. Prajeme všetkým, 
aby počas roka nabrali dosť síl, aby sme mali 
zabíjačku aj o rok. 

ru aj polnočnú kapustnicu pripravil p. Boris 
Urbanič so svojimi pomocníkmi a pochváliť 
treba aj obsluhujúci personál, ktorý sa staral 
o všetkých účastníkov plesu. Za kráľa a krá-
ľovnú plesu „odborná porota“ zvolila manže-
lov Klčových. Hudobná skupina     zo Smrdák  
výrazne prispela k dobrej nálade počas celé-
ho plesu. Mnohí prítomní si na záver odniesli 
pekné výhry z plesovej tomboly. Predsedovi 
OFK p. Ivanovi Mikuláškovi, tajomníkovi OFK 
p. Karolovi Dvoranovi a všetkým, ktorí sa 
na organizovaní plesu podieľali, patrí naše 
úprimné poďakovanie. 
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Fašiangový sprievod masiek 
  V sobotu 10. februára, týždeň po obecnej zabíjačke, pokračovali fa-
šiangy v obci tradičným sprievodom masiek obcou, ktoré vyvrcholilo 
v KD na fašiangovej zábave. Chrípková epidémia zasiahla tento rok i 
fašiangové masky. Oproti minulému roku ich bolo o 30 menej. I keď 
bolo masiek spolu aj s muzikantmi len 45, boli pekné, farebné, ná-
padité a veselé. Tradične pred KD odovzdal starosta obce „richtársku 
palicu“ fašiangovej „kráľovnej“ pani Etelke Dvoranovej a zveril jej zá-

bavu v obci až do utorka polnoci, kedy sa fašiangy končia. Fašiangový 
sprievod potom začal svoje putovanie obcou. Bolo aj veselo, vyhrá-
vala hudba s domácimi i „ požičanými muzikantmi“. Keďže mnohí z 
muzikantov majú zdravotné problémy, vyhrávali na vlečke, ktorú 
ťahal pár koníkov z Lábu. Prvá zastávka bola tradične na obecnom 
úrade. Starosta obce privítal všetkých prítomných a pracovníčky obce 
ponúkali varené víno, obložené chlebíčky a iné dobroty. Veselo bolo 
v rodine Foltínovej na Hlavnej ulici, kde sa masky spoločne každo-
ročne odfotografujú. Pani Ľudmilka Foltínová napiekla výborné ma-
kovníky, orechovníky a cesnakové koláče. Pán Foltín nalieval dobré 
vína, hruškovicu, slivovicu a vynikajúcu medovinu. Za to ich masky v 
tanci poriadne vyzvŕtali. Dobrotám nebolo konca ani v Potravinách 

Prokeš. Obložené chlebíky, jednohubky, zákusky, varené i nevarené 
víno, štamperlík ostrého, to všetko ponúkali maskám ale i občanom, 
ktorí sa prizerali. Ako bonus ich vnúčatá Tamarka a Tobiáško ponú-
kali všetkým plné košíky oškvarkových pagáčikov, ktoré piekla pani 
Stázka Nerádová. Družstevná ulica ( v minulosti Kozia) sa tiež nedala 
zahanbiť a ponúkala rôzne fašiangové dobroty. Inak tomu nebolo ani 
v rodine Trnkovej, kde okrem iného ponúkali fašiangové ešte teplé 
šišky. Cestou sa sprievod masiek zastavil na miestnom cintoríne, kde 
pri hlavnom kríži zapálili veľkú sviečku ako spomienku na tých členov, 
ktorí v priebehu 20 tich rokov zomreli. Masky vítala v novom šenku 
pani Ľuba Pavlačičová a tiež nešetrila pohostením. Ďalšiu zastávku 
majú masky tradične u starostu obce. Pani Janka ponúkala i tento rok 
pečené klobásy a fašiangové šišky a nechýbal ani pohár dobrého vína, 
či kalíštek „tvrdého“. Cesta masiek potom videla do V.I.P. pubu, do po-
travín pána Bročku, do Večierky a šenku u Gašpara. Sprievod skončil 
svoju púť v kultúrnom dome na fašiangovej zábave, ktorú tradične 
poslednú fašiangovú sobotu organizuje výbor MO JDS. Po defilé ma-
siek v sále pokračovala zábava až do polnoci, kedy fašiangový farár ( 
inak už pár rokov ním je starosta obce) so svojimi pomocníkmi po-
chovali basu. Zábava však pokračovala ďalej až do skorých ranných 
hodín. 
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ŽENSKÝ CHMAT
Miestna organizácia  JDS pod 
patronátom starostu obce zorga-
nizovala aj tento rok pre svojich 
členov i pre členov JDS z okresu 
Malacky tradičnú fašiangovú zá-
bavu „Ženský chmat“ – v utorok 
13. februára.  Rozlúčiť sa s fašian-
gami chodia k nám dôchodcovia 
z obcí i okresného mesta Malac-
ky aj so svojimi starostami. Viac 
ako 300 účastníkov privítala v KD 
pani Valika Dvoranová – pred-
sedníčka MO JDS. Prítomným sa 
prihovoril starosta obce pán Du-
šan Dvoran a okresná predsed-
níčka  JDS pani Ružena Mrázová. 
Potom už zábava pokračovala až 

do 15:00 hod., kedy dôchodcovia spolu s „fašiangovým smútočným 
sprievodom pochovali basu“. Fašiangový farár bol už tradične staros-
ta obce pán Dušan Dvoran a jeho pomocníci starostovia z okolitých 
obcí, prednosta okresného úradu Malacky a starostovia z Marcheggu 
a z Vedrovíc. Tento rok mohutným potleskom privítali prítomní nové-
ho predsedu BSK p. Juraja Drobu, ktorý v priebehu krátkeho času už 
druhýkrát zavítal do našej obce počas fašiangov. Ukázal sa ako zdat-
ný tanečník, keďže takmer jednu hodinu si ho v tanci striedali prí-
tomné dôchodkyne všetkých vekových kategórií. Pán predseda tiež 
ukázal, že má zmysel pre humor, keďže sa preobliekol i za jedného 
člena „smútočného sprievodu“. Okrem toho sa ochotne odfoto-
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grafoval s každým, kto o to prejavil záujem 
a podebatoval s prítomnými, čím si vyslúžil 
ich sympatie a obdiv. Basa dohrala, stíchla a 
odišla do zabudnutia až do Veľkej noci, kedy 
sa môže s plnou silou vrátiť a ľudí zabávať. 
Výbor MO JDS si zaslúži nielen poďakovanie, 
ale i uznanie za organizáciu fašiangových zá-
bav. Nie je to ľahká ani jednoduchá vec. Veď 
toto všetko pripravujú ľudia v dôchodkovom 
veku, ktorí hoci pociťujú na konci akcií riadnu 
únavu, robia to už niekoľko rokov s láskou a 
pre spokojnosť ostatných. Vďaka vám. Nech 
vám zdravie, sila a odhodlanie vydržia aj do 
budúcich rokov.

Anna Tomečková 

 ..... keď končí fašiang .....
   Dňa 13. februára, v utorok,  bola  posledná fašiangová zábava v na-
šej obci, ktorá bola jedinečná v minulosti tým, že  si ženy v tento deň 
vyvádzali chlapov do tanca  a to bol   ,,ženský chmat“ . Tento miestny 
zvyk sa postupne rozšíril aj mimo našej obce  a teraz patrí medzi  naj-
obľúbenejšie  zábavy  dôchodcov v okrese Malacky. Túto tradíciu za-
ložili naši predkovia a je obdivuhodné ,že sa vďaka obetavým ľuďom 
zachovala až doteraz. 
   V utorok pred Popolcovou stredou  sa odohrala aj iná udalosť, o 
ktorej sa v našej obci medzi občanmi veľa nevie. Chcem vás všetkých 
s ňou oboznámiť. Nespája sa s veselosťou a zábavou, ale s veľkým 
smútkom ,ktorý prežívali naši predkovia. Koncom 19. storočia za-
chvátila našu obec epidémia moru, ktorá si vybrala krutú daň . Nebo-
lo rodiny, kde by nesmútili za svojimi drahými. Umierali deti, rodičia, 
starí  i mladí bez výnimky. Lieky na mor neboli  a dezinfekcia bola sla-
bá. Veriaci sa od kňaza dozvedeli,  že v stupavskom kostole je v uto-
rok pred popolcovou stredou vystavená prevelebná sviatosť oltárna 
. Rozhodli sa, že pôjdu prosiť Boha o pomoc v beznádejnej situácii , 
zostali tam aj na svätú omšu a s požehnaním sa vrátili domov. V tú 
noc nikto nezomrel  a postupne mor ustupoval . Celá obec ďakova-
la Bohu za jeho pomoc a vypočutie prosieb. Od tých čias chodievali 
Vysočania z vďaky každoročne na poklonu do  stupavského kostola. 
Táto tradícia bola prerušená svetovými vojnami a povojnovým obdo-
bím . Opäť ju obnovila pani Mária Pšenicová, naša nebohá kostolníč-
ka ,ktorá chodievala s kresťanskými  ženami  do stupavského kostola 
od 70- tych rokov 20. storočia. Pri mojej poslednej návšteve, keď už 
vedela, že sa s nami rozlúči, mi odovzdala túto tradíciu ako dedičstvo 
našich predkov, ktorí  mali vieru v Boha hlboko zakorenenú vo svo-
jich srdciach . Tak aj my pokračujeme v tomto poslaní a každý rok na 
konci fašiangov vyprosujeme  Božiu pomoc a ochranu pre všetkých 
Vysočanov. 
   Som vďačná, že som vás mohla oboznámiť  s touto udalosťou , ktorá 
nám dáva nádej , že Boh na nás nikdy nezabudne, keď sa na neho 
budeme s vierou a dôverou  obracať. 

 Eva Luptáčiková 

Fašiangový karneval vo Farbičke
„Fašiangy, Turíce Veľká noc príde, 

kto nemá kožúška zima mu bude.“

  Touto pesničkou sa  naša Farbička premenila na pestrofarebnú 
miestnosť plnú rozprávkových postavičiek. Do triedy vyzdobenej 
farebnými balónikmi a girlandami  prišiel malý čertík, včielka, hasič, 
pán doktor a krásne princezné. A zábava mohla začať.  Všetci sme  
tancovali a spievali.  Prežili sme krásne  dopoludnie plné radosti a ve-
selosti, na ktoré budú deti dlho spomínať.

Bc. Viera Kopčová
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Zo života ZŠ s MŠ   
   

Školský karneval 
a pochovávanie basy
  12. februára 2018 sa v telocvični základnej 
školy konal fašiangový karneval spojený s 
pochovaním basy. Deti sa naň tešili a spolu 
s rodičmi si pripravovali pekné masky. A tie 
boli mnohé skutočne originálne.  Na začiatku  
sa masky predstavili a my všetci sme spoznali 
pestrofarebnú kvetinárku, Rubikovu kocku 
dokonca v dvojnásobnom vydaní, Mŕtvu ne-
vestu, krásneho motýľa, nápadité postavičky 
z rozprávky V hlave, masky Popcorn, Pán ria-
diteľ, ježibaba, niekoľko úžasných princezien, 
futbalistov, komorníka, pustovníka a mnoho 
ďalších, či už prácne vyrobených alebo poži-
čaných masiek. Porote, ktorú tvorili učitelia, 
sa vyberalo naozaj veľmi ťažko. Napokon boli 
odmenené štyri masky za 1. stupeň a štyri 
masky za 2. stupeň. Mohli sa tešiť z krásnych 
kníh, perfektne vyzerajúcich a iste aj chut-
ných toriet  od pani Etely Dvoranovej a pani 
Lucie Jaráskovej.
  Každá maska dostala zadarmo jeden tombo-
lový lístok. Cien do tomboly bolo neúrekom 
vďaka ochote a dobrej vôli sponzorov a mno-
hých rodičov. Srdečne im ďakujeme. Deti sa 
radovali zo sladkých balíčkov, stavebníc, hier, 
dáždnikov, nočnej lampičky, termosky, bato-
hu, lôpt, švihadiel a mnohých iných hodnot-
ných cien.
  Na záver karnevalu sa predstavil Tanečno 
– dramatický krúžok pod vedením pani uči-
teliek Trajlínkovej a Šrámekovej. Členovia 
krúžku rozvíjajú záhorácke tradície a zvyklos-
ti a predviedli ostatným žiakom pochovanie 
basy, čím sa završuje fašiangové obdobie a 
začína pôst. Veľké poďakovanie patrí pani 
kuchárkam za tradične vynikajúce šišky, bez 
ktorých by to nebolo ono. Pekné predpo-
ludnie rýchlo ubehlo.Tešíme sa na podobné 
podujatie zase o rok.
  Riaditeľstvo školy, vyučujúci a žiaci úprim-
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Okresné kolo 
Geografickej olympiády
 
  Dňa 6.2.2018 sa konalo okresné kolo Geogra-
fickej olympiády v Malackách. Zúčastnili sa ho 
4 žiaci z našej školy. Zo 7. triedy Michal Kopča, 
ktorý sa umiestnil na peknom 1. mieste a po-
stupuje do krajského kola GEO, ktoré sa usku-
toční v Bratislave dňa 16.4.2018. Umiestnenie 
Michala Kopču je o to cennejšie, že ako jediný 
z celého okresu vo svojej kategórii z 28 žiakov 
bol jediný úspešný. Ďalej sa okresného kola 
zúčastnili žiaci Milka Hanzelová z 5. triedy, kto-
rá sa umiestnila na peknom 9. mieste a Jerguš 
Kain tiež na peknom 11. mieste z 28 žiakov. 
Zo 6. triedy sa GEO zúčastnil Mirko Hanzel, 
skončil na 26. mieste. Všetkým našim žiakom 
srdečne blahoželáme a Miškovi Kopčovi pra-
jeme veľa šťastia a úspechov v krajskom kole.

 Anna Bencová

ne a zo srdca ďakujú sponzorom a rodičom, ktorí prispeli finančne 
alebo cenami na školský karneval. Sú to : Rada rodičov pri ZŠ s MŠ 
Vysoká pri Morave, pán Anton Bročka, pani Vierka Hroncová, pani 
Amália Francisciová, pán Karol Prokeš, pani Etela Dvoranová, pani 
Lucia Jarásková a rodiny žiakov : Bencová, Hanzelová, Tomečková, 
Maťušenková, Koteková, Ožvoldová, Műllerová, Ševčíková, Matúš-
ková, Mikulášková, Vinceková, Hrebeňová, Koreničová, Alfőldiová, 
Caboňová, Lederleitnerová, Šaray, Nespalová, Pucovská, Martincová, 
Klocháňová, Hajtmanová , Pavlačičová (pohostinstvo Oravec ),Klaso-
vá, Šimuničová, Miadiková.
  Osobitné poďakovanie patrí nášmu pánovi školníkovi – Alojzovi Slo-
bodovi, ktorý je nám známy svojou šikovnosťou, vynaliezavosťou a 
ochotou a zhotovil pre toto podujatie máre, basu , kríž a naposledy 
osudie na tombolu. Zo srdca ďakujeme!

Mgr. Gabriela Gabrišová 

Európsky deň 112
  Dňa 9. 2. 2018 mali žiaci 1., 2. a 3. ročníka mož-
nosť zúčastniť sa na osvetovej činnosti v rámci 
Európskeho dňa čísla 
tiesňového volania 112 
v odletovej hale letiska 
M. R. Štefánika v Brati-
slave. Akcia bola zame-
raná predovšetkým pre 
deti a mládež s cieľom 
zvyšovať povedomie o 
účele využitia tohto čís-
la. Žiaci sa oboznámili 
so zaujímavou prácou 
hasičov, policajtov a zá-
chranárov. Na jednotli-
vých stanovištiach mali 
možnosť otestovať si 
svoje „záchranárske“ 

vedomosti, kde boli za splnené úlohy odme-
není rôznymi darčekovými predmetmi. V SR 
bolo číslo 112 zavedené 1. 7. 2003.

Mgr. Terézia Kazimírová
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Vianočný koncert 
Slovenské Vianoce
 Ďalším očkom v reťazi vianočných podujatí 
bol 18. decembra výchovný koncert Sloven-
ské Vianoce. Umelecká agentúra Harmonia 
Seraphica prišla do našej školy, aby nás jej 
speváci oboznámili so starými vianočnými 
piesňami, úryvkami zo stredovekých piesní, 

omší a zvykmi, ktoré sa tradovali u našich 
predkov. Koncertom sprevádzal pán Mgr. 
art. Jaroslav Pehal, ktorý zaujal deti pútavým 
sprievodným slovom, ale aj krásnym hlasom 
a spolu s mladou speváčkou udivovali všet-
kých nádhernými duetami. V druhej polovici 
koncertu zaspievali známe slovenské koledy. 
Záver patril tradične Tichej noci, ktorej prvú 
slohu odprezentovali v nemčine a ďalšie dve 

v slovenčine. Tu sa nedali zahanbiť žiaci 1. 
stupňa, ktorí spievali spolu so spevákmi. Bol 
to príjemný predvianočný zážitok.
Žiakov čaká ešte Vianočná besiedka, ktorá sa 
bude konať 21. decembra. Všetky deti dosta-
nú od Rady rodičov darček v podobe sladké-
ho balíčka.

Mgr. Gabriela Gabrišová

Vianočná akadémia 
  
Na Vianoce sa tešíme takmer všetci, ale naj-
väčšiu radosť majú asi deti. Tie sa už nevedia 
dočkať vytúžených darčekov. My v škole 
pripravujeme každý rok spoločný darček 
pre rodičov, starých rodičov, priateľov školy 
a hostí v podobe Vianočnej akadémie. 15. 
decembra sme v telocvični pod krásnym roz-
žiareným stromčekom spoločne rozbalili a 
zo srdca venovali všetkým prítomným veľký 
vianočný veniec uvitý z mnohých básničiek, 
riekaniek, pesničiek a kolied, tanečných a 
divadelných scénok. Všetky boli uvedené 
našimi šikovnými moderátormi Miškom a 
Klárkou. Deti predviedli vystúpenia, ktoré 
starostlivo nacvičili so svojimi triednymi 
učiteľkami a tiež v literárno – dramatickom 
krúžku pod vedením pani učiteľky Trajlínko-
vej a Šrámekovej. Vystúpenia sa páčili, mno-
hých až dojali k slzičkám.  Každá pesnička má 
svoj koniec a tak sa aj blížila k záveru naša 
akadémia. S oficiálnou časťou sme sa rozlú-
čili krásnou piesňou Tichá noc.
Po vystúpeniach sme sa presunuli na chod-
bu školy, kde sa konala vianočná tržnica. 
Vianoční predajcovia, naši žiaci, ponúkali 
vlastnoručne vyrobený a napečený tovar 
rôzneho druhu : vianočné gule, pletené a 
háčkované ozdoby na stromček, záložky do 
kníh a všeličo iné. Maškrtníci si pochutnali 
na početných dobrotách, tiež na chutnom 
čajíku a punči.
Čas pokročil a všetci sme sa pomaly rozchá-
dzali domov. Na srdci nás hrial dobrý pocit 
z toho, ako málo stačí k prostému ľudskému 
šťastiu.

 Mgr. Gabriela Gabrišová

Lyžiarsky kurz

  V dňoch 22.1. -26.1. 2018 sa 17 žiakov 2. stup-
ňa zúčastnilo lyžiarskeho kurzu v kempe Ora-
vice pod vedením riaditeľa školy Pavla Bencu 
a vyučujúceho Ľubomíra Lesňáka. Žiaci boli 

podľa schopností rozdelení do dvoch skupín, 
schopnejší v lyžiarskom kumšte pokročili a 

úplní začiatočníci sa naučili základy. Žiaci ly-
žovali doobeda, pri dobrom obede si odpo-
činuli a poobedie strávili opäť na svahu. Dva-
krát po večeri navštívili termálne kúpalisko. 

Po večeroch mali možnosť pozerať rozpráv-
ky premietané na plátno. Na záver dokázali 
takmer všetci zlyžovať svah, čo je dôkazom 
toho, že lyžiarsky kurz splnil svoje poslanie. 
Všetkým deťom sa v kempe Oravice páčilo. 
Spokojní a zdraví dorazili domov. 

Mgr. Ľubomír Lesňák
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Zúbkové pramene
   „ Žiak, ktorý sa bez kníh učí, ten sa veľa ne-
naučí.“ ( čínske príslovie)
 Posledný januárový deň na našej škole žiaci 
nedostávali len vysvedčenie, ale uskutočni-
lo saaj školské kolo Zúbkových prameňov. 
Zastúpené boli všetky kategórie. To, že naši 
žiaci radi čítajú, dokázal aj vysoký počet súťa-
žiacich. Odzneli úryvky od Ľ. Podjavorinskej, 
S. Chalupku, Ľ. Feldeka. D. Heviera, B. Filana, 
T. Janovica a G. Futovej.
I.kategória ( 1.,2. – 3. roč.)
Lucia Miškolciová
Daniela Danihelová
Nina Galbová – víťaz – postupuje do obvod-
ného kola
II. kategória ( 4. – 5. roč.)
Matúš Pozsgay
Vanessa Medová – víťaz – postupuje do ob-
vodného kola

III. kategória ( 6. – 7. roč.)
Miroslav Hanzel
Marián Muller
Jakub Lederleitner
Samuel Jablonický
Lujza Kottekova
Scarlet Matušenková – víťaz – postupuje do 
obvodného kola
IV. kategória ( 8. – 9. roč. )
Veronika Vargová
Všetkým ďakujeme za účasť a držíme palce 
22.2.2018 v Stupave, kde budú reprezentovať 
našu školu na obvodnom kole.

  Dňa 22. 02. 2018 sa v Stupave konalo ob-
vodné kolo tejto súťaže. Žiačka 4. ročníka 
Vanessa  Medová obsadila vo svojej ka-
tegórii  1. miesto  a postúpila do okresné-
ho kola, ktoré sa uskutoční v Malackách.
Blahoželáme!                     Mgr. Terézia Šrámeková

Divadlo na kolesách
  Posledný februárový deň zavítalo do našej školy Divadlo na kole-
sách z Prešova. Žiaci si mohli vypočuť krátke lekcie zo slušného sprá-
vania, ktoré protagonisti tohto divadielka veľmi vhodnou a pútavou 
formou žiakom odprezentovali. Deti sa v miniscénkach dozvedeli o 
vhodnom správaní sa v autobuse, v divadle, v cukrárni, na ulici, kto 
komu akým spôsobom podáva ruku, alebo ako doma privítame hos-
ťa. Prezentácia bola rozdelená na dve časti. Najprv ju absolvovali deti 
1. stupňa a predškoláci z materskej školy, potom žiaci 2. stupňa. Nikto 
sa na predstavení nenudil, práve naopak, všetci odchádzali spokojní. 
Kladom vystúpenia bolo zapájanie detí do scénok a dobrá spoluprá-
ca herca s nimi. Mgr. Gabriela Gabrišová

Škola hrou
  19. februára sme v našej škole 
privítali pána Vladimíra  Kulíška, 
ktorého poznáme už z viacerých 
predstavení. Jeho pantomimické 
predstavenia sa našim deťom 
vždy páčili. Tentoraz k nám za-
vítal s vystúpením Škola hrou. 
Počas hodinového vyučovania sa 
deti naučili geografiu, prírodove-
du, výtvarnú výchovu, zacvičili si 
na telocviku a na záver si na hu-
dobnej výchove pod taktovkou 
dirigenta zahrali na rôzne hu-
dobné nástroje. Pantomimické 
umenie pána Kulíška pravidelne 
dopĺňa hudobným doprovodom 
jeho spoločník pán  Vladimír Mar-
tínek. Okrem dobrej nálady deti s 
mímom pekne spolupracovali a 
príjemne sa zabavili. Ďakujeme!

 Mgr. Gabriela Gabrišová

  Riaditeľstvo základnej školy a pedagogický kolektív úprimne ďakujú starostovi obce pánovi 
Dušanovi Dvoranovi a Obecnému zastupiteľstvu vo Vysokej pri Morave za príkladnú spoluprá-
cu so základnou školou a odsúhlasenie finančných prostriedkov na zakúpenie interaktívnej 
tabule a školského nábytku do 8. triedy. Tabuľa a zariadenie budú slúžiť našim žiakom k mo-
dernejšiemu a kvalitnejšiemu spôsobu vzdelávania a príjemnejšiemu tráveniu vyučovacieho 
času.
  Veľké poďakovanie patrí starostovi obce za vybavenie a poskytnutie finančných prostriedkov 
na autobus do Viedne a obetovaniu jeho voľného času (napriek zdravotným ťažkostiam) na-
šim žiakom. Veľmi si toho vážime a ešte raz ďakujeme.

Karneval
  V piatok 9.2.2018 sa zmenila naša materská škola na Rozprávkovo. 
Každý chlapec a každá slečna prišli ráno prezlečení za rozprávkovú 
bytosť. Na jednom mieste sa zišli princezné, bojovníci, minecraft, 
chobotnica, piráti, jahôdka, spidermani, medvedík, indiáni, lienky, 
kuchár a mnoho iných masiek. Zahanbiť sa nedali ani pani učiteľ-
ky, každá z nich bola tiež vo veselom karnevalovom kostýme. Počas 
celého karnevalu panovala dobrá nálada. Aby deti vedeli ako kon-
čí fašiangové obdobie, deti zo základnej školy nám prišli predviesť 
pásmo s pochovávaním basy, za ktoré im veľmi pekne ďakujeme.

Beáta Miškolciová

Čo sa udialo v materskej škole 
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   ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Morave zaznamenala 
na úseku materskej školy zmenu v pedago-
gickom zbore. Kolektív učiteliek MŠ rozšírila 
od 01. 02. 2018 pani Mgr. Dagmar Šteffeková, 
ktorá bola riaditeľom školy pánom Pavlom 
Bencom poverená vedením materskej školy. 
Pani Šteffekovej prajeme veľa pracovných 
a osobných úspechov.

Sférické kino
 Výnimočné pocity pri ponorení sa do mor-
ských hlbín pri filmovom predstavení Kaluo-
kahina – začarovaný koralový útes zažili deti 
v utorok 20.2.2018, keď po prvýkrát do ma-
terskej školy  zavítalo sférické kino. Deti sa 
ocitli v zázračnom priestore a mali pocit, že sú 
priamo na dne oceánu. Na záver predstavenia 
dostali deti omaľovánky s témou rozprávky.

Beáta Miškolciová

Zo života Dobrovoľného hasičského zboru
  Nový rok sa pre miestny DHZ začal naozaj aktívne. Hneď v nedeľu 7. januára bola o 10:02 hod 
vyslaná naša jednotka Operačným strediskom KR HaZZ v Bratislave k povodiu rieky Morava 
vo veci pátracej akcie po nezvestnej osobe. 
  Úvodnú časť roka sme venovali organizačným záležitostiam vnútri DHZ. Dňa 21. januára sa 
konala výročná členská schôdza, na ktorej bol schválený plán práce na rok 2018. Vo funkcii 
predsedkyne DHZ ďalších päť rokov pokračuje p. Hana Maxiánová, funkciu veliteľa zastáva 
Karol Dvoran a výbor DHZ. V súčasnosti má DHZ 59 aktívnych dospelých členov a 20 detí. 
Práve pre ne sme pod odborným vedením p. Vaniša zorganizovali hodinu prvej pomoci dňa 
6. marca. Rovnaké školenie sa uskutočnilo i pre dospelých o tri dni neskôr.
  V roku 2018 čaká DHZ 135. výročie vzniku zboru. Pri tejto príležitosti pozývame spoluobča-
nov a spoluobčianky na jeho oslavy, ktoré sa uskutočnia 9. júna. Okrem tohto významného 
medzníka sa budeme venovať tiež organizácii Mostov priateľstva, ktoré plánujeme realizovať 
21. júla. Najbližšie nás však čaká príprava veľkonočnej zábavy, ktorú budeme pre všetkých 
spoluobčanov a spoluobčianky organizovať 1. apríla tohto roku. Vstupenky na podujatie si je 
možné rezervovať u pani poštárky Andrejky Valterovej na Športovej ulici č. 688. 
Tešíme sa na vás!

Vážení rodičia a priatelia školy!
  Pomôžte, prosím finančne podporiť našu 
školu a deti, ktoré sa v nej učia .Môžete nám 
pomôcť tak, že nášmu rodičovskému združe-
niu venujete 2 % z Vašich daní, prípadne mô-
žete ovplyvniť firmu, v ktorej pracujete, aby 
2% venovala nášmu RZ.
Finančné prostriedky budú použité na :
-skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho pro-
cesu na škole
-skvalitnenie vybavenia školy
   Ďakujeme za pochopenie a ochotu
Ako postupovať :
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% 
zaplatenej dane
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo zá-
vislej činnosti

Poďakovanie
 Naša obec sa rozrastá. Pribúdajú mnohé 
mladé rodiny, prisťahovali sa aj postarší oby-
vatelia. Žijú medzi nami ľudia tvoriví, šikovní, 
umelecky nadaní, o mnohých ani nevieme. 
Chcela by som upriamiť pozornosť na dvoch 
ľudí, ktorí žijú vo Vysokej, sú skromní a pred-
stavujú veľký prínos pre našu obec.  
  Pani  Etela Dvoranová je hnacím moto-
rom  a dušou mnohých kultúrnych podujatí 
v obci. Roky je jej meno spojené s fašian-
govými udalosťami, hlavne so sprievodom 
masiek. Kam vstúpi, tam šíri dobrú náladu 
a svojím podmanivým úsmevom pripomína 
slnko, ktoré nás príjemne zohrieva. Má klad-
ný vzťah k mladým ľuďom a deťom, čoho 
dôkazom je jej každoročný sponzorský dar v 
podobe torty na ocenenie najkrajšej masky 
na školskom karnevale. Pečie fantasticky a 
jej torty (samozrejme aj zákusky ) všetkým 
veľmi chutia. Je vždy ochotná a nápomocná, 

čo dnes nie je vždy samozrejmosťou. V mene 
žiakov a učiteľov ZŠ s MŠ vo Vysokej pri Mo-
rave jej z celého srdca ďakujeme a prajeme 
pani Etelke veľa zdravia, síl a pohody v ďal-
šom živote.
  Pán Alojz Sloboda sa prisťahoval do našej 
dediny pred niekoľkými rokmi. Pracuje ako 
školník v základnej a materskej škole. Je to 
príjemn ý a pracovitý človek, čoho dôkazom 
je  jeho každodenná práca v škole a v škôl-
ke, kde je neustále čo opravovať a vylepšo-
vať. Je veľmi šikovný a na čo pozrie, to nie 
je pre neho prekážkou urobiť. Úprimne si 
vážime, že nám v škole vyrobil fašiangovú 
basu, máry , kríž pre podujatie pochováva-
nie basy, ale aj napríklad osudie na losovanie 
tomboly. Pán Sloboda je správny človek na 
správnom mieste. Patrí mu naše veľké poďa-
kovanie a dúfame, že bude ešte dlho súčas-
ťou našej školy.
Je nám česťou poznať týchto našich občanov.

 Mgr. Gabriela Gabrišová
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Prechádzky Vysokou
Obzretie sa za „Textilkou“
  Pri pohľade na mapu miest sa občas ešte i na Slovensku stretneme so zaujímavým úkazom – mapa, ktorá nás privádza k niektorým miestam, 
čo hľadáme, je zároveň tiež akousi kultúrnou legendou. Mená ulíc, námestí alebo parkov, hoci prešli mnohými zmenami názvov, niekedy slúžia 
na označenie budov a inštitúcií, ktoré sa na nich nachádzajú. Skrývajú v sebe nielen svoj geografický, ale i historický a spoločenský význam. Cez 
túto optiku sa môžeme pozrieť aj na niektoré ulice a miesta vo Vysokej pri Morave. A tak blúdiac Továrenskou ulicou nám v mysli skrsne obraz 
továrne, ktorá tu kedysi stála a mala významné miesto v dejinách obce. Hoci dnes by sme tento názov nespájali s tamojším malým súkromným 
podnikom, v minulom storočí práve v týchto miestach vznikol závod s dôležitým priemyselným významom na Záhorí i na Slovensku. 
  „Textilka“, ako sa zvykla fabrika vo Vysokej pri Morave nazývať, má svoje pevné miesto v dejinách našej obce. Vystriedali sa tu generácie pra-
covníkov a pracovníčok, formovala kultúrny a spoločenský život obce, dávala príležitosť pre dôstojnú prácu, vzdelanie miestnym ľudom i tým, 
ktorí prichádzali z iných území Slovenska a ktorí sa tu v mnohých prípadoch práve vďaka tejto továrni usadili.  Dnes zostala táto etapa našich 
dejín takpovediac zabudnutou. K fungovaniu textilnej továrne vo Vysokej pri Morave nachádzame len nemnohé archívne záznamy. Živým ale 
zostáva rozprávanie pamätníkov, čo tu prežili kus svojho života. Vďaka mozaike z ich skúseností, poznatkov a zážitkov a taktiež dochovaných 
dokumentov môžeme i my dnes nazrieť do chodu niekdajšej „Textilky“ vo Vysokej pri Morave. 
   Dejiny textilnej fabriky sa začínajú písať krátko po II. svetovej vojne. Vláda ČSR prijala uznesenie, na základe ktorého mali byť z česko-nemec-
kého pohraničia demontované priemyselné podniky. So zámerom spriemyselniť slovenskú časť republiky mali byť fabriky zo sudetských Čiech 
znovuinštalované vo vybraných obciach a mestách na Slovensku. Zámery československej vlády korešpondovali s požiadavkami miestneho 

MNV. Už v septembri 1945 sa začína korešpondencia MNV v Hochštetne 
s Povereníctvom pre obchod a priemysel v Bratislave týkajúca sa pre-
miestnenia niektorého podniku z Čiech do Hochštetna. Žiadosť o pre-
sunutie priemyselného podniku z 21.6. 1946 je odôvodnená nezamest-
nanosťou obyvateľstva, ktoré sa skladá z prevažnej väčšiny robotníkov, 
a ktoré pre nedostatok pracovných príležitostí je „odkázané vyhľadávať 
živobytie v blízkej Bratislave alebo dokonca v susednom Rakúsku, spra-
vidla za veľmi zlých okolností súvisiacich s cestovaním do práce, kde 
pri 8-hodinovom pracovnom výkone strácali naši robotníci až 16 hodín 
denne pri cestovaní.“ Ako dôvod umiestnenia fabriky do Hochštetna sa 
uvádzali aj výhodné geografické podmienky obce (blízkosť Rakúska a 
Bratislavy), vybudovaná železničná infraštruktúra či vhodný pozemok 
pre jej umiestnenie. Predstavou vtedajšieho predsedu MNV p. Štefana 
Rybára bolo vybudovať podnik, v ktorom by pri jednozmennej prevádz-
ke pracovalo 400 – 500 robotníkov a robotníčok. Jeho idey a požiadavky 
nadobúdali postupne konkrétnejšie kontúry. Ako spomína p. Alojz Ry-
bár, v lete v roku 1946 prišli navštíviť Hochštetno dvaja továrnici z Čiech. 

P. František Burdych a p. Čejchán boli spoluvlastníci tkáčskeho podniku Macek a Beneš. Obzreli si oblasť, kde mala obec zámer inštalovať fabri-
ku. V dome Štefana Rybára v tú noc dokonca prespali a so súhlasným stanoviskom sa ďalší deň vrátili domov. Už 17. augusta 1946 mohol Šte-
fan Rybár na mimoriadnom zasadnutí pléna MNV referovať o ochote továrnikov Huga Macka a Františka Beneša zriadiť v Hochštetne textilnú 
továreň, v ktorej by bola umiestnená mechanická tkáčovňa, priadeľňa, konfekcia, predaj vo veľkom i v malom vlastného ako i cudzieho zbožia.  
   Na dočasnú prevádzku sa použili miestnosti bývalého parného mlyna, ktorý vtedy zostával nevyužitý. S majiteľom p. Jánom Bencom bola v tom 
čase už dojednaná dohoda o používaní budov. Dohoda o možnosti vystavať ďalšie budovy pre účely fabriky prebehla tiež s Ústredným riaditeľ-
stvom štátnych lesov, ktorým patrili priľahlé parcely. Zostávalo už len premiestniť deputátnikov (tzv. bírešov teda nájomných roľníkov, ktorí po 
zrušení poddanstva v 19. storočí zostávali pracovať na veľkostatkoch) správy štátnych lesov, ktorí na mieste pobývali, do miestností domov skon-
fiškovaného majetku Nemca Augustina Lehnera na Dúbrave. V apríli nasledovného roku dostala firma Macek a Beneš živnostenské oprávnenie a 
postupne sa začalo s výstavbou plánovanej textilnej továrne. Výstavbu priestorov riadil p. Ivan Rajmund. Spôsobom znovuinštalácie priemysel-
ných podnikov zo Sudetov tak vznikli okrem textilnej továrne vo Vysokej pri Morave, tiež textilné fabriky v Kútoch a v Kuklove.
Miestni robotníci odcestovali na zaučenie do Čiech a po ich návrate sa začalo s húfnym najímaním ďalších pracovníkov a pracovníčok. Do pri-
spôsobených priestorov starého mlyna, teraz už tkáčovne, boli z Čiech privezené i stroje. Prvými hochšteckými tkáčmi sa stali p. Štefan Sivák a 
p. Leopold Klas. O údržbu priestorov a inštaláciu strojov sa staral p. Karol Dvoran, st. a ako vrátnik pracoval p. Peter Kilián. Po etablovaní prvých 
tkáčov sa začali húfne do závodov naberať najmä ženy. 
  Trend zamestnávať ženy v bavlnárskom priemysle mal svoju tradíciu už od 
začiatku 19. storočia. Vďaka vžitej predstave o nadaní žien na jemnú prácu, bolo 
práve pradenie  a tkanie doménou ženskej časti populácie. Oproti modelu za-
mestnávania žien v bavlnárskom priemysle vo Francúzsku, v Nemecku alebo 
v Anglicku v 19. a začiatkom 20. storočia, vykazovalo spriemyselňovanie po II. 
svetovej vojne najmä v neskoršom vývoji na našom území odlišné črty. Pokým 
tam bolo nemysliteľné predstaviť si ženu vo vedúcej funkcii priemyselnej to-
várne, u nás, konkrétne i vo Vysokej pri Morave, od roku 1948 takúto funkciu 
zastávala práve jedna z nich. Správkyňou fabriky sa stala p. Františka Mravková, 
ktorá neskôr pôsobila aj ako predsedníčka miestnej Osvetovej besedy. 
  V roku 1948 páni Beneš a Macek odišli z ČSR, preto už v apríli roku 1948 z 
dôvodov celkových hospodárskych a verejných záujmov (na základe § 3, § 7 a 
§ 10 zákona č. 50/1945 Sb.n. SNR o národnej správe) prešiel podnik s vtedy 44 
zamestnancami pod národnú správu. Neskôr sa fabrika vo Vysokej pri Morave 
stala súčasťou Bavlnárskych závodov V.I. Lenina v Ružomberku a od roku 1967 
sa podieľala na chode levických závodov Levitex. Používali sa tu dva typy stro-
jov: tzv. „Rošerky“ (stroje značky Roscher) a „Livrsajdky“ (stroje značky Liverside). 
Koncom 70 – tych rokov sa z Čiech doviezlo nové snovadlo. V 80- tych rokoch, počas perestrojky, sa výroba miestnej „Textilky“ preorientovala 
na výrobu káblov, čo sa premietlo do miestneho jazyka označením, ktoré továreň nadobudla ako „Káblovka“.  Stala sa súčasťou závodov Kab-

Pracovníčka textilnej továrne Mária Mošovská približne v roku 1953

Alegorický voz textilnej fabriky vo Vysokej pri Morave 
v prvomájovom sprievode. 60- te roky



Ocenenie za príkladnú obnovu 
pre rodinný dom rodiny Kopčo-
vej vo Vysokej pri Morave
   Academia Istropolitana Nova v spolupráci s Bratislavským samospráv-
nym krajom a Prvou stavebnou sporiteľňou udeľovala aj v roku 2017 
Ocenenia za príkladnú obnovu. Slávnostné vyhodnotenie sa usku-
točnilo v utorok 28. 11. 2017 v priestoroch AINovy vo Svätom Jure. V 
ôsmom ročníku súťaže získalo ocenenie odbornej poroty šesť príklad-
ných realizácií obnovy, medzi ktorými sme našli i rodinný dom rodiny 
Kopčovej vo Vysokej pri Morave.
   Tento dom sme 

spomínali v jednom 
z predošlých čísiel 
Vysočana, keď sme 
na prechádzkach 
Vysokou pozorova-
li secesné stopy v 
miestnej architek-
túre. Citlivý prístup 
rodiny Kopčovej k 
tejto stavbe ocenila 
aj odborná porota, 
ktorá udelila maji-
teľom ocenenie za 
príkladnú obnovu 

pôvodnej architektúry. 
   Podľa vročenia nad bránou rodinného domu je zrejmé, že tento dom 
bol postavený v roku 1924. Jeho pôvodní majitelia sa venovali tak ako 
väčšina obyvateľstva Vysokej pri Morave poľnohospodárstvu a zame-
raniu ich činnosti zodpovedala i táto stavba. Uličná časť domu má 5 
kastlových  okien a veľkú bránu, v minulosti slúžiacu pre vjazd poľno-
hospodárskych vozov. Majitelia počas obnovy robili mnohé práce svoj-
pomocne, odborné práce však zverili miestnym majstrom – murárom, 
elektrikárom, kúrenárom, stolárom. Celkový výraz domu a riešenia 
interiérov vychádzali najmä z predstáv majiteľky, pani Svetlany Kop-
čovej. Rodina pri realizácii rekonštrukčných prác dbala na zachovanie 
čo najväčšieho počtu autentických prvkov. Zachovaná je tak  pôvodná 
zdobená strešná rímsa, odborne boli obnovené drevené okná v dome, 
tam, kde sa to vyžadovalo, boli podľa ich vzoru vyrobené nové okná. 
Stolárskych prác sa bravúrne zhostil miestny stolár p. Oravec.  Takisto 
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Listujeme v albume...

lo Malacky, ktoré sa zameriavali na výrobu kartitových, textitových a 
sklotextitových dosiek a smaltovaných a opriadaných vodičov. Pod-
nik zanikol v 90-tych rokoch 20. storočia pod vplyvom privatizácie.
  „Textilka“ zamestnávala široké rady obyvateľstva Vysokej pri Mora-
ve. Dokonca sem na prax prúdili i mladé robotníčky a robotníci. Boli 
ubytovaní v miestnom internáte na Hraničiarskej ulici, ktorí poznáva-
me pod názvom „Tomflín“. Mnohí a mnohé z nich si tu našli svojich 
životných partnerov a partnerky a Vysoká pri Morave sa stala trvalým 
domovom celých rodín a ich detí. Spolu s JRD vytvárala „Textilka“ 
kultúrny a spoločenský život v obci. Tradičnými sa stali každoročné 
futbalové zápasy vždy na Hodky, kedy si sily merali amatérske tímy 
Družstevníkov a „Textilákov“. „Textiláci“ tiež organizovali pravidelné 
tanečné zábavy v letných mesiacoch, pre svojich zamestnancov a za-
mestnankyne oslavy MDŽ a početné autobusové zájazdy po ČSR a do 
zahraničia. 
  Hoci dnes o fungovaní textilnej továrne vo Vysokej pri Morave na-
chádzame len útržky rozprávania, zážitkov a príhod pamätníkov, jej 
pôsobenie má nepopierateľné miesto ako v životoch tých, ktorí sa 
na jej chode podieľali, tak i v živote celej obce. Slová iniciátora vzni-
ku textilnej fabriky vo Vysokej pri Morave, toho času predsedu MNV 
p. Štefana Rybára, že „zriadenie podniku v obci má význam hospo-
dársky, povznesenia obce, vtedy význam ďalekosiahly“ sa naplnili.  
Priemyselná výroba vo Vysokej pri Morave v tomto období skutoč-
ne prispela k jej hospodárskemu rozvoju, regionálnemu významu a 
spolu s ďalšími inštitúciami i k rastu kultúrnej a spoločenskej úrovne 
života obyvateľstva.                                            Mgr. Dominika Dinušová, PhD.

  Za poskytnuté informácie o vzniku a chode textilnej továrne vo Vysokej pri 
Morave ďakujeme p. Alojzovi Rybárovi. Za sprístupnenie archívnych zázna-
mov patrí vďaka Štátnemu archívu v Bratislave, pracovisku Archív Modra. 

Pramene
Štátny archív v Bratislave. Pracovisko Archív Modra. Fond Úrad MNV vo Vysokej pri Morave. 
17.8. 1946 Uznesenie č. 34/1946 Továrnici Macek Hugo a Beneš František – textilná továreň - 
zriadenie; 2.4. 1947 Uznesenie č. 9/1947 Spriemyselnenie obce – stavebný pozemok, získanie a 
odovzdanie; Administratívne spisy: 1946 Priemyselný podnik – presun z pohraničného pásma 
do obce (793), 1948 Podnik Macek a Beneš, tkáčovňa – národná správa (1302)

Pramene
Štátny archív v Bratislave. Pracovisko Archív Modra. Fond Úrad MNV 
vo Vysokej pri Morave. 17.8. 1946 Uznesenie č. 34/1946 Továrnici Ma-
cek Hugo a Beneš František – textilná továreň - zriadenie; 2.4. 1947 
Uznesenie č. 9/1947 Spriemyselnenie obce – stavebný pozemok, zís-
kanie a odovzdanie; Administratívne spisy: 1946 Priemyselný podnik 
– presun z pohraničného pásma do obce (793), 1948 Podnik Macek a 
Beneš, tkáčovňa – národná správa (1302)



šambrány okolo okien boli vytvorené podľa vzoru iných domov v regióne, 
čím si dom na Hlavnej ulici zachoval naozaj jedinečný a autentický ráz. 
  Majiteľom rodinného domu, p. Jánovi Kopčovi a p. Svetlane Kopčo-
vej, gratulujeme. Ich rodinný dom tvorí neodmysliteľný estetický prvok 
Hlavnej ulice a ukazuje nám vkus a účelnosť pôvodnej tunajšej archi-
tektúry.                                                                          Mgr. Dominika Dinušová, PhD.
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Otázky pre starostu
1. Pán starosta, naša obec a jej kataster sa nachádzajú v rôznych 
stupňoch ochrany prírody a krajiny. Keďže neznalosť zákona ne-
ospravedlňuje, vysvetlite našim občanom, čo môžu, resp. nemôžu 
konať v katastri, aby neporušovali zákon. 

  Najskôr musím povedať, že z celého srdca som proti zákonu 
č. 543/2002 a novelizácie o ochrane prírody a krajiny. Tento zákon totálne 
diskriminuje obyvateľov našej obce. Keď si uvedomíme, že Horný les a 
Dolný les je V. stupeň ochrany prírody (765 ha),  Lípí IV. stupeň ochrany 
prírody, Rozporec III. stupeň ochrany prírody a všetko ostatné vrátane 
intravilánu obce je v II. stupni ochrany prírody. Rozmenené na drob-
né do Horného lesa a Dolného lesa máme zakázaný vstup všetci, do 
Rozporca môžeme, avšak ani v Hornom a Dolnom lese, ani v Rozporci 
nesmieme trhať žiadne rastliny ( snežienky, konvalinky, poprípade 
chodiť na huby). Mimo týchto stupňov ochrany nám strpčuje život 
vyhlásenie Bencovho mlynu ako územie európskeho významu. Inun-
dačné územie rieky Moravy a Horný les celý spadajú pod Ramsarskú 
zmluvu ako ochrana lužných lesov a nív. To, že do priestorov katastra 
obce sa nesmie jazdiť motorovým vozidlom, trojkolkou, štvorkolkou, 
ale ani kočom alebo saňami za hranice zastavaného územia mimo 
cesty, by mohlo byť diskutabilné. Úplne iritujúcim pre celý kataster je 
zákaz vjazdu a státia  s bicyklom na pozemkoch za hranicou zastava-
ného územia, okrem cyklochodníka a miestnej komunikácie. Z tohto 
dôvodu potrebujeme súhlas ochrany prírody i na silnejšie kýchnutie. 
Nemôžeme rozhodovať o likvidácii trávnatých porastov, ohňostro-
joch, vatrách, výstavbe poľných ciest, oplotenia pozemku za hra-
nicami zastavaného územia, umiestení krátkodobého prenosného 
zariadenia ako je i predajný stánok, prístrešok,  slávnostná výzdoba, 
vrátane osvetlenia budov a pod. Okrem toho celý kataster je v CHKO 
Záhorie, čím je automaticky všetko zaradené minimálne do II. stupňa 
ochrany. Pokiaľ sme tu mali železnú oponu na ostatnom území sme 
boli slobodnými občanmi. Ak by teraz prišlo k sprísneniu  tohto zá-
kona, neviem si predstaviť už inú možnosť, ako je oplotenie dediny 
ostnatým drôtom a chodenie do obce na priepustky. Preto trvám na 
tom, aby pre obyvateľov našej obce boli udelené výnimky, pre rybárov 
možnosť prístupu na Židovky a rôzne iné opatrenia, ktoré by zmiernili 
dikciu tohto zákona. 

2. Keďže výmena plynových potrubí v obci sa posúva do roku 2019, 
aké budú v tomto volebnom roku Vaše priority ? 

   Keďže sme sa museli prispôsobiť firme SPP, a.s. už minulý rok, ušetrili 
sme 140 000 €, ktoré máme v rezerve obce pre investičné a kapitálové 
výdavky. To isté nás čaká v tomto roku, nakoľko míňať prostriedky z 
rezervy obce len preto, že idú voľby, je nezmyselné. Rozhodli sme sa, 
že víziu ktorú máme pretransformujeme do projektov a následne sta-
vebných povolení. Jedná sa o revitalizáciu Námestia oslobodenia II., 
dostavba kuchyne, zateplenie obvodového plášťa, strechy, výmena 
gamatového kúrenia za ústredné kúrenie, zmena priečelia kultúrne-
ho domu. Projekt revitalizácie ulíc Športová a z časti Hlavná, riešenie 
parkoviska na križovatke ulíc Krížna a Továrenská. Objednávame výš-
kopis a polohopis odvodu dažďovej vody z konca Námestia oslobo-
denia cez Mláku a ulicu Stromovú až mimo zastavanú časť obce. Ná-
sledne objednáme projekt odvodnenia dažďovej vody ako ochranu 
pred povodňami, poprípade zatopením domov. 

3. Pripravuje sa projekt revitalizácie Námestia oslobodenia. 
Kedy ho predstavíte občanom ? 

  Prvá štúdia už bola predložená obecnému zastupiteľstvu, kde prišlo 
k pripomienkovaniu budúcej štúdie. Na základe toho sme vyhlásili 
súťaž pre obstaranie projektu. Tohto času podpisujeme zmluvu na 
dodanie projektu s architektom. Projektová štúdia má byť predložená 
do 30.4. 2018. Následne budú objednané projekty na cestu, revitali-
záciu vrátane spevných plôch, rekonštrukciu Domu služieb. Keď ob-
držíme štúdiu, bude verejnosti sprístupnená na www stránke obce 
ako i na obecnom úrade do 30.6. 2018. Po tomto termíne ukončíme 
pripomienkovanie a pristúpime k objednávaniu projektov. 

Detské centrum Farbička
 Detské centrum Farbička na Robotníckej ul. 64 poskytuje celodennú, 
poldennú, prípadne občasnú starostlivosť o detičky. Naše zariadenie 
je určené pre deti 

vo veku od 1,5 roka až do 6 rokov.
 Zamestnaní rodičia dieťaťa do 3 rokov, ktorí umiestnia dieťatko do 
nášho zariadenia, majú možnosť čerpať príspevok na starostlivosť o 
dieťa vo výške 280,00 € mesačne od úradu práce, sociálnych vecí a 
rodiny príslušného podľa miesta trvalého pobytu /novela zákona 
č. 561/2008 Z. z./.

Farbička je otvorená denne od 7.00 hod. do 17.00 hod.
 O deti sa postará kvalifikovaný pedagogický personál so skúsenos-
ťami a praxou.
 Deti si v našom zariadení  osvoja základné pravidlá správania, naučia 
sa samostatne stolovať a obliekať, správne používať WC. Hravou for-
mou sa naučia veľa detských pesničiek, básničiek, rytmických pohy-
bov a základy anglického jazyka.
Počas celého roka sa v detskom centre Farbička organizujú rôzne 
akcie ako Mikuláš, vianočné posedenie, fašiangový karneval, vítanie 
jari, oslavuje sa Deň matiek i MDD. Samozrejmosťou sú narodeninové 
oslavy s darčekom pre malého oslávenca.
Naše zariadenie je riešené tak, aby sa tu každé dieťatko  cítilo ako u 
Vás doma                                                                                    .Bc. Viera Kopčová
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UZNESENIA
zo zasadania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave

zo dňa 12.decembra 2017

Uznesenie číslo 230/60/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokova-

nia bez dodatkov, pripomienok a zmien.
( uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 231/61/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave konštatuje, že uznesenia 

termínované ku dňu 12.12.2017 sú splnené a dlhodobé sa plnia.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 232/62/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie bez 

pripomienok
- Správu o činnosti starostu obce za obdobie od 26.10.2017 do 

12.12.2017
- Správy o činnosti komisií za obdobie od 26.10.2017 do 12.12.2017

(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 233/63/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne záväz-
né nariadenie číslo 1/2018 o miestnych daniach a o miestnom poplatku 

za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre rok 2018.
( uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 234/64/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie číslo 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
pre rok 2018.

( uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 235/65/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Všeobecne 

záväzné nariadenie číslo 3/2018 o poskytovaní elektronických služieb .
(uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 236/66/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje poplatky vybera-

né obcou pre rok 2018.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 237/67/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave

- schvaľuje rozpočet obce pre rok 2018
- berie na vedomie rozpočet obce s vyhliadkou do roku 2020

( uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9)

Uznesenie číslo 238/68/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením vec-

ného bremena v prospech Západoslovenskej distribučnej, a.ls. Bratislava 
na parcelách číslo 2474/207 a 20/4 v k.ú. Vysoká pri Morave pre potreby 

uloženia elektrického vedenia.
Vecné bremeno sa zriaďuje za odplatu 15,00 €/1m2 .

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Uznesenie číslo 239/69/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s poskytnutím 

finančného príspevku vo výške
2.000,00 € pre odmeny zamestnancov ZŠ Vysoká pri Morave

2.000,00 € pre odmeny zamestnancov MŠ Vysoká pri Morave.
(Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z počtu 9, 1 sa zdržala hlasovania Ing. 

Lenka Dvoranová.)

Uznesenie číslo 240/70/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním 

projektu pre záujmové územie Námestia Oslobodenia.
Maximálna cena projektu je 4000,00 €.Projektant bude vybraný formou 

verejného obstarávania.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Uznesenie číslo 241/71/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s objednaním 

projektu na dostavbu kultúrneho domu ( kuchyňa ). Maximálna cena 
projektu je 2500,00 € .

Výber projektanta bude realizovaný formou verejného obstarávania.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Uznesenie číslo 242/72/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s plánom kontrolnej 

činnosti hlavnej kontrolórky na obdobie l.polroka 2018.
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Uznesenie číslo 243/73/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave sa stotožňuje so stanovis-

kom stavebného úradu Vysoká pri Morave vo veci vyjadrenia o predbež-
né prerokovanie nároku na úhradu škody zo strany Mgr. Otto Čecha.
Obecné zastupiteľstvo považuje nárok žiadateľa za neopodstatnený.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Uznesenie číslo 244/74/6/2017
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odmenu pre 
hlavnú kontrolórku obce za obdobie II. polroka 2017 vo výške 30 %.

( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z počtu 9 )

Dušan D v o r a n
starosta obce

 UZNESENIA 
z rokovania obecného zastupiteľstva 

vo Vysokej pri Morave zo dňa  15.2.2018 
 

Uznesenie číslo 245/1/1/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokova-

nia bez pripomienok a dodatkov, 
ale nebude prejednaný bod 5/ - kontrola uznesení. 

( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9).  
Uznesenie číslo 246/2/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  berie na vedomie  bez 
pripomienok 

- správu o činnosti starostu obce za obdobie od 12.12.2017 do 15.2.2018 
- správy o činnosti komisií za obdobie od 12.12.2017 do 15.2.2018 

( uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9)  
Uznesenie číslo 247/3/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave prejednalo správu o hos-
podárení obce za IV. štvrťrok 2017 ako i za celý rok 2017 a hospodárenie 

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

Uznesenie číslo 248/4/1/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  nesúhlasí s predajom časti 

pozemku. 
Prípadné vecné bremeno, resp. nájomná zmluva budú ešte prejednané 

na zasadaní komisie pre výstavbu za účasti žiadateľa. 
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9). 

 
Petícia občanov na osadenie dopravnej značky „Zákaz vjazdu vozidiel 

nad 3,5 t do lokality Mláka z Robotníckej ulice „ 
Petícia nespĺňa zákonom stanovenú podmienku a to 8% obyvateľov z 
počtu zapísaných voličov. Vo voličskom zozname obce je zapísaných 

1901 voličov a na petičnom hárku je 16 podpisov občanov obce Vysoká 
pri Morave čo je len 0,8% 

Obecné zastupiteľstvo sa oboznámilo s požiadavkou občanov uvede-
ných na predloženom petičnom hárku. V slepej miestnej komunikácií 

Mláka zabezpečí obec ochranu nehnuteľností občanov, ktorí tam bývajú 
a to osadením betónových palisád pri dome číslo súpisné 488 a ďalšími 
mechanickými zábranami proti poškodeniu domu stavebnými mecha-

nizmami. 
Práce sa zrealizujú v mesiacoch marec – apríl 2018. 

 
Uznesenie číslo 249/5/1/2018 

Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby architektonickú štúdiu záujmo-
vého územia Námestie Oslobodenia vo Vysokej pri Morave spracoval 

Ing. arch. Ivan Jarina, Mariánka za cenu 3.000,00 € 
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9). 
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JUBILANTI od  1.1. 2018 -  30.4. 2018

50  roční 
Ing. Eva Benkovičová, 

Edita Danielová, 
Ivan Ecker, 

Jana Medová

55 roční 
Dušan Baláž, 

Marta Bobáková, 
František Hodina, 
Vieroslav Jurkovič, 

Miroslav Klas, 
Ivan Lipa, 

Vladimír Mihály, 
Ing. Vladimír Práznovský, 

Jozef Šimunič, 
Ľudovít Ulehla

60 roční 
Jarmila Čermáková, 

Ľudovít Dvoran, 
Ing. Jaromír Dvořák, 

Ľuboslav Haluza, 
Marta Houdeková, 

Milan Lapčík, 
Peter Rybár, 

Vojtech Šimunič, 
Zdenek Tokoš 

65 roční 
Dagmar Bangová, 

Anna Bencová, 
Helena Cabadajová, 

MUDr. Tatiana Daubnerová, 
Jozef Hlavenka, 
Milan Houdek, 

Jozef Kopča, 
Nadežda Kovárová, 

Rudolf Sabol, 
Magdaléna Spustová 

70 roční 
Ing. Jozef Áresta, 

Milan Jurík,
 Cecília Kopčová, 

Jozef Korenič, 
Celestína Kováčiková, 

Angela Kovárová, 
Peter Král, 

Anton Miškolci, 
Emil Nerád, 

Elena Pavlačičová, 
Peter Sládkovič

75 roční 
Paulína Bobáková, 

Jozef Černek, 
Ján Dvoran, 

Mária Fričová,
 Rudolf Hrapko, 
Robert Korenič, 
Rudolf Matúšek, 
Anna Ruriková, 
Anna Rybárová, 

Helena Stupková

80 roční 
Helena Mikulášková, 

Anna Pichová

85 roční
Kvetoslava Ješetová,
 Bernardína Poláková 

90 roční
Anna Klechová

95 roční
Matilda Meteličková

Marek Bango, 
Jozef Mikulášek, 

Alex Trnka, 
Hana Pavlačičová, 

Mia Poláková, 
Matej Maxian, 

Karolína Müllerová

Zoznam narodených detí 
od 1.1.2018   

Občania zomrelí 
od 1.1. 2018  

Eduard Targoš, 
Františka Goldschmidtová, 

Kamila Ziaťková,
Eva Kročilová, 

Uznesenie číslo 250/6/1/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší svoje uznesenie číslo  

241/71/6/2017.  
( Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9).  

Uznesenie číslo 251/7/1/2018 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s tým, aby  realizač-
ný projekt „Dostavba kultúrneho domu vo Vysokej pri Morave“ spracoval 

Ing. arch. Ivan Jarina, Mariánka za cenu 8.000,00€. 
(Uznesenie schvaľuje 7 poslancov z prítomných 7 a z celkového počtu 9). 

 
Dušan  D v o r a n 

starosta obce 

 

Zlatá svadba 
Dňa 10.2. 2018 uplynulo 50 rokov kedy si svoje ÁNO povedali a do stavu 

manželského vstúpili pani Etela a Dušan Dvoranovci. Slávnostným zápisom do 
pamätnej knihy obce oslávili svoju zlatú svadbu. 

Spolu s nimi oslávili striebornú svadbu – 25 rokov od uzatvretia manželstva ich 
dcéra Vierka so zaťom Pavlom Šebelom. 

Oslávencom srdečne blahoželáme, prajeme veľa zdravia, šťastia a spokojnosti 
v rodinnom kruhu. 

REDAKCIA 

  Pozývame Vás...
Srdečne Vás pozývame na už tradičné

 „Stavanie mája“, 
ktoré sa uskutoční na Námestí oslobodenia 

dňa  30. apríla 2018 o 18:00 hod.
********************************************************

1.jún 2018 
je aj v našej obci venovaný všetkým deťom. 
V dopoludňajších hodinách je pri príležitosti 

Medzinárodného dňa detí 
pre ne pripravený bohatý program na miestnom futbalovom 

štadióne. 
DHZ Vysoká pri Morave zabezpečil ukážky práce polície

 a hasičov pre deti.
***********************************************************

Ešte pred letnými prázdninami a pred dovolenkovou sezónou 
Vás pozývame na azda najatraktívnejšie miestne podujatie, ktoré 
nesie názov Vítanie leta - oslavy letného slnovratu. Tohto roku 
sa uskutoční v sobotu 23.6. 2018 tradične na hrádzi rieky Morava.  
Pripravené je bohaté občerstvenie, stánky s rôznorodým tovarom, 

kultúrny program,  čarovná svietiaca Morava vo večerných 
hodinách a ohňostroj.


