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Duch Vianoc 
Pomaly sa blíži koniec roka, ktorý bol pre nás všetkých veľmi ťažký a na-
máhavý. Otupený pandémiou a obmedzeniami sa blížime k najkrajším 
sviatkom roka Vianociam. Pomaly sa vytráca z Vianoc všetko to krásne, 
čo bolo ich duchom – atmosféra a pokoj. Priala by som si, aby sa to vrá-
tilo. V tomto období sa na nás zo všetkých kútov valí množstvo reklám, 
mimoriadnych vianočných zliav  a vianočné koledy, ktoré ku koncu už 
nevládzeme počúvať. S pribúdajúcimi rokmi som zistila, že Vianoce sú o 
niečom inom. Chýba im to čaro, viera, očakávanie, prekvapenie a radosť. 
Po čase som prišla na to, že ma viac teší šťastie iných ako to moje. Čím 
to je? Pochopila som, že to nie je všetko len o darčekoch. Celé Vianoce 
sú skôr o tom božskom pokoji, rodine plnej lásky, rozváňajúcich makov-
níkoch,  medovníčkoch a  maškrtách, ktoré nám naše mamy s láskou 
pripravovali a máme ich tak radi. Vianočnú náladu je cítiť aj v prírode. Na 
toto všetko sa tešíme. Je to neopísateľný pocit, ktorý túžime zažiť.
Vianoce symbolizovali skutočne čas oddychu, čas pokoja. 
Ľudia pracovali tvrdo počas celého roka a sviatky boli konečne časom, 
kedy si dopriali chvíľku oddychu. No nebolo to len o fyzickom oddychu. 
Svojej mysli dopriali taktiež pauzu, ktorú venovali rozprávaniu svojich 
zážitkov zo svojich mladých čias, ktoré boli plné veselosti a výmyslov. 
Na tých pár dní sa prestali trápiť. Boli prítomní iba v tomto jedinom oka-
mihu. Tu a teraz. Telom aj duchom. Boli vďační za každý deň. Na ničom 
inom nezáležalo, len na týchto chvíľach.
Boli tiež časom zbližovania, časom na rodinu.
I keď sme nebývali už spolu s  rodičmi, zakaždým sme sa na Vianoce 
všetci stretli. Zabudli sme na všetky nezhody, ktoré sme medzi sebou 
mali, dokázali sme sa pozrieť poza ne. Nesústredili sme sa na to, čo nás 
rozdeľovalo, ale na to, čo nás spájalo. V dome vládla neopísateľná atmo-
sféra plná smiechu a veselosti.

Časom radosti, šťastia a vďačnosti. 
Nikdy sme toho nemali veľa , práve preto sme sa dokázali tešiť aj z toho 
mála. Boli sme vďační skutočne za všetko. I za veci, ktoré sú možno dnes 
pre väčšinu ľudí samozrejmosťou. Tešili sme sa dobrému jedlu, chutným 
koláčom, pekne vyzdobenému stromčeku, oberaniu saloniek zo zadnej 
strany stromčeka, čakaním na Ježiška a že sa nás toľko za jeden stôl zmes-
tilo. Mali sme skrátka radosť z maličkostí. To bolo na tom to krásne.
Časom lásky. 
To, že sa máme radi a patríme k sebe, sme si nemuseli hovoriť, lebo sme 
boli pri sebe a vedeli sme o každom, čo ho poteší. Darčeky neboli veľko-
lepé, ale darované od srdca a potešili každého obdarovaného. Keď nás 
otec a mama pri prianí požehnaných Vianoc objali  a pobozkali, to bol 
okamih, ktorý nám dodnes zostal v našich srdciach. Dávali sme od srd-
ca a nezištne, nie aby sme zapôsobili ,ale aby sme urobili obdarovaných 
šťastnými. Všetci sme sa tešili na polnočnú svätú omšu, ktorá bola vrcho-
lom večera. Všetci bez rozdielu veku sme sa poklonili narodenému Spa-
siteľovi – Ježiškovi a hádzali sme mince raz Murínkovi a Andelíčkovi. Celý 
kostol spieval vianočné koledy.  Na záver, keď sa začala spievať najkrajšia 
vianočná pieseň Tichá noc, svätá noc, sa postupne pozhasínali svetlá a 
všetci sme cítili, že do každého srdca prišiel narodený Spasiteľ. Slzy šťas-
tia nám v tichosti tiekli po tvári. Precítení týmto darom - zážitkom sme sa 
vracali do našich domovov, lebo sme vedeli, že tam patríme.
Milí  Vysočania, chcem Vás poprosiť, aby ste si ducha Vianoc zachovali  
ako dedičstvo našich predkov, ktoré bolo, je a zostane v nás . Nech Svetlo, 
ktoré prišlo medzi nás,  prežiari Vaše srdcia, rodiny , domovy a  zostane vo 
Vás čo najdlhšie. Rozdávajte lásku, nádej a porozumenie všetkým ľuďom 
dobrej vôle.
Vianočný vinš : ,, Vinšujem Vám tyto slávne svátky Pána Krista narodzení , co ste 
si od Pána Boha vyprosili zdravý , šťascí a po smrci Královstvo nebeské . Amen!“
                                                                   S prianím pokojných Vianoc  Eva  Luptáčiková 
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„Milí spoluobčania, prajem Vám požehnané a milostiplné vianočné sviatky narodenia Ježiša Krista.“
Jozef Krupa, farár

H o c h š t e c k ý  b e t l e h e m
Vianočné sviatky v dôstojne vyzdobenom  kos-
tole a neodmysliteľný betlehem, ktorý ilustroval 
a zhmotňoval túto významnú udalosť. Detské 
oči sa nevedeli vynadívať na zvieratká, pastie-
rov, no najmä na trojkráľový zvierací sprievod, 
kde dominoval veľký slon, ťava a krásny čierny 
kôň.  Bola tam aj jaskyňa, kde v malých jasliach 
ležal zavinutý Ježisko, ktorého bedlivo strážila 
Mária a Jozef. Všetko bolo iné, ako to deti po-
znali doma. V Betleheme rástli iné stromy a aj 
domy boli inak vybudované. Vidieť betlehem 
na Vianoce, bol pre deti ten najčistejší a najvrúc-
nejší zážitok. 
Tradícia zhotovovania betlehemov  a ich pre-
zentácia počas vianočných sviatkov siaha kde-
si do 14. storočia n. l., kedy je územie Záhoria 
kolonizované nemeckým obyvateľstvom, ktoré 

na toto územie prináša aj zvyklosť zdobenia 
vianočného stromčeka. Betlehem a vianočný 
stromček sa stáva neodmysliteľnou súčasťou 
vianočných sviatkov. 

Hochšteckí farníci dokončili výstav-
bu svojho prvého kostola sv. Andreja 
1.mája v roku 1669. Výstavba kostola 
vyčerpala všetky „zlatky“, takže nebo-
lo ani za čo zbudovať dôstojný mobili-
ár ( zariadenie). Zhotovili sa len jedno-
duché lavice na sedenie pre veriacich 
a azda ten najskromnejší inventár pre 
farára. Som však presvedčený, že ani v 
týchto skromných – prechodných ča-
soch nezabudli na betlehem. Možno, 
že to boli len jednoduché textilné ale-
bo drevené figúrky, možno keramic-
ké, možno aj zo slamy, pomaľované a 

architektúra betlehemu mohla byť z pomaľo-
vaného tvrdého papiera a pod. Úsilie hochštec-
kých farníkov sa završuje až v roku 1695, kedy 
je interiér kostola nákladne dobudovaný a vy-
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zdobený sochami a obrazmi. Hochštecký betle-
hem z konca 17.storočia n. l. bol už realizovaný 
z dreva a jednotlivé zvieracie a ľudské figúrky 
boli vyrezávané a bohato polychrómované ( 
maľované). Z dreva bola aj architektúra – sce-
néria betlehemskej jaskyne – krajiny. Betlehem 
sa používa bezmála dve storočia. V lete v roku 
1890 sa započala rozsiahla  prestavba kostola. 
Zariadenie kostola sa do základu odstraňuje a 
dočasne sa ukladá na určené provizórium.  Pre-
stavba kostola trvá až do roku 1892. Po jeho do-
končení sa iba časť pôvodného zariadenia vra-
cia späť. Po roku 1900 sa ponechávajú iba dva 
bočné oltáre a starý hlavný oltár. Hochštetno je 
už v tomto období pomerne bohatou obcou a 
na zveľaďovanie interiéru chrámu prispievajú aj 
Hochštetňania žijúci v Amerike. 
Z pôvodného betlehemu z konca 17.storočia sa 
zachovala azda len jedna drevená figúrka ( anjel 
s kývajúcou hlavičkou a pokladničkou). Ostatné 
figúrky vzhľadom na dlhodobosť  používania 
boli poničené tak, že sa už nedali použiť a aj os-
tatné náležitosti už neboli vhodné k prezentá-
cii. Rozhodlo sa niekedy v roku 1910-1912, že je 
potrebné dať zrealizovať nový betlehem, ktorý 
bude zhotovený ako mobilný celok.  Práca bola 
zadaná do divadelnej dielne vo Viedni. Zruční 
divadelní kašírnici vymodelovali na drevený 
základ architektúru mestečka Betlehem, jasky-
ňu, studňu, stromy. Celú túto modeláciu poma-
ľovali, vrátane pozadia betlehemskej krajiny. 

Dodali aj sadrové figúrky zvieratiek a postáv 
tohto biblického výjavu.  Vzhľadom na skutoč-
nosť, že sadra je veľmi citlivý materiál na fyzic-
ký kontakt – dodali aj rezervné figúrky. V roku 
2018 som pred kostolom reštauroval pomník 
obetiam I. svetovej vojny a v nezáväznom roz-
hovore ( E. Luptáčiková, F. Korenič ) ma požia-
dali o reštaurovanie Hochšteckého betlehemu. 
Práca  sa mala vykonať do vianočného termínu 
2019. Dohodli sme sa, že ako prvé zreštaurujem 
sadrové figúrky a architektúru betlehemu v 
lete – priamo v kostole, nakoľko základňa celej 
modelácie vyžadovala celoplošné spevnenie a 
zrealizovanie vhodného podstavca. 
Sadrové figúrky  z betlehema mi priviezli do-
mov v papierových krabiciach a všetko sta-
rostlivo zabalené v bublinkovej fólii.  V ateliéri 
som si zhotovil  provizórnu plochu betlehema 
a začal som jednotlivé figúrky komponovať tak, 
ako by asi logicky mali byť. No zistil som, že tu 
niečo nesedí. Hoci zvieracích figúrok bolo dosť, 
ovečky, kravy, osol, ťava, slon – nezdalo sa mi, 
že by jeden z kráľov prišiel do Betlehema na 
krave alebo oslovi. Už som pochopil, čo sa sta-
lo. Akože „náhodou“ som zavolal F. Koreničovi 
a opýtal som sa ho, že keď bol dieťa,  tak ktoré 
zvieratko sa mu najviac páčilo. František Kore-
nič pri mojej otázke nezaváhal ani na okamih 
a jedným dychom povedal, že ten „černý kúň“. 
Černého koňa tu predsa nemáte, kde ste ho za-
budli ?  Ten kôň vraj chýba už dávno a my sme 

ten betlehem robili bez neho – dodal František. 
Začalo to byť zábavné, a tak som sa ešte Františ-
ka žartovne opýtal, ako ten jeden kráľ chodil do 
Betlehema, keď nemal koňa. Na ako by chodil 
„iba pješky,  jak ináč“ dodal František.  
To, že figúrky zvierat boli kadejako opravované, 
polámané, mi vôbec nevadilo. Vedel som, že 
musím zaobstarať čierneho koňa vo vhodnej 
veľkosti a musí zodpovedať aj svojou modelá-
ciou, aby sa neodlišoval od ostatných zvierat. 
Pochodil som azda všetky obchody v Bratislave, 
kde by sa dal takýto kôň kúpiť. No všade mali 
iba veľké alebo malé koníky, ktoré sa do Hoch-
šteckého betlehemu vôbec nehodili. Neostalo 
mi nič iné, ako toho „černého koňa“ nanovo vy-
modelovať a odliať do pevného materiálu, aby 
sa pri manipulácii nepoškodzoval. 
Napokon všetko dobre dopadlo. Miestny stolár 
zhotovil pred celý betlehem pevný podklad, 
ktorý sa fixoval na originál a zhotovil vhodný 
podstavec tak, aby sa dalo bezpečne manipulo-
vať s celým betlehemom. Existujúce figúrky sa 
zreštaurovali do pôvodného tvaru a farebnosti. 
Hochštecký betlehem je výnimočný tým, že celá 
jeho architektúra je prácou divadelného reme-
selníka. Je to plastická  pomaľovaná divadelná 
kulisa a je to práca jedného autora. Nie je vyre-
závaný z dreva a nie je to ani ľudový betlehem. 
Hochštecký betlehem je profesionálnou prácou 
divadelného remeselníka niekedy z roku 1910. 

Mgr. Vendelín Nerád

Vianočné fotografie
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Zo života obce
 V druhej polovici roka 2020 udrel koronavírus 
silou s akou sme nepočítali. Opatrenia vlády 
boli veľmi obmedzujúce, preto sme mnoho kul-
túrno – spoločenských akcií museli odrieknuť. 
Už druhým rokom sme nemohli oslavovať letný 
slnovrat. Kým v roku 2019 to bolo pre zlé poča-
sie a vysoký výskyt komárov, tento rok to bolo 
pre koronavírus. Z dôvodu zákazu zhromažďo-
vania sa sme museli zrušiť Vítanie jesene, takže 
nevarili sa guláše, nekonal sa „bosorácky zlet“ 
ani výstava „bučových strašákú“

 Napriek tomu, že sa život v obci spomalil, na-
šťastie sa úplne nezastavil. Keď sa situácia tro-
cha uvoľnila, využili to naši cyklistickí nadšenci 
a zúčastnili sa na cyklomaratóne v Gajaroch 
dňa 19. septembra. 6 žien a 5 mužov – cyklis-
tov z našej obce sa postavilo na polovičnú 27 
km trať, ktorú úspešne absolvovali a dokonca 
pán Jozef Gabaš skončil na 3.mieste vo svojej 
kategórii. Cyklisti nielenže dobre reprezentova-
li obec, ale tým urobili niečo aj pre svoje zdra-
vie. V obci majú veľa nasledovníkov, a tak už 
teraz vytvárajú občianske združenie Cykloklub 
Vysočan. Starosta obce súhlasil, aby si zakúpili 
jednotné cyklodresy s emblémom našej obce a 
po skončení pretekov pripravil pre nich v cieli 
chutné občerstvenie. 

Dňa 26.septembra klub železničiarskych 
veteránov zorganizoval spomienkovú jazdu  
vlakom ( známou lokajkou)na trati Zohor – 
Vysoká pri Morave – Záhorská Ves. Vlak prišlo 
privítať napriek nepriaznivému počasiu veľa 
našich občanov všetkých vekových kategórií. 

Veľmi pekným spestrením tejto akcie bolo vy-
stúpenie nášho speváckeho súboru, ktorý pred 
príchodom vlaku, ako i počas jeho zastavenia, 
veselými pesničkami spríjemňovali prítomným 

čas. Po príchode vlaku, z ktorého vystúpil náš 
starosta, „ ho pasovali na náčelníka stanice“ a 
spolu si zaspievali známu pieseň, ktorú spieval 
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Vlasta Burian v rovnomernom filme „Prednosta 
stanice“. Prítomným sa ušlo i malé občerstvenie 
a po dvadsiatich minútach vlak pokračoval v 
ceste do Záhorskej Vsi. Mnoho našich občanov 
využilo možnosť previesť sa vlakom čo i len na 
krátku vzdialenosť. Mnoho starších občanov 
spomínalo, ako do práce do Bratislavy jazdili 
vlakom, ktorý ktovie pomenoval „Partizán“. Vlak 
ťahal parný rušeň a vagóny mali drevené lavi-
ce. Ráno o piatej hodine vyrážal do Bratislavy a 
večer o piatej sa vracal do obce. Aj budova že-
lezničnej stanice aj jej okolie vyzerali inak ako 
dnes. Žiaľ budova dnes zíva prázdnotou a ruky 
vandalov ju doslova zdevastovali. Dnes k nám 
vlaky nejazdia, ale v obci je pár nadšencov, ktorí 
preverujú, či by na tejto trati aspoň rekreačne 
nemohla premávať drezina. Držme im palce, 
nech sa im to podarí. 

Členovia MO JDS napriek prísnym opatreniam 
odpracovali svoju tradičnú jesennú brigádu. 
26 dôchodcov upratalo park pred sv. Jánom a 
v jeho okolí, priestor pred kultúrnym domom 
a Námestie oslobodenia. Všetci pracovali v 
rúškach a dodržiavali od seba odporúčaný od-
stup. Iba pri fotografovaní vytvorili dovolenú 
skupinu 6 osôb. Škoda písať, škoda hovoriť. Je 
to hanba, že niektorí naši občania si park mý-
lia so smetiskom a miesto toho, aby pomohli, 
prihlúplo sa pozerajú, ako po nich naši dôchod-
covia upratujú. 

Sviatok všetkých svätých a pamiatka zosnu-
lých bol tento rok veľmi smutný a pre mnohých 
bolestivý. Od 24.októbra do odvolania platil aj 
zákaz vstupu na cintorín. Mnohí občania vyu-
žili piatok 23. októbra, kedy sa ešte na cintorín 
mohlo ísť a svoje hroby si prišli tradične ozdobiť 
v predstihu, zapáliť sviečky. Keďže cintorín je 
osvietený, využili i čas od jednej v noci do piatej 
ráno a na svoje hroby priniesli kvety a zapálili 
sviečky. Nekonala sa spoločná spomienka, ani 
spoločné modlitby na cintoríne. Keďže majiteľ 
pohrebníctva, poslanec OcZ pán Robert Dinuš 
má na cintorín prístup, dňa 2.novembra odnie-
sol veniec spolu so starostom obce k hlavnému 
krížu na cintoríne a k pamätným tabuliam na 
počesť občanov, ktorí položili svoje životy v II. 
svetovej vojne. Bolo to smutné, veľmi smutné, 
keď sa pani Luptáčiková modlila za všetkých 
mŕtvych pred bránami cintorína. Básnik H. Hei-
ne napísal: „Nech mŕtvi mŕtvymi sú a žije, kto žiť 
vie včas“. Aké príznačné pre túto dobu. 
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MO JDS si uctila pamiatku obetí I. svetovej vojny
 Dňa 11.11.2020 sa rozozvučali zvony 
na kostole, aby aj takto pripomenuli 
občanom tento významný dátum, 
kedy v roku 1918 skončila I. svetová 
vojna.
 K pomníku padlých  položili kyticu 
červených makov a zapálili sviečky. 
Z našej obce v I. svetovej vojne zahy-
nulo 96  občanov.

Česť ich pamiatke!

 Dňa 2.novembra 1930 sa na tomto mieste konal pietny akt – odhale-
nie a vysvätenie pomníka padlým vojakom, ktorí položili svoje životy 
vo vojnovom konflikte I. svetovej vojny. 
 Hochštetňania nemohli zabudnúť na nevídané obete I. svetovej voj-
ny a od prvej chvíle trpezlivo zbierali peniaze na zrealizovanie dôstoj-
ného pomníka. Vybrali preň aj vhodné miesto v obci, aby bol stálou 
pripomienkou tejto nezmyselnej obete našich občanov. 
Na fond pomníka iba po korunkách prispievali obyčajné ženičky – 
vdovy, pozostalé siroty, členovia miestneho spolku vojnových inva-
lidov, Hochštetňania žijúci v Amerike a obecná rada.  
Zbierková akcia na tento pomník trvala jedno desaťročie a v závere 
roka 1928 sa zadala práca kamenno-sochárskej dielni. Realizátori 
pomníka sa rozhodli, že tento objekt bude zhotovený z materiálu 
hořický pieskovec a nápisové tabule budú z tmavej leštenej žuly. Kon-
cepcia pomníka pozostáva zo základového schodiska a členeného 
pylónu. Vo frontálnej časti pomníka je umiestnená figurálna kompo-
zícia vojaka v uniforme, ktorý sa lúči so svojou manželkou a dieťaťom. 
Figurálna kompozícia je vyhotovená v životnej veľkosti.
Sochár, ktorý je autorom tejto figurálnej kompozície, plasticky zo-
brazil ten najsmutnejší výjav lúčenia rodiny. Pamätníci z jesene  roku 
1914 uvádzajú, že z našej obce odišla do vojny najpočetnejšia skupi-
na mladých mužov a celé bremeno prác, ktoré súviselo s prácou na 

poli, ostalo starcom, ženám a deťom. V kútiku duše sa však stále ve-
rilo, že toto vojnové harašenie dlho nepotrvá a mladí muži a živitelia 
rodín sa vrátia domov a spoločne si zasadnú za vianočný stôl.
 Vojnový „mlyn“ sa však nezastavil a koleso utrpení sa roztáčalo čo-
raz viac. Vojenský „mundúr“ si obliekali nové a čoraz mladšie ročníky 
odvedencov. Utrpenie vojny trvalo až do jesene 1918 a materiálne a 
ľudské zdroje boli už vyčerpané. Odvodové vojenské komisie šli až do 
krajnosti a neváhali povolať aj odvedencov ročníka 1900. Len milo-
srdný čas dokáže zahladiť utrpenie, ktorému boli vystavení naši ob-
čania, no neospravedlní skutočnosť, že sa „Cisára Pána“ položili svoje 
životy ešte nedospelé deti. 
Pomníky sú spravidla pripomienkou významných udalostí našej 
vlastnej histórie. Tento pomník tu stojí už deväťdesiat rokov a pripo-
mína nám túto najsmutnejšiu udalosť. Je pripomienkou a varovaním 
nezmyselných obetí našich občanov. Azda už nikdy nebude potreb-
né stavať takýto pomník a súčasná generácia už nezažije „vojnových 
hrdinov“, ktorí  odovzdali svoje životy pre cudzie záujmy. Súčasná 
generácia si neželá žiadne vojnové konflikty a napätia, pretože naša 
vlastná história je dostatočným dôkazom a varovaním, aby už nikdy 
nebolo potrebné byť „vojnovým hrdinom“ pre nič. 

Mgr. Vendelín Nerád 

Deväťdesiate výročie slávnostného odhalenia pomníka 
padlým vojakom I. sv. vojny  ( 1914-1918 )

 Približne pred dvomi rokmi som bola nadšená televíznym progra-
mom“ Zem spieva,“ a to ma viedlo k myšlienke založiť spevácku sku-
pinu, ktorá tu mimochodom už kedysi bola (bolo ich tu viac).Teším 
sa, že sa pár nadšencov našlo. V dedine máme skvelého harmoniká-
ra pána Paľka Benkoviča, ktorý ochotne prijal ponuku hudobného 
vedúceho. Po umeleckej stránke nás s veľkým nasadením  obetavo 
a trpezlivo vedie  pani Vierka Klčová. Keďže je naše Slovensko, čo 
sa týka spevu a hudby veľmi rozmanité, rozhodli sme sa do nášho 
repertoára zaradiť piesne z celého Slovenska, aby si mohli aj tí, ktorí 
sa tu prisťahovali, alebo sa tu len tak zastavia na spoločenskú ak-
ciu,  spoločne s nami zaspievať. Okrem tradičných ľudových piesní 
máme aj piesne tematické, vianočné, sakrálne... Hoci členovia spe-
vokolu sú amatéri, spev je pre nich to, pri čom sa zabavia, potešia a 
každé stretnutie je veľmi milá, príjemná akcia a posedenie. Vznikli 
sme v septembri minulého roka a zatiaľ sme si zaspievali na priví-
taní Nového roka v kultúrnom dome. Hoci bol tento rok v znamení 
veľkých spoločenských obmedzení  v dôsledku epidémie vírusom, 
stihli sme výbornú akciu futbalových družstiev s názvom Vysoká, 
kde sme zaspievali okrem iného aj spolu s našou a českou hymnou 
aj poľskú hymnu, čo bolo pre nás veľkou výzvou. Ďalej sme sa zú-
častnili s vystúpením u Osičků v Lanžhote, tiež na Krojovanom dni 
v Lábe.  Touto cestou sa chceme poďakovať obecnému zastupiteľ-
stvu, p. starostovi Dušanovi Dvoranovi a poslancom, tiež Jednote 
dôchodcov za finančnú podporu, ktorú sme využili na zaobstaranie 
reprezentačného oblečenia. Radi privítame do nášho kruhu ďalších 
spevákov a nadšencov.
                                                                                                            Terézia Bukovská

OZ Spevácka skupina Hochštetňan

  Už V. ročník stretnutia vojakov 1981-1984 PS rota Vysoká pri Morave
V dňoch 28. - 30.8.2020 sa stretli vojaci na futbalovom ihrisku, kde 
na stretnutie a posedenie pomáhali stavať stan pracovníci obecného 
úradu, ďakujeme im.

Už V. ročník stretnutia vojakov 
1981-1984 PS rota Vysoká pri Morave
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 Vojaci sa začali schádzať v piatok poobede a v sobotu doobeda. Pri so-
botňajšom varení gulášu už prebiehala veselá a družná zábava o dvoch 
rokoch strávených na rote a o službe na štátnej hranici v našej obci. Po 
srdečnom privítaní  veliteľa pána Jožku Kurňavu, veliteľov čiat Jozefa 
Ťukálka , Igora Balušku a starostu obce pána Dušana Dvorana , priš-
lo pre všetkých veľké prekvapenie v podobe príjazdu dvoch chlapov 
v uniforme pohraničnej stráže s výzbrojou, a to na terénnom vozidle 
značky UAZ , ktoré v tej dobe slúžilo na hranici. Po podaní hlásenia ve-

liteľovi  niektorí chlapi  neudržali slzy pri spomienke na dobu pred 38 
rokmi. Dobrá nálada pokračovala do neskorých večerných hodín.
 V nedeľu doobeda sa lúčili a odchádzali domov s tým, že o rok sa 
stretnú opäť.
 Poďakovanie patrí  starostovi obce Vysoká pri Morave pánovi Dušanovi 
Dvoranovi, Military clubu PS Záhorská Ves, všetkým zúčastneným, tak-
tiež manželkám, ktoré priložili ruku k dielu pri obsluhe skvelej partie.

Vencovský Stanislav, Maxianová Hana

Drazí přátelé. Milí Hochštetňané. Vážení čtenáři.

  Za celý rok nebylo možné, abychom se mohli 
společně potkat, proto mám tu čest, abych 
Vám prostřednictvím Vašeho zpravodaje pře-
dal alespoň touto cestou pozdravy od našich 
občanů, kteří na Vás vzpomínají a myslí na 
Vás v této složité době.

  S Vaším starostou, Dušanem Dvoranem, jsme 
v telefonickém kontaktu, abychom si průběž-
ně sdělovali situaci o dění v našich zemích i 
obou obcích. Jak všichni kolem sebe vidíte, si-
tuace s pandemií Coronaviru u nás na Moravě 
i v Čechách, ale ani u Vás na Slovensku, není 

zrovna „růžová“ a proto přicházejí nová a nová vládní opatření, abychom 
všichni zabránili dalšímu šíření nemoci a množství úmrtí s ní spojených. 
Je tedy předpoklad, že naše společná setkání musíme ještě na dlouhou 
dobu odložit, byť se nám i Vám asi po té druhé straně trochu stýská a 
moc rádi bychom si určitě dobře popovídali. Rád bych Vám tedy pro 
představu zprostředkoval dění u nás v obci od začátku roku.
  Stihli jsme na začátku roku uspořádat tradiční dva plesy (Hasičský a 
Sportovní) a podařil se ještě uspořádat na konci února Masopust (Fa-
šiangy) s Ostatkovou zábavou. Na dětský karneval už v březnu nedošlo, 
protože se stejně jako u Vás všechny kulturní akce zrušily. První akcí, 
která se mohla po zmírnění opatření uskutečnit, byly Rybářské závo-
dy dospělých (26.6.) a Rybářské závody mládeže (27.6.). Na začátku 

Pozdrav z Vedrovic

prázdnin Kulturní spolek Husákovy děti uspořádal ve dvoře Muzea dva 
promítací večery letního kina. Přes léto naši hasiči z preventivních dů-
vodů raději zrušili Závody v požárním útoku, myslivci nepořádali Letní 
karnevalovou noc a fotbalisté odvolali také tradiční Fotbalový turnaj. 
V srpnu jsme se tedy mohli sejít ještě na dožínkové slavnosti Trešón, 
které pořádal Spolek přátel tradic a vína Vedrovice a na konci prázdnin 
další dva večery v letním kině.
  Přes prázdniny jsme zahájili přístavbu základní školy, abychom na-
výšili její kapacitu. V přízemí zůstanou původní dvě kmenové učebny, 
družina, šatny žáků a zaměstnanců, úklidová místnost, sociální zařízení 
žáků, včetně sprchy a bude vybudován kabinet se schodištěm. Nový 
kabinet, třída a schodiště budou tvořit novou dvorní přístavbu. V půd-
ní vestavbě je navržena nová kmenová učebna, speciální učebny (po-
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čítače a „lehké“ dílny). Dále pak ředitelna, sborovna, kabinety, sociální 
zařízení žáků, učitelů a sklad učebnic.
  Druhý víkend v září je tradičně ve znamení našich Rozmarýnových 
hodů. Podařilo se nám je uspořádat ještě před příchodem nových vlád-
ních opatření a byli jsme všichni rádi, že se akce povedla. Vyšlo počasí, 
takže i večerní zábava mohla být venku. Bylo dostatek hostů a všich-
ni dodrželi nastavená hygienická opatření, aby se do obce Covid-19 
v rámci hodů nezavlekl. Velká účast byla hlavně v sobotu odpoledne, 
kdy se na návsi sešli zejména rodinní příslušníci všech zavádějících 
stárků i stárek a letos poprvé také rodiče i prarodiče dětí z mateřské 

a základní školy, které přišly v průvodu s chasou v krojích a vystoupily 
pod májou v krátkém programu. Mělo to veliký úspěch, a tak bychom 
chtěli z účasti krojovaných dětí udělat tradici, abychom u nich vytvořili 
vztah k folklóru, jako takovému.
  Od poloviny září se v republice začala situace s pandemií opět zhor-
šovat, takže jsme přijali všechna opatření, které nám vláda nařídila. 
Měli jsme v obci a stále ještě máme několik pozitivních případů v rámci 
rodin (aktuálně k 01.11.2020 je to 14 nemocných), ale podle známých 
informací se jedná převážně o lehké průběhy nemoci a doufáme, že bu-
deme brzy ve statistikách pro Vedrovice opět na nule.

  Jak jsem na začátku konstatoval, je předpoklad, že se do konce roku 
už nebudeme moci vidět. Proto Vám přeji, abyste byli zdraví, aby Vás 
neopouštělo pozitivní myšlení a abyste zbytek roku prožili v rámci mož-
ností v pohodě. Držte se! Myslíme na Vás!

Pokud chcete sledovat webové stránky naší obce, 
zde je odkaz: https://vedrovice.cz/ 
Dostupný je také FB obce: 
https://www.facebook.com/groups/118275938260998 

S úctou, Richard Janderka, starosta obce Vedrovice

Už niekoľko rokov sa v obci organizuje skupina cyklistických nadšen-
cov, mužov i žien rôznych vekových i výkonnostných kategórií. Mnohí 
z nich sa zúčastňujú i na cyklistických súťažiach. Reprezentovali obec 
na Stupavskom MTB maratóne i Cyklomaratóne v Gajaroch. Traja cyk-
listickí nadšenci – Pavol Blaha, Martin Bátory a Matúš Goliáš sa rozhod-
li, že založia občianske združenie s názvom Cykloklub Vysočan. 
Jeho cieľom je:
- Podpora všestranného rozvoja cyklistiky a cykloturistiky, ich vplyv na 
zdravie
- Vykonávanie cestnej, horskej cyklistiky a cykloturistiky na rekreačnej 
a pretekárskej úrovni
- Vytváranie podmienok a organizačné zabezpečenie cyklistických a 
cykloturistických podujatí
- Vedenie členov k ochrane prírody a starostlivosti o životné prostredie
- Objavovanie a rozvíjanie športových talentov, hlavne u detí a mlá-
deže
- Organizovanie cyklistických výletov pre deti
Cykloklub si dáva za cieľ zapojiť do športových aktivít a združovania sa 
navzájom čo najviac občanov z obce. S heslom „Urob pohybom niečo 
pre svoje zdravie“ chcú, aby sa do bicyklovania, či už rekreačného, ale-
bo náročnejšieho zapojilo čo najviac občanov. 
Dňa 23.10.2020 podali žiadosť na MV SR o registráciu tohto občianske-
ho združenia. Veria, že MV SR žiadosti vyhovie, čím sa vytvorí podpora 
pre rozvoj športových aktivít v obci. 

Vzniká Cykloklub Vysočan Testovanie na COVID-19 v našej obci 
V dňoch 31.10. – 1.11. 2020 sa konalo na Slovensku celoplošné testo-
vanie občanov na COVID- 19. V našej obci sa testovalo na futbalovom 
ihrisku na dvoch odberných miestach.
 V prvom rade sa chceme poďakovať všetkým zúčastneným pri  testo-
vaní, bez ktorých by to určite nešlo, a to  zdravotníckym dobrovoľníkom 
- sestrám : Zora Feketová, Naďa Kudlová, Katarína Koreničová, Barbora 
Čierna, vyhodnocovacím zdravotníckym pracovníkom : Ján Kopas, Ka-
tarína Čižmárová, Jana Kopčová.
Vďaka patrí Máriovi Fošnárovi a Dušanovi Koreničovi, ktorí previedli 
zaškolenie zdravotných pracovníkov a neskôr sa podielali na testovaní 
obyvateľov.
Ďakujeme dobrovoľným administratívnym pracovníkom : Vladislav 
Bott, Zdenka Madejová, Marián Kohút, Michal Weismann, Zuzana Urba-
ničová, Pavol Lapčík, Patrícia Lapčíková, Martin Kopča, Veronika Vnen-
ková, Martin Báthory, Andrea Bencová, Oľga Klasová.
Ďalším dobrovoľníkom z DHZ : Jozef Maxian, Michal Houdek, Daniel 
Matúšek, Veronika Šibalíková, Miroslav Hanzel, Bohumila Weismanno-
vá, Marián Matúšek, Tomáš Kováč, Peter Jánošík, Ferdinand Kováč.
Zamestnancom obecného úradu, ktorí pripravili odberové miesta a 
pracovníčkam obecného úradu, ktoré zaisťovali túto akciu v priebehu 
soboty a nedele obsluhou rozhlasu a pomocou pri občerstvení a  ku-
chárovi Michalovi Surovičovi.
Ďakujeme sponzorom, firme BERTO, Koplatec, Mix food a  Epoxy a ob-
čanom, ktorí pre personál priniesol občerstvenie a koláče.
V neposlednom rade treba poďakovať príslušníkom ozbrojených síl ar-
mády SR z letiska Kuchyňa a príslušníkom policajnému zboru SR.
Veľké ďakujem patrí Karolovi Dvoranovi, ktorý za obec túto akciu  celú 
pripravil od začiatku až do konca.
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  V septembri sa otvorila brána školy a všetci 
sme začínali s nádejou, že školský rok bude 
ubiehať plynulo bez vynútených prestávok 
alebo dištančných vzdelávaní. Žiaci si mohli 
aspoň krátky čas vychutnať pekné zrekon-
štruované priestory šatní v telocvični. Na 
chodbách školy boli vymenené nové svetlá, 
prebehla tiež rekonštrukcia strechy školy a 
telocvične. Poďakovanie patrí zriaďovateľovi 
a starostovi obce pánovi Dušanovi Dvoranovi.
Do desiatich tried nastúpilo 166 žiakov. Rady 
žiakov rozšírilo 28 prváčikov, preto sme museli 
otvoriť dve prvé triedy. Kolektív pedagogic-
kých zamestnancov posilnili Ing. Miroslava 
Vážna PhD. a Mgr. Dávid Richnavský. Vedenie 
školy : Pavel Benca – riaditeľ, Mgr. Gabriela 
Gabrišová – zástupkyňa riaditeľa. Triednictvo 
v jednotlivých ročníkoch :
1.A Mgr. Terézia Krištofičová
1.B Mgr. Terézia Šrámeková
2. trieda : Ing. Miroslava Vážna PhD.
3. trieda : Bc. Zuzana Nagyová
4. trieda : Mgr. Martina Klasová
5. trieda : Mgr. Alena Kľučarová
6. trieda : Mgr. Lucia Havranová
7. trieda : Mgr. Daniel Prokop
8. trieda : Mgr. Dagmar Šaray Novotná
9. trieda : Mgr. Anna Bencová
Vyučujúci bez triednictva :
Mgr. Ľubomír Lesňák
Mgr. Dávid Richnavský

Mgr. Jana Gréliková – katechétka
Školský klub detí navštevuje 58 žiakov a pra-
cuje v dvoch oddeleniach, ktoré vedú vycho-
vávateľky pani Jarmila Rusnáková a Bc. Anna 
Slobodová. Škola ponúka aj ranný školský 
klub v čase od 6.30 do 7.45 hod.
V septembri dostali žiaci vzdelávacie poukazy, 
ktoré mohli využiť na voľnočasové aktivity v 
škole alebo v iných organizáciách. V našej ško-
le budú po uvoľnení opatrení spôsobených 
Covid – 19 pracovať nasledovné krúžky :
Ručné práce pre 3. a 4. ročník Mgr. Klasová
Počítačový krúžok pre 3. a 4. ročník Mgr. Kla-
sová
Dajme spolu gól! pre 1. a 2. ročník Mgr. Rich-
navský
Doučovanie z matematiky pre 5. ročník Mgr. 
Krištofičová
Doučovanie z matematiky pre 6. – 9. ročník 
Mgr. Šaray Novotná
Angličtina hrou pre 1. stupeň Mgr. Havranová
Cvičenia z anglického jazyka pre 2. stupeň 
Mgr. Kľučarová
Zaujímavá chémia Mgr. Lesňák
Prvé kroky v ruštine Mgr. Gabrišová
Činnosť krúžkov začne hneď po uvoľnení 
opatrení.
Škola pripravila na celý školský rok mnoho kul-
túrnych a športových podujatí, ktoré sú mo-
mentálne pozastavené. Stihli sme však ešte 
tesne pred obmedzeniami absolvovať plavec-

ký kurz pre žiakov 1. stupňa na plavárni Malina 
v Malackách. Kurzu sa zúčastnilo 30 žiakov. V 
septembri zorganizovala škola pravidelný je-
senný zber papiera. Vďaka žiakom 2. stupňa, 
ktorí zbierali a rodičom žiakov 1. stupňa, ktorí 
papier deťom priviezli, sme nazbierali  vyše 9 
ton papiera. Z firmy Alas, ktorá zastrešuje sú-
ťaž v zbere papiera Smietko, sme dostali vy-
hodnotenie za minulý školský rok. Umiestnili 
sme sa na 1. mieste a škola dostala odmenu 
dva poukazy po 200 € na nákup športových 
potrieb a malé darčeky pre žiakov. V hektic-
kom čase priniesli žiaci 1. stupňa do školy 
vyrezávané a vyzdobené tekvice, na ktorých 
si dali skutočne záležať a ktoré nám pekne 
skrášlili priestory chodby.
Toho, čoho sme sa obávali, prišlo príliš skoro. 
Prísne epidemiologické opatrenia všetko po-
zastavili. Žiaci 2. stupňa museli zostať doma a 
dištančne sa vzdelávať pomocou online vyu-
čovania. Narazili sme na problémy, pretože vy-
učujúci nemali k dispozícii dostatok techniky 
na online vyučovanie. Riaditeľ školy zakúpil z 
našich možností štyri notebooky a zriaďova-
teľ ďalších päť. Takže každý triedny učiteľ má 
notebook k dispozícii. Poďakovanie patrí sta-
rostovi obce a obecnému zastupiteľstvu, ktoré 
nákup odsúhlasilo. Pevne dúfame, že sa táto 
komplikovaná situácia skoro vyrieši, aby sme 
mohli riadne chodiť do školy a plnohodnotne 
sa vzdelávať.

Školský rok 2020/2021 v základnej škole

Školský časopis:   https://zsvysmor.edupage.org/text13/
23.9.2020 zorganizovala škola jesenný zber papie-
ra. Zbierali žiaci 2. stupňa. Žiakom 1. stupňa, ktorí 
sa učili, mohli priviezť papier rodičia. Žiaci usilovne 
zbierali a ochotní rodičia malým deťom papier pri-
viezli.  Vďaka spoločnej práci sa vyzbieralo 9 188 kg 
papiera. Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa 
akýmkoľvek spôsobom zapojili do zberu, a tým po-
mohli škole úspešne sa v školskom roku 2020/2021 
zapojiť do súťaže v zbere papiera Smietko. Vyhodno-
tenie zberu :
Poradie tried :
1.stupeň :
1.miesto : 3. trieda – 1 075 kg
2. miesto : 4. trieda –   779 kg
3. miesto : 1.B trieda – 539 kg
4. miesto : 2. trieda  -   374 kg
5. miesto : 1.A trieda – 123 kg
2. stupeň :
1. miesto : 6. trieda – 1 825 kg
2. miesto : 5. trieda -  1 445 kg
3. miesto : 8. trieda -  1 424 kg

4. miesto : 7. trieda -  1 147 kg
5. miesto :  9. trieda -     456,5 kg
Najlepší jednotlivci školy :
1.miesto : Dvoran Michal – 4. trieda – 481 kg
2. miesto : Benkovič Jakub – 6. trieda – 400 kg
3. miesto : Pucovský Andrej – 6. trieda – 343 kg
Najlepší jednotlivci v triedach :
1. A trieda :
1.miesto : E. Mikulášková – 70 kg ,   2. miesto : F. Čižik 
– 53 kg,   3.miesto : neudelené
1.B trieda :
1. miesto : L. Vykydalová – 272 kg,   2. miesto : T. Hulí-
nová- 195 kg,   3. miesto : A.J. Nízka – 70 kg
2. trieda :
1. miesto : Š. Korenič – 170 kg,   2. miesto – T. Tomeč-
ková – 90 kg,   3. miesto : A. Pavlačič – 67 kg
3. trieda :
1. miesto : S. Dinušová – 262 kg,    2. miesto : A. Mi-
školciová – 163 kg,    3. miesto:  E. Hrivňáková-141kg
4. trieda :
1. miesto – M. Dvoran – 481 kg,     2. miesto : J. Koneč-

ný – 105 kg,   3. miesto : T. Tomeček – 95 kg
5. trieda :
1. miesto : S. Dinuš – 320 kg,   2. miesto : A. Caboň – 
206 kg ,   3. miesto : M. Šabík – 178 kg
6. trieda : 
1. miesto : J. Benkovič – 400 kg,   2. miesto : A. Pu-
covský – 343 kg ,   3.miesto: K.Klimčíková – 232 kg, 
7. trieda :
1. miesto : L. Caboňová – 179 kg,    2. miesto : M. Ma-
saryk – 101 kg ,   3. miesto : D. Uher – 55 kg
8. trieda :
1. miesto : E. Hanzelová – 278,5 kg,   2. miesto : E. Šev-
číková – 158,5 kg,   3. miesto : S.Ševčíková- 156kg
9. trieda :
1.miesto : M Hanzel – 227,5 kg,   2. miesto : M. Műller 
– 82 kg,   3. miesto: J. Lederleitner – 60 kg

Pomáhali pri zbere :
J. Danihelová – 9.tr. , N. Zeman – 5. tr., D. Műller – 5. tr., 
M. Műller – 9. tr., V. Santi – 5. tr., A. Hanzel – 8. tr., L. 
Koteková – 9. tr., B. Salaj – 6. tr., J. Ulehlová – 6. tr.

Jesenný zber papiera
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  Aj nás vo Farbičke v marci tohto roku pre-
kvapila a zasiahla pandémia koronavírusu.  
Farbička zostala tichá, bez detí. Prežívali sme 
obdobie, ktoré sa určite zapíše do dejín. Náš 
život ovplyvnili opatrenia, zákazy, odporú-
čania, ktoré sa týkali epidémie u nás aj v za-
hraničí. Prvú vlnu koronakrízy sme úspešne 
zvládli, a tak sme mohli od 1. 6. 2020  opäť 
otvoriť bránu nášho detského centra. Spolu 
s nami sa tešili deti aj rodičia.  Dodržiavaním 
prísneho hygienického režimu naša Farbička 
fungovala počas leta bez prerušenia. Chceli 
sme tak vynahradiť rodičom ich solidaritu 
tým, že podporovali naše detské centrum v 
neľahkých časoch, za čo im veľmi pekne ďa-
kujeme. Detičky úspešne ukončili školský rok 
2019/2020 a my sme sa pripravovali na nový 
školský rok 2020/2021. Od septembra pribud-
li k detičkám, ktoré zostali v našom zariadení 
nové deti, ktoré sa postupne adaptovali a te-
šia sa každé ráno do svojej škôlky. V októbri 
koronavírus zaútočil opäť, a to druhou vlnou 

pandémie, a tak treba dodržiavať sprísnené 
hygienické opatrenia ešte razantnejšie.
Napriek tomuto zvláštnemu obdobiu, ktoré 
prežívame, deti v našej Farbičke sú šťastné a 
veselé. Tešia sa na kamarátov, pani učiteľky, 
hračky, na vychádzky do prírody. Zbierame 
spolu gaštany, opadané lístie, šípky. Z uve-
dených  prírodnín tvoríme rôzne predmety. 
Nesmieme zabudnúť na nášho tekvicového 
kamaráta Buba, ktorý je každý rok súčasťou 
našej škôlky.
Blíži sa obdobie adventu, obdobie vianočných 
sviatkov. Určite do Farbičky zavíta Mikuláš so 
sladkými dobrotami. Nezabudneme napísať 
aj list Ježiškovi. Pod vianočným stromčekom 
si deti nájdu darčeky, ktoré ich určite potešia. 
Prajeme si, aby tohtoročné vianočné sviatky 
boli plné šťastia, lásky a pohody. Verím, že sa 
budeme môcť stretnúť v kruhu širšej rodiny a 
nový rok 2021 sa už nebude niesť v znamení 
nebezpečného vírusu. Tak šťastné a veselé!

 Bc. Viera Kopčová

Zo života Detského centra Farbička

  Žijeme v peknej dedine. Mnoho zelene le-
muje naše ulice a okolie dediny láka na pre-
chádzky do malebnej prírody. Naša dedina je 
vyhľadávaná mnohými novými obyvateľmi, 
ktorí sa tu rozhodli žiť.
  Aký by tu bol pekný a spokojný život, keby, 
keby... Bohužiaľ, žijú medzi nami aj „ľudia“, pre 
ktorých je estetická stránka, pekné prostredie 
a kľud prekážkou a irituje ich všetko. Netreba 
ísť ďaleko. Usilovní dôchodcovia pravidelne 
udržiavajú priestory pri kaplnke sv. Jána, kul-
túrnom dome, aby za krátky čas videli, ako 
zopár nespratníkov zničilo ich prácu. Smetné 
koše sa nedajú zdvihnúť, ale ich vrchnáky sú 
ľahkou korisťou pri ich pohadzovaní. Obyva-
telia sa  pri prechádzkach do prírody vracajú 
domov s plnými vrecami alebo igelitkami od-
padu, ktorý tam zanechali „milovníci prírody“. 

Dokážme to spolu! A skutočným zážitkom je centrum dediny – 
námestie, ktorým sa bicyklisti boja prejsť, pre-
tože je po víkendoch ale aj po večeroch plné 
skla. „Svalnáči s vysokým intelektom“ si tu do-
kazujú svoju silu rozbíjaním všetkého, čo rinčí 
a neštítia sa ani zgustnúť si na vývesných ta-
buliach, ktoré informujú o živote v obci. Kam 
sme sa to dostali? Je demokracia vstupenkou 
k tomu, aby sme robili všetko, čo chceme? 
Medzi výtržníkmi sú veľakrát aj školopovinné 
deti. Často počuť : „To vás v škole naučili?“ V 
škole ťažko, lenže ži-jeme v dobe, kedy je 
učiteľ malý pán a pri dodržiavaní disciplíny 
si trúfne naňho každý – vynadať, vyhrážať 
sa, ale nie spolupraco-vať a riešiť. Na mieste 
je otázka: „Kde je rodi-na, kde je výchova od 
malička, vedia rodičia , kde sú ich deti, s kým 
sa stretávajú a čo robia vo voľnom čase? Pre 
nich neplatí večierka?“ Tam by sme mali za-
čať hľadať korene toh-to zla. Mnohé deti sa 

sťažujú, že nemajú priestor pre voľnočasové 
aktivity, tak jazdia na kolobežkách  a bicyk-
loch po dedine, po chodníkoch, robia hluk 
a neporiadok. Sťažujú sa starí a chorí ľudia, 
mamičky s malými deťmi. Nemáme v obci 
ideálne centrum pre mladých, ale zašporto-
vať si môžu na ihrisku, zajazdiť na bicykloch a 
kolobežkách na cyklistickom chodníku. A sú 
tu detské ihriská, ktoré sú bohužiaľ neustále 
devastované tými istými „dobrákmi“.
  Ako sa dostať z tejto nezávideniahodnej 
situácie? Každý sa musí svojím dielom priči-
niť. Rodičia od malička pri výchove, škola v 
rámci svojich možností a my ostatní upozor-
ňovaním, napomínaním a v prípade potreby 
sa nebáť nahlasovať delikventov na polícii. 
Snáď budú veľkou pomocou v obci kamery, 
ktoré pomôžu pri objasňovaní mnohých pre-
činov.
   Doba je zlá, snáď to spoločne zvládneme!
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Otázky pre starostu
1. V októbri sa rieka Morava opäť nebezpečne vybrežila a vzhľa-
dom na súčasný stav hrádze hrozilo nebezpečenstvo, že sa časť 
obce mohla ocitnúť v ohrození. Čo s tým urobíte?

-  Pravidelne od roku 2013 upozorňujeme SVP, š.p. a jeho generálne-
ho riaditeľa na nevyhovujúci stav hrádze rieky Morava od 0 km – 10 
km. Krízové sú tri miesta a to : priesaky na 4 km, betónový oporný 
múr v obci Vysoká pri Morave a priepustnosť stavnice na 10 km. Žije-
me stále v strese, keď pozeráme ako stúpa Morava alebo Dunaj. Dote-
raz sme mali obrovské šťastie, že pokiaľ bola vysoká Morava bol nízky 
Dunaj a vody odviedol, ako to bolo tento rok alebo bol vysoký Dunaj 
a nízka hladina rieky Morava, ako to bolo v roku 2013. Sme presved-
čení, že ak by prišlo k situácii zdvihnutia rieky Dunaj ako i rieky Mora-
va, že hrádza nie je bezpečná a mohlo by prísť k pretrhnutiu hrádze a 
k zaplaveniu min. 4/5 územia obce. Po prerokovaní na zastupiteľstve 
obecného úradu som sa priamo obracal na generálneho riaditeľa v 
roku 2014, 2016, 2019 ako i v roku 2020. Bolo mi oznámené, že od 
roku 2017 je vypracovaný projekt, ale nie je realizovaný v dôsledku 
nedostatku finančných prostriedkov. Zvažujem podať trestné ozná-
menie na neznámeho páchateľa, ktorý svojim konaním ohrozuje bez-
prostredne životy a majetok obyvateľov obce.  O uvedenej situácii 
budem informovať priamo ministra. Tu končí moja právomoc ako i 
právomoc obecného zastupiteľstva. Svoje tvrdenie odôvodňujem z 
výsledku osobnej prehliadky hrádze rieky Morava, kde je konštatova-
né, že múr je v havarijnom stave.  V danej problematike budeme ďalej 
konať.  Zároveň sme žiadali Hydromeliorácie o vyčistenie Vysočan-
ského kanála ( kanál medzi ulicami Záhradná a Hraničiarska ). Bolo 
nám oznámené, že kanál je zanesený a čiastočne nefunkčný, avšak 
najbližšie roky sa neuvažuje s jeho čistením. 

2. Obec, aby nebola zaplavená odpadom v jej katastri, organizuje 
2x do roka zber nábytku, bielej techniky, elektrotechniky a ďalších 
nepotrebných vecí z domácnosti tým, že pristavuje v obci veľko-
kapacitné kontajnery, kam občania bezplatne môžu tento odpad 
vyvážať. Okrem toho sa niekoľkokrát vyváža kontajner z cintorína 
a z dvora pri kultúrnom dome. Koľko stojí ročne obec takto likvido-
vaný neseparovaný odpad?

-  Náklady na odvoz kontajnera na cintoríne v roku 2019 bol 4459,08 €, 
čo je viac ako dostaneme za údržbu cintorína, a to nehovorím o cene 
vody, kosenia a upratovania cintorína. 

- Veľkokapacitný odpad, ktorý vyvážame 2x do roka, odpady zo smet-
ných košov, ktoré sú umiestnené v obci, odpady z verejných priestran-
stiev za rok 2019 stáli  obec 18493,01 €. 
Každý dom na toto prispieva sumou 6 €, čo nepokrýva ani polovicu 
nákladov, ktoré skutočne obec musí platiť. Ďalší problém má obec 
s neplatičmi neseparovaného komunálneho odpadu, kde ročne nie 
je zaplatené okolo 8000 €, ktoré musíme neskôr vymáhať exekučne. 
Stojí za uváženie znížiť množstvo odpadu na cintoríne, nakoľko to, čo 
sa u nás deje pri výzdobe hrobov, nemá v západnej Európe obdobu. 
V Rakúsku, kto si čo na cintorín prinesie, to si i odnesie. 

3. Čo by ste si želali pre obec a jej občanov v novom roku?

-  Želal by som si, aby v novom roku nikto z našich občanov nemusel 
prekonávať chorobu Covid -19, aby uzamknutie krajiny ako i obce čo 
najrýchlejšie skončilo a občania sa mohli voľne a bez strachu pohybo-
vať po našej krajine ako i v zahraničí . Preto do nového roku prajem 
všetkým veľa zdravia, šťastia, lásky a  rodinnej pohody. Pokiaľ v roku 
2021 tieto štyri veci budete mať, čaká Vás verím šťastný rok.  Želám 
Vám príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko dobré v Novom 
roku 2021. 

DO OBCE PRIŠIEL MIKULÁŠ
  V sobotu 5. decembra v podvečer prišiel pred kultúrny dom ku krás-
ne rozsvietenému adventnému vencu Mikuláš s anjelmi aj čertom a 
deťom rozdali 250 mikulášskych balíčkov plných sladkých dobrôt.
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T e š ím e  s a  n a  v ý l e t  n a  d r e z í n e  
V centre Burgenlandu, na cca 23 kilometroch trate „Sonnenland Mit-
telburgenland“ sa možno previezť na cyklodrezinách. Po starej želez-
ničnej trati, vedúcej cez vinohradnícky kraj modrej frankovky, možno 
za zážitkami, kultúrou a nákupmi zavítať do Oberpullendorfu. Popri 
vinohradoch, poliach slnečníc a tienistých lesoch, cez rozsiahle polia 
s romantickými dedinkami,  priamo cez slnečný Burgenland vedie 
táto trať drezín.
  Slnečná  sýtožltá je dominantnou farbou v čase, keď na jar kvitne 

repka, ale aj  v neskorom lete, kedy sa vo vánku vlní slnečnica. Son-
nenland leží medzi dvoma veľkými mestami Viedňou a Grazom. Je 
vzdialený od každého dobrú hodinu cesty autom. Počas tejto cesty je 
možné všeličo objaviť, napríklad ruiny hradu Landsee, do 18. storočia 
najväčšieho vojenského komplexu v strednej Európe, malý horský 
kostolík v Stoob s romantickou freskou. Múzeum s názvom „ Natur 
auf der Spur“ na zámku Lackenbach ponúka návštevníkom možnosť 
bližšie, cez vlastné zážitky, spoznať prírodu. Alebo cestou navštívte 

rodný dom známeho klaviristu Franza Liszta v Raidingu. Pozoruhod-
ný prehľad o dejinách  stavebníctva môžete získať prostredníctvom 
audio-video produkcie a ústneho komentára pri návšteve múzea sta-
vebnej kultúry v Neutale. kde je ponúkaný aj zaujímavý program pre 
deti rôznych vekových skupín.
  Štart prípadne cieľ drezín je na stanici Oberpullendorf alebo Horit-
schon/Neckmarkt. To, ktorá z týchto staníc bude štartom alebo cie-
ľom, sa mení v párnom a nepárnom dni. Platí však, že v ten istý deň je 
premávka iba jedným smerom. V párny deň idú dreziny z Horitschon/
Neckmarktu do Oberpullendorfu  v nepárny deň opačným smerom.
Na zastávkach s rôznymi atrakciami, je ich spolu 8 (je tam napríklad 
aj miesto na grilovanie), je možné bez problémov drezinu na vyhra-
denom parkovisku z trate vybrať a na zaparkovať. Návrat je možný 
buď verejnou dopravou alebo prostredníctvom kyvadlovej dopravy 
(Shuttle Dienst) zabezpečenej prevádzkovateľom trate.
   Prevádzkový čas: Denne v sezóne -  od apríla do októbra, v pracovné dni 
je otvorené od 13:00 do 19:00 a štartovací čas od 13:00 do 15:00 , sobota, 
nedeľa a  sviatky otvorené od 09:00 s časom štartu od 09:00 do 15:00.

Máme funkčnú zubnú ambulanciu 
  Roky v našej obci pracovala v zubnej ambulancii MUDr. Eleonóra Veselá so sestričkou Janou Bencovou. Za ich starostlivosť o naše zuby im 
patrí úprimné poďakovanie. 
  Po ich odchode sa vedeniu obce dlhšie obdobie nepodarilo zohnať zubného lekára. Dnes to už neplatí.  V moderne zariadenej zubnej 
ambulancii, v ktorej nechýba ani röntgen, 6 dní v týždni ordinuje MUDr. Oleksandr Gudymenko so zdravotnou sestrou Ivanou Šírovou. 
Klienti sa môžu objednať na tel. čísle : 0917 650 310. 
Ordinačné hodiny :
PONDELOK            8,00 – 12,00     12,30 – 16,00        16,00 – 18,00 po telefonickej objednávke  
UTOROK                 7,00 – 12,00     12,30 – 15,00                              
STREDA                   8,00 – 12,00     12,30 – 16,00        16,00 – 18,00 po telefonickej objednávke
ŠTVRTOK                7,00 – 12,00     12,30 – 16,00                               
PIATOK                    8,00 – 12,00     12,30 – 14,00      
SOBOTA                  8,00 – 18,00    dentálna hygiena po telefonickej objednávke
NEDEĽA                  Zatvorené                      
Dentálnu hygienu robí každú sobotu pán Dominik Uher. Pánovi doktorovi prajeme, aby sa mu v obci páčilo a mal dostatočný počet spokoj-
ných zákazníkov.     
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50  roční 
Miroslav Nízky, 
Daniel Ryšavý, 

Jozef Klas, 
Ivona Balážová, 

Ing. Zdenka Bothová, 
Dana Koreničová, 

Roman Štafanovský, 
Jozef Sabo, 

Dušan Korenič, 
Iveta Eckerová, 
Jozef Korenič, 

Ivona Šušuková, 
Ing. Martin Kopča,

 Andrea Mikulášková, 
Miroslav Orgoň, 

Ľuboš Samochin, 
Attila Baári, 

Gabriela Zemanová

55 roční 
Jozef Šebela, 

Regina Žužičová, 
Miroslav Filípek, 

Róbert Kovár, 
Igor Šimunič, 
Ľuboš Getler, 
Peter Caboň, 

Ing. Alena Bobríková, 
Robert Dinuš, 

Bc. Anna Slobodová,
 Rita Kvašňovská, 

Peter Dvoran, 
Jana Šimuničová,
 Jaromír Fischer, 
Zdeněk Mikliš, 

Ivan Feitl 

60 roční 
Roman Szalay, 
Vlasta Pailová, 
Milan Slatina

65 roční 
Jaroslav Janulík,

Dezider Salay, 
Vojtech Bukovský, 

Gabriela Valovičová, 
Karol Prokeš, 

Rudolf Novoveský,
 Oľga Konečná

70 roční 
Jaroslav Mikulášek, 

Karol Kudlica, 
František Vlk, 

Anastázia Nerádová, 
Františka Smetková, 

Dušan Svoboda, 
Eduard Vlašič, 

Božena Podešvová, 
Ladislav Nedorost, 
Božena Ulehlová, 
Mária Vlašičová, 

Peter Šišulák, 
Jozef Šenkárik

75 roční 
Anna Kršková,

 Lýdia Krčmárová, 
Vladimír Ruček, 

Terézia Burdíková, 
Dušan Polák, 

Marta Langová, 
Ján Kršek, 

Eva Horínková

80 roční 
Milan Krčmár,

 Magdaléna Poláková

 85 roční 
 Amália Visnerová,
Miloslav Kapitán, 
Božena Poláková

90 roční 
JUDr. Karol Šlacer, 

Mária Žužičová, 
Eva Mikulášková

95 roční
Ľudmila Slezáková, 
Mária Tomečková

Deti narodené 
od 01.08. 2020 – 12.7.2020

Peter Šarközy, 
Samuel Tokoš, 

Michal Zelenka, 
Adrián Jánoška 

Zomrelí 
od 1.8. 2020 - 31.12.2020

Františka Papáčová, 
Magdaléna Stručková,

 Mária Šimuničová, 
Eva Hrubá, 

Peter Hodina, 
Marta Bullová, 

Štefánia Šarníková,
 Ján Lapčík, 

Kamila Smejová

Jubilanti   1.8.2020 – 31.12.2020


