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Takto volili naši občania – voliči : 
•  Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov :                    1896 
•  Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní :                         945
•  Počet voličov, ktorí odovzdali obálku :                                              943
•  Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do OcZ :                     899
•  Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu 
obce :                                                                                                                             920

Vo vedení obce prichádza ku generačnej výmene kádrov. Po 4 voleb-
ných obdobiach a 16 rokoch vo funkcii starostu obce odchádza pán 
Dušan Dvoran, ktorý už nekandidoval na funkciu starostu obce. 
Občania obce – voliči- počtom hlasov 524 zvolili za nového starostu 
obce Mgr. Andreja Dvorana. 
Na funkciu starostu obce kandidovali 4 občania : 
1.  Mgr. Andrej Dvoran – počet hlasov –                                                    524
2.  Pavol Blaha – počet hlasov -                   222
3.  Marián Kohút – počet hlasov -                                         151
4.  Róbert Navarčík – počet hlasov -                                          23

Za poslancov obecného zastupiteľstva boli zvolení : 
1.  Ing. Hana Tomečková  - počet hlasov –                                      547
2.  Beáta Miškolciová – počet hlasov -                                         463
3.  Ing. Elena Vinceková – počet hlasov -                                      439
4.  Silvia Novoveská – počet hlasov-                                        430
5.  Marián Malcher – počet hlasov -                                          421
6.  Dušan Dvoran – počet hlasov -                                        411
7.  Pavol Blaha – počet hlasov -                     348
8.  Marián Kohút – počet hlasov -                                          336
9.  Milan Lapčík – počet hlasov -                                         290 

Náhradníci : 
1.  Jana Beňadiková – počet hlasov -                            285
2.  Iveta Houdeková – počet hlasov -                                    249
3.  Doc. Ing. Miroslav Kopča, PhD – počet hlasov-                                  243
4.  Mgr. Miriam Döményová – počet hlasov -                  202
5.  Rastislav Chovančák – počet hlasov -                  113

Vianočné zamyslenie
  Rok 2022 začal ukončením pandémie koronavírusu. Deti sa vracali do škôl, 
pracujúci ukončovali práce doma, podniky začali pracovať v obvyklom pra-
covnom tempe. Všetci sme si vydýchli, že sme prekonali ťažké obdobie. Počas 
prázdnin sa deti tešili na dovolenky pri mori a rytmus života sa začal uberať v 
obvyklom tempe. Žiaľ, toto obdobie bolo ukončené v septembri, kedy susedné 
krajiny vstúpili do vojny. Táto skutočnosť mala dopad aj na našu krajinu, stali 
sme sa prechodným domovom utekajúcich matiek s deťmi. Boj o moc prevláda 
nad ľudskosťou. 
  Čas, ktorý plynie svojím tempom a našťastie nepodlieha ľudskému faktoru, 
začal odrátavať posledné obdobie kalendárneho roka - Advent, ktorý sa končí 
najkrajšími a najradostnejšími sviatkami roka - Vianocami. Adventné obdobie 
je obdobím zamyslenia sa nad zmyslom nášho života a hodnotami, ktoré vy-
tvárame a komu ich odovzdávame. Sme už unavení a otupení z množstva re-
klám, svetiel, ktoré neúnavnou silou berú čas, ktorý by sme mali tráviť so svojimi 
blízkymi, aby pochopili, čo je rodina, pokoj a láska, ktorá nás spája.
   V tejto turbulentnej dobe, na ktorú nie sme pripravení, je vhodný príbeh o ad-
ventných sviečkach, ktorý obletel celý svet a dáva nám poznať, ktoré hodnoty 
by sme mali zachovať a odovzdávať. 
Bolo tesne pred Vianocami, na adventnom venci horeli všetky štyri sviece. Pre 
ticho a pokoj bolo počuť, ako sa medzi sebou zhovárajú.
Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale 
ľudia žiaden mier nedodržiavajú. Snažím sa zapáliť čo najviac mieru, ale stále 
počúvam ako na planéte Zem horia ohne nenávisti, nepokoja a vojny. Ľudia 
stále medzi sebou bojujú o moc.“ Svetlo sviečky bolo stále slabšie, až celkom 
zhaslo. Plameň druhej sviečky sa rozkolísal a sviečka povedala: „Volám sa Viera. 
Dodávam ľudom silu ale cítim sa teraz veľmi slabá. Ľudí pochytila beznádej a 
pochybnosti, obviňujú jeden druhého, nikto už nikomu neverí. Nemá cenu, aby 
som svietila. Cítim sa zbytočná.“ A zhasla! Tretia sviečka sa vzápätí ozvala: „Vo-
lám sa Láska. Som najkrajším citom v celom svete. Myslela som si, že vydržím 
večne, ale už nemám silu horieť. Ľudia ma ignorujú, postavili ma na posledné 
miesto v živote. Vidia len samých seba, myslia len na seba, nevedia pomôcť ni-
komu a mohli urobiť toľko dobra. Mám pocit, že na mňa celkom zabudli, načo 
mám teda svietiť?“ A pomaly začala zhasínať. V tom vošlo do izby malé dieťa. 
Pozrelo sa na sviečky a povedalo: „Čo to robíte? Ja a všetci ľudia vás potrebu-
jeme! Vy musíte predsa svietiť! Nemôžete byť predsa zhasnuté. Ako sa môžem 
tešiť na vianočné sviatky, ak zostanem sama na svete bez lásky, kde nebude 
vládnuť mier, len nepokoj a vojny a bez viery, ktorá mi dodáva chuť žiť a prináša 
mi radosť.“ Dieťa takmer začalo plakať. Štvrtá sviečka prehovorila a povedala: 
„Neboj sa, ja stále svietim. Spolu môžeme zapáliť ostatné sviečky. Mňa volajú 
Nádej. Ja prinášam dôveru do budúcnosti. Môj plameň nikdy nezhasne. Všade 
rozdávam silu a pokoj. Nikdy nenechám u ľudí vyhasnúť moje tri sestry – lásku, 
vieru a mier. Lebo láska nás ľudí spája, viera nám dodáva odvahu a mier nám 
prináša pokoj. Ja ich zapálim vždy, keď zhasnú. Vezmi ma a zapáľ odo mňa os-
tatné sviečky.“ A tak dieťa zobralo Nádej a zapálila všetky ostatné sviečky.
  Plameň nádeje by mal ostať horieť v každom z nás a nikdy by nemal zhasnúť. 
Každý z nás by mal vo svojom srdci nosiť plamene mieru, viery, nádeje a lásky. 
Tento príbeh má veľkú silu a otvára nám srdcia. V tomto duchu vám všetkým 
a vaším rodinám prajem požehnaný adventný čas a Vianoce plné otvorených 
dlaní, plných lásky, pokoja a dobroty.                                                           

Eva Luptáčiková

29. októbra sa 
konali voľby do 
orgánov 
samosprávnych 
krajov a voľby
do orgánov 
samosprávy obcí
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Vážení spoluobčania,
sú za nami voľby na starostu obce a poslancov do obecného za-
stupiteľstva. Preto mi dovoľte, aby som sa touto cestou poďakoval 
všetkým voličom, ktorí prišli voliť a dali hlas svojmu kandidátovi. Gra-
tulujem zvoleným poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí budú 
nasledujúce štyri roky rozhodovať o dôležitých otázkach a dianí v 
obci.
Ako víťazný kandidát na post starostu sa chcem osobitne poďakovať 
všetkým, ktorí ma svojimi hlasmi podporili a zvolili ma do funkcie na 
najbližšie volebné obdobie. Ďakujem vám za prejavenú dôveru, veľ-
mi si ju vážim a urobím všetko pre to, aby som vás nesklamal a napl-
nil vaše aj moje očakávania. Špeciálne poďakovanie patrí celej mojej 
rodine a priateľom, ktorí ma podporovali a podporujú od ohlásenia 
mojej kandidatúry.
Ubezpečujem vás, že tu budem pre vás všetkých, pre tých, ktorí ste 
ma volili, ale aj pre ostatných, ktorí ste ma nevolili alebo sa nezúčast-
nili na voľbách. Som presvedčený, že je v záujme všetkých, ktorí sme 
boli zvolení na svoje posty, aby sme posunuli život v našej obci do-
predu v prospech ľudí a verím, že spoločnými silami dokážeme napl-
niť naše ciele a predsavzatia a vybudujeme to, čo bude slúžiť každé-
mu občanovi našej obce.
Prioritou na najbližšie štyri roky bude:
-  Vyrovnaný rozpočet, čerpanie eurofondov a peňazí z Plánu obnovy
-  Výstavba kanalizácie
-  Dokončenie začatých projektov (rekonštrukcia domu služieb, prí-
stavba kuchyne v KD)
-  Výmena elektroinštalácie v ZŠ a v MŠ, kde bude aj nevyhnutná re-
konštrukcia kuchyne
-  Zabezpečiť poriadok a čistotu v obci a v okolí
-  Pokračovať v kultúrnych podujatiach a tradíciách v našej obci
Ešte raz vám všetkým ďakujem za prejavenú dôveru!
Ďakujem členom miestnej volebnej komisie, členom okrskových vo-
lebných komisií a pracovníkom obecného úradu, ktorí sa podieľali na 
príprave a bezproblémovom priebehu volieb.
Na záver jedno veľké ďakujem patrí odchádzajúcemu starostovi pá-
novi Dušanovi Dvoranovi za to, ako posledných 16 rokov obec spra-
voval a v akej kondícii obec zanechal.
Verím, že v spolupráci s poslancami obecného zastupiteľstva posu-
nieme našu obec o kus dopredu.
Prajem nám všetkým veľa zdravia a vzájomného porozumenia.
      

Mgr. Andrej Dvoran 

 Ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Dňa 26.11. 2022 sa v zasadačke obecného úradu konalo ustanovujúce 
zasadnutie obecného zastupiteľstva. Ústavou predpísaný sľub zložil 
novozvolený starosta obce Mgr. Andrej Dvoran do rúk odchádzajúceho 
starostu pána Dušana Dvorana. Novozvolení poslanci postupne zložili 
sľub už do rúk novozvoleného starostu obce, čím začala plynúť ich 4 roč-
né funkčné obdobie. Novozvolené zastupiteľstvo, ktoré uverejňujeme v 
plnom rozsahu ako bolo schválené : 
Uznesenia z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva
vo Vysokej pri Morave, zo dňa 26.11.2022

Uznesenie číslo 1/1/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave

A. b e r i e  na vedomie
1/ výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2/ vystúpenie novozvoleného starostu
B. k o n š t a t u j e,  že
1/ novozvolený starosta obce Mgr. Andrej Dvoran zložil zákonom pred-
písaný sľub   starostu obce bez výhrad
2/ novozvolení poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Hana Tomečková, 
Beáta Miškolciová, Ing. Elena Vinceková, Silvia Novoveská, Marián Mal-
cher, Dušan Dvoran, Pavol Blaha, Marián Kohút, Milan Lapčík, zložili zá-
konom predpísaný sľub poslanca  obecného zastupiteľstva bez výhrad. 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 2/2/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave:

A) s ch v a ľ u j e  1. program rokovania bez zmien a dodatkov 
     2. zloženie mandátovej, volebnej a návrhovej komisie;
B) b e r i e  na vedomie 1. správu mandátovej komisie
 2. menovanie poslankyne Ing. Hany Tomečkovej za zástupcu
     starostu obce
C) p o v e r u j e poslanca p. Dušana Dvorana zvolávaním a ve-
dením obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa §12 ods.2 prvá veta, 
ods.3 tretia veta, ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona č.369/1990 
zv. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 3/3/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  z r i a ď u j e  komisie: 

• Finančnú a správy obecného majetku
• Pre ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií
• Výstavby a životného prostredia
• Pre kultúru a šport
• Pre ochranu verejného poriadku a na riešenie zanedbávania 
povinnej školskej dochádzky
• Škodovú
• Výberovú na obstarávanie prác, tovarov a služieb pre zákazky 
povinne obstarávané v zmysle zákona o verejnom obstarávaní
• Redakčnú radu občasníka VYSOČAN
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Uznesenie číslo 4/4/1/2022

Obecné zastupiteľstvo v o l í :
1/ Za predsedu finančnej komisie a správy obecného majetku: Ing. Hanu 
Tomečkovú,     za členov finančnej komisie z radov poslancov: Mariána 
Kohúta, Ing. Elenu Vincekovú,
za odborníčku z radov občanov Danu Koreničovú
2/ Za predsedu komisie na ochranu verejného záujmu a nezlučiteľnosti 
funkcií: Pavla Blahu, za členov z radov poslancov: Mariána Kohúta, Ing. 
Elenu Vincekovú          
3/ Za predsedu komisie pre výstavbu a životné prostredia: Pavla Blahu, 
za členov z radov poslancov: Milana Lapčíka, Dušana Dvorana,
z radov občanov: Františka Bobáka, Hanu Malcherovú
 4/ Za predsedu komisie pre kultúru a šport: Beatu Miškolciovú,
za členov z radov poslancov: Silviu Novoveskú, Mariána Kohúta, Ing. Ele-
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Poďakovanie 
  Vážení občania, 
dostáva sa vám do rúk posledné vydanie „Vysočana“ v tomto voleb-
nom období. Členovia redakcie sa snažili informovať  vás o všetkom 
zaujímavom, čo sa v obci udialo a články dopĺňali pestrými fotogra-
fiami. Za posledných 16 rokov sa v redakcii vystriedalo viacero členov 
redakčného kolektívu. Prichádza nové volebné obdobie a nové za-
stupiteľstvo bude kreovať nový kolektív redakčnej rady. Prajeme im, 
aby mali veľa námetov na písanie, veľa tvorivej práce, ostré pero a 
veľa spokojných čitateľov. Novému kolektívu redakcie budeme vždy 
ochotní pomôcť, ak nás o to požiadajú. 
 Ďakujeme, vám občanom, za to, že ste naše články čítali a prijímali 
naše informácie. Robili sme to pre vás. 
A na záver: Pán Dušan Dvoran, bolo nám cťou 16 rokov s Vami spo-
lupracovať. Podporovali ste nás, prichádzali ste s mnohými námetmi 
a vďaka Vám sa časopis výrazne zmenil. Vychádza na kvalitnom pa-
pieri s farebnou grafikou, napriek tomu, že náklady na jeho vydanie 
sa zvýšili. 
 Ďakujeme aj za našich čitateľov. 
Gabriela Gabrišová, Miroslav Kopča, Eva Luptáčiková, Hana Malchero-
vá, Rudolf Lendel a Anna Tomečková 

nu Vincekovú, Mariána Malchera, 
z radov občanov: Mgr. Daniela Prokopa, Elišku Tokošovú, Janu Baumanovú
Členov komisie pre činnosť pri občianskych obradoch: Dušana Morávka, 
Vieru Kopčovú Andreu Micheler
5/ Za predsedu komisie pre ochranu verejného poriadku a zanedbávania 
povinnej školskej dochádzky: Mariána Malchera,
za členov z radov poslancov: Beatu Miškolciovú, Silviu Novoveskú,
z radov občanov: Mgr. Daniela Prokopa        
6/ Za predsedu škodovej komisie: Dušana Dvorana,
za členov z radov  poslancov: Ing. Hanu Tomečkovú, Mariána Kohúta
7/ Za predsedu komisie výberovej pre obstarávanie prác, tovarov a slu-
žieb pre zákazky  povinne obstarávané v zmysle zákona o verejnom ob-
starávaní: Ing. Hanu Tomečkovú,
za členov z radov poslancov: Beátu Miškolciovú, Ing. Elenu Vincekovú, 
Silviu Novoveskú, Mariána Malchera, Dušana Dvorana, Pavla Blahu, Mari-
ána Kohúta, Milana Lapčíka                         
8/  Za predsedu redakčnej rady občasníka VYSOČAN: Mariána Kohúta,
za členov redakčnej rady: Beátu Miškolciovú, Doc. Ing. Miroslava Kopču, 
PhD., Elišku Tokošovú, Hanu Malcherovú 
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )
                                          

Uznesenie číslo 5/5/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave  

u r č u j ev súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z.z. o právnom posta-
vení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení 
neskorších predpisov, v rozsahu výkonu funkcie starostu (100% úväzok), 
určenom uznesením obecného zastupiteľstva zo dňa 21.6.2022, mesač-

ný plat starostu v základnej výške zvýšený o  25  %.
(Uznesenie schvaľuje  8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  
Hlasovanie: za: 8, zdržal sa: 0, proti: 1 - p. Pavol Blaha 

Uznesenie číslo 6/6/1/2022           
              Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave

u r č u j e sobášiacich poslancov: Ing. Hanu Tomečkovú, Beátu Miškolcio-
vú, Ing. Elenu Vincekovú, Silviu Novoveskú, Mariána Malchera, Dušana 

Dvorana, Pavla Blahu, Mariána Kohúta, Milana Lapčíka
Sobášne dni a hodiny : piatok  9,00 hod. – 14,00 h; sobota 13,00 hod. – 
17,00 hod.
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 
)

Uznesenie číslo 7/7/1/2022
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave

a/  odvoláva  členov rady školy: Ing.  Lenku Dvoranovú, Róberta Dinuša, 
Pavla Blahu
b/ v o l í  zástupcov obce do Rady školy  ZŚ s MŠ vo Vysokej pri Morave 
poslancov: Silviu Novoveskú, Ing. Elenu Vincekovú, Mariána Kohúta    
za športové kluby: Doc. Ing. Miroslava Kopču, PhD.                             
(Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 )

Mgr. Andrej Dvoran 
starosta obce

A čo povedať na záver ?
„Zomrel kráľ, nech žije kráľ“

 Toto známe heslo z histórie v obmene platí aj dnes. Voliči rozhodli, obec 
má nové výrazne omladené vedenie. Redakcia Vysočana Vám aj v mene 
našich občanov srdečne blahoželá a želá novému starostovi a poslan-
com obce veľa zdravia, úspechov v práci, aby občan po 4 rokoch mohol s 
hrdosťou povedať : „Dobre sme zvolili“. 
Tak hore hlavy a nech sa vám darí ! 

Redakcia 

Memoriál Zoltána Halmaja
  58-členná skupina našich občanov spolu so starostom obce sa dňa 
6. augusta zúčastnila na tradičnom memoriáli Zoltána Halmaja v 
plávaní v kúpeľoch Bükfürdo v Maďarsku. Už niekoľko rokov sa tým 
vzdáva hold nášmu rodákovi, ktorý v drese vtedajšieho Uhorska na 
troch olympiádach (1900 - 1908) získal dve zlaté, štyri strieborné a 
jednu bronzovú medailu. Aj naši zástupcovia obce, muži, ženy i deti 
zaplávali na jeho počesť 50 yardov, čo je 45,72 metra. Takto i naša 
obec pomáha k udržaniu tejto tradície, ktorú organizuje Olympijský 
klub Zoltána Halmaja zo Szombathely. Našou najobdivovanejšou 
plavkyňou bola 4-ročná Hanka Pavlačičová, ktorá tých 50 yardov 
preplávala takou rýchlosťou, ako niektorí zdatní plavci. Za svoj výkon 
bola aj patrične odmenená. So svojou medailou spávala ešte pár dní 
po súťaži. O toto podujatie má každoročne záujme čoraz viac našich 
občanov, a prečo?  Lebo takto príjemne sa dá stráviť jedna sobota v 
krásnom prostredí v kúpeľoch Bükfürdo v Maďarsku. 
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Prišla jeseň 
a tradične sme ju privítali...
  V sobotu 24.9.2022 sme sa na miestnom futbalovom ihrisku rozlúčili 
s letom a privítali sme jeseň. Privítali sme ju tak, ako po uplynulé roky. 
Opäť do obce prileteli „naše bosorky“ na svoj každoročný „bosorácky 
vzlet“  a nebolo ich málo. Odpochodovali na štadión od kultúrneho 
domu. Viedla ich hlavná bosorka „Beadeta Hochštecká“ , ktorá im po 
predstavení každej pridelila časť nášho intravilánu, kde rok nebudú 
„bosorovať“, ale chrániť jednotlivé časti nášho chotára. 
  Každá bosorka bola odmenená sladkou maškrtou. Elixír mladosti 
pre všetkých navarila bosorka Marienka. Či mal želaný účinok, nevie-
me, ale kotol sa vyprázdnil veľmi rýchlo. 
  K jeseni každoročne patrí výstava „bučových“ strašiakov. Tohtoroč-
ný „bučáci“ vlastne ani neboli „strašáci“, ale takmer umelecké diela. 
Jedna buča bola krajšia ako druhá a porota sa preto dlho nevedela 
rozhodnúť, ktorá vyhrá.  Nakoniec to vyhrala „farma“ Julinky Beňadi-
kovej. Všetci ostatní skončili na čestnom druhom mieste. Za zmienku 
stojí výtvor pána Tisovčíka, ktorý z bučí vymodeloval postavu teraj-
šieho starostu, ktorá mala šerpu a tam roky 2006-2022, teda roky 
jeho starostovania. Prijal ju s veľkým smiechom s dôvetkom  „pjekný 
starosta“. 
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Guláše 
  Guláše nemohli chýbať ani tento rok.  V 17-tich 
kotloch sa varilo a vôňa guláša drásala chuťo-
vé bunky  prítomných. V medzinárodnej súťaži 
súťažili družstvo z Rakúska, ktoré varilo guláš z 
bobra. Keďže u nás je bobor zákonom chráne-
ný, mysleli sme si, že žartujú. Ale nebol to žart. 
V Rakúsku bobor chránený nie je, takže labuž-
níci mali možnosť ochutnať tento guláš, ktorý 
sa niekde len tak nevarí a nepodáva. Družstvo 
z Chorvátska varilo špecialitu z morských rýb a 
morských plodov, ktorú servírovali s polentou. 
V ich kotle sa varilo niekoľko druhov morských 
rýb, krabov, kalamárov, kreviet, chobotnica, lig-
ne, teda to, čo more dalo. Družstvo z Maďarska 
uvarilo typický maďarský perkelt, a veru, s čili 
papričkami nešetrili. Bol chutný i „pohľadný“.  
Družstvo z Moravy z Vedrovíc varilo tradičný gu-
láš z bravčového mäsa a bol veľmi dobrý. Oceni-
la ho i porota, lebo medzinárodnú súťaž vyhrali.
  Za obce bojovali o víťazstvo naši dôchodcovia, 
ale tento rok im Vedrovičania prvenstvo vyfú-
kli. Domáci varili guláše z rôzneho druhu mäsa 
v dvanástich kotloch.  Veru, bolo čo koštovať. 
Nechýbal guláš z pštrosa, z rôznej diviny, brav-
čový ani hovädzí. 
  Neúplatná porota pracovala v zložení JUDr. 
Milan Valašík, Ivan Klas a Miško Surovič. Do-
máci súťaž vyhral guláš, ktorý navarili členovia 
Cykloklubu Vysočan. Všetky ostatné družstvá 
skončili tradične na druhom mieste a získali „te-
kutú odmenu“ vo forme šampanského. Porota 
udelila cenu za kreativitu družstvu z Marcheggu 
za „bobrí guláš“ a družstvu z Povljany za guláš 
z darov mora. Všetko, čo sa navarilo, zjedlo sa. 
Všetko, čo sa malo vypiť, vypilo sa a nikomu sa 
domov ísť  nechcelo.
  Počas odpoludnia na štadióne v rámci kultúr-
neho programu zaspieval náš spevácky zbor 
„Hochštetňan“ spolu so spevákmi z Povljany, z 
Marcheggu, z Maďarska a z Vedrovíc. To bol kon-
cert, ktorý sa len tak ľahko nevidí a nepočuje. 
Bol to „zlatý klinec s diamantovou čiapočkou“. 
Prítomných potešili i speváci zo skupiny „Enem 
tak“ z Lozorna, hudobníci z Borovienky a coun-
try skupina Ranč. 
  Deťom sa venovali animátori. Kto nechcel gu-
láš, mohol si vybrať z bohatého občerstvenia v 
stánkoch, ktoré ponúkali cigánske pečienky, lan-
goše,  pražené ryby a iné dobroty. Bola to veľmi 
pekná akcia, ktorú ukončila ohňová show v réžii 
pána Kohúta a bohatý ohňostroj. 
Niekoľko slov na záver
  Zorganizovať takúto akciu vyžaduje veľa orga-
nizačného talentu a veľa dobrovoľníkov ochot-
ných pomôcť.  V našej obci takých máme a im 
všetkým, ktorí sa na organizácii  podieľali, patrí 
srdečné poďakovanie. Špeciálne  patrí srdečné 
poďakovanie starostovi obce pánovi Dušanovi 
Dvoranovi, že napriek zdravotným problémom 
zorganizoval  a zabezpečil túto poslednú veľ-
kú akciu vo funkcii starostu obce. Poďakovanie 
patrí aj členom kultúrnej komisie, menovite pani 
Beátke Miškolciovej, Silvii Novoveskej a pánovi 
Miroslavovi Kopčovi, pracovníkom  obecného 
úradu a všetkým, ktorí ste prispeli k tomu, že 
táto akcia sa i vďaka Vám výborne vydarila. 
ĎAKUJEME! 
 Anna Tomečková
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Lampiónový sprievod
Po dvoch rokoch korona pauzy sa v našej obci opäť rozsvietili lam-
pióny spolu s našimi úsmevmi. Do ulíc sme vyrazili dňa 2.11.2022 za 
hojnej účasti detí, mamičiek, babičiek a ostatných občanov.  Tento 
raz nám počasie prialo. Lampiónový sprievod  bol v našej obci už pia-
tykrát a pomaly sa z neho stáva tradícia. Bola by som rada, keby nám 
táto tradícia v našej obci vydržala  aj naďalej, i keď naše deti už vy-
rastajú. Túto milú akciu sme si založili my mamičky z klubu, nakoľko 
nám chýbali akcie organizované pre deti. Tradične sme vyrazili na náš 
zvyčajný veľký okruh okolo kostola, popri pani Prokešovej, ktorá da-
rovala deťom lízanky, za čo jej úprimne ďakujeme.  Potom sprievod 
išiel  okolo Floriánka, cez Robotnícku a popri škole naspäť. Po celý 
čas nás sprevádzali naši chlapci z Dobrovoľného hasičského zboru, 
ktorým veľmi pekne ďakujeme za ich ochotu vždy prísť pomôcť. Po 
peknej prechádzke sme si urobili ešte skupinovú fotku, a potom sme 
si v kultúrnom dome dali  teplý čajík a varené vínko a k tomu niečo 
malé pod zub. Chcela by som sa poďakovať všetkým mamičkám, kto-
ré si urobili čas a priniesli nám koláčiky a pomohli mi zorganizovať 
lampiónový sprievod. Takisto moja vďaka patrí aj pánovi starostovi 
za sponzorské v podobe čajíku a vareného vínka a jedno veľké ďa-
kujem patrí aj  pani Beátke Miškolciovej, Silvinke Novoveskej a pani 
Marienke Kružekovej za pomoc pri varení a ozvučení, aby si mohli 
deti trošku aj zatancovať a ponaháňať sa. Veľmi nás potešilo, že sa 
nám podarilo zorganizovať akciu nielen pre mamičky a deti z našej 

Zo života Speváckej skupiny 
Hochštetňan
Spevácka skupina  Hochštetňan  nahrala v lete svoje prvé CD s ná-
zvom „Spievame s priateľmi“.
Oficiálne sme ho uviedli do života koncom októbra na úžasnej akcii v 
KD, kde sa zúčastnili naši priatelia, hostia, sponzori.
Milovníci hudby sa môžu tešiť na piesne hochštetských autorov, zá-
horácke piesne a tiež piesne našich priateľov z Maďarska, Chorvát-
ska, Poľska, Nemecka. Krstná mama, speváčka Jadranka,  pokrstila CD 
pieskom a vodou z Moravy,  a potom zaspievala mix piesni. Hosťom 
večera bola aj ľudová hudba Andreja Záhorca, ktorá zahrala a zaspie-
vala známe piesne z Moravy a zo Záhoria. Celú atmosféru umocnil FS 
Dopravár z Bratislavy tancami z Liptova a východu. Na záver speváci 
zaspievali „Zdravicu“ v staroslovienčine.
Veríme, že si piesne z nášho CD budú mnohí pospevovať, a tak ako 
povedala Jadranka  - spievalo sa tu odjakživa, tak si to zachovajme.
Popriala spevokolu, aby im radosť a nadšenie vydržalo a aby to šírili 
ako doteraz pre ďalšie generácie a aby to CD nebolo posledné. Vy-
zdvihla zloženie spevokolu, že je úžasne vidieť všetky vekové kategó-
rie, ľudí v tom „lepšom veku“ a zároveň mladých ľudí.
A to je zároveň vrúcne želanie nášho spevokolu, aby sme touto ener-
giou a nadšením k spevu nakazili aj mladých ľudí. A nezabúdajme, že 
každá pieseň má svoje čaro. Nech nás pieseň spája.

Vystúpenie krojovaných 
speváckych zborov Lozorno
V septembri sme prijali pozvanie  na 8. ročník krojovaných spevác-
kych zborov v Lozorne. Zaspievali sme ženské pásmo pod názvom  
„Rozkazovačky“ a tiež myjavské pásmo. Bola to úžasná akcia, na kto-
rej sa zúčastnili spevácke zbory z Moravy, Bratislavy. Celé popoludnie 
sa nieslo v znamení spevu. 

obce, ale že sme  spoznali nové tváre - mamičky zo Zohoru. Bolo fajn 
sa opäť  slobodne bez obmedzení  stretnúť a chvíľku sa zabaviť a po-
rozprávať sa. Ďakujem všetkým zúčastneným, že  si našli čas a prišli  
sa s nami prejsť a zažali  svetlo nielen v lampiónoch našich detí, ale aj 
v našich srdciach. Vydarila sa pekná akcia pre naše deti.

Elena Vinceková



Vysočané vo Vedrovicích
Senioři České republiky, z. s., Základní organizace Vedrovice uspo-
riadala vo štvrtok 17. novembra  v kultúrnom dome vo Vedroviciach 
Večer pro důchoce, na ktorý v rámci už roky 
skvele fungujúcich družobných stykov po-
zvali našich dôchodcov. Pozvanie ako recipro-
citu účasti seniorov z Vedrovíc vo Vysokej pri 
Morave na Večeri úcty k starším  prijalo spolu 
37 našich seniorov.
Po ceste do Vedrovíc sme sa zastavili v Ar-
cheoparku v Pavlove, kde sme si prezreli za-
ujímavú expozíciu venovanú prvotným oby-
vateľom moravského regiónu. Nás chlapov 
zaujala najmä  svetoznáma soška Vĕstonickej 
Venuše. Tí ľudia mali ozaj zaujímavý vkus.
Do Vedrovíc sme prišli pred štvrtou a v dobrej 
nálade po ďalšej zastávke vo Valtickej stodole, kde sme koštovali naj-
mä Martinské vínko.
Znovuzvolený staronový starosta Vedrovíc pán Richard  Janderka nás 
privítal ako svojich, a tak sme sa aj celý večer cítili.
Pár oficiálnych rečí, milé vystúpenia detičiek zo škôlky a školy, potom 
už iba zábava, kde do tanca a na počúvanie hrala výborná kapela Ven-
kovanka.
No a na záver, akože inak, spoločne sme dali „Morava nás nedzelí, Mo-
rava nás spája“.
Ťažko sa veru odchádzalo, ale tešíme sa už na ďalšie takéto „rodinné“ 
stretnutia.

Miro Kopča
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Jednota dôchodcov  
je v našej obci je stále aktívna
V mesiaci máj sa podľa plánu práce  konala zábava „Anna bál“ aj pre 
členov okresu Malacky. Zúčastnilo sa približne 280 členov. Nálada 
bola veľmi dobrá, návštevníci odchádzali spokojní.
Pravidelne sa zúčastňujeme brigád na skrášlenie verejných priestran-
stiev, a to park pri sv. Jáne, Námestie oslobodenia, priestor pred KD, 
pred kostolom a na cintoríne a taktiež pri sv. Floriánovi. Jesenné po-
časie nám prialo, zorganizovali sme prechádzku krásnou jesennou 
prírodou. Zúčastnilo sa jej 20 členov, prešli sme cca 5 km a akciu sme 
ukončili v KD pri čajíku, vínku a pri koláčiku. Spevácky súbor Hochštet-
naň  krstil svoje prvé naspievané CD. Boli sme pri tom, lebo aj naše 
členky sú členkami súboru.
Výbor organizácie pripravil v mene všetkých členov dôstojnú roz-
lúčku so starostom obce p. Dušanom Dvoranom, ktorý ukončil svoje 
16-ročné volebné obdobie a poďakovali sme mu za dlhoročnú spolu-
prácu. Zároveň sme odovzdali dvom našim členkám vyznamenanie II. 
stupňa za dlhoročnú prácu vo výbore organizácie, p. Anastázii Hološ-
kovej a p. Alžbete Filípkovej.
11. novembra sme položili kyticu červených makov k Pomníku pad-
lých hrdinov  v I. svetovej vojne, za účasti  občanov aj  detí z materskej 
školy a zo základnej školy. P. Vendelín Nerád vo svojom prejave pou-
kázal na ťažkú situácie počas I. a II. svetovej vojny a situáciu v súčas-
nosti spojenú s vojnou na Ukrajine.
Zúčastnili sme sa posedia pre  dôchodcov v rámci Mesiaca úcty k star-
ším v našej obci a v mesiaci november v partnerskej obci Vedrovice. 
Ďalej sme sa zúčastnili  na Katarínskej zábave v Závodoch.

                                                                                                  Výbor JDS  
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Pietna spomienka 
na našich  zosnulých
Prvý november je sviatkom Všetkých svä-
tých, druhý november je venovaný Pamiatke 
zosnulých. V týchto dňoch vedú naše kroky 
na cintorín, kde odpočívajú naši predkovia. 
Cintorín sa mení na krásne pietne miesto 
plné chryzantém a žiariacich sviečok. Cinto-
rín po komplexnej rekonštrukcii chodníkov 
je naozaj dôstojným miestom pre našich zo-
snulých. Prvého novembra sa zišli mnohí naši 
občania v dome smútku, kde po príhovore p. 
Roberta Dinuša sa spolu s našim pánom fa-
rárom modlili za všetkých svätých a za duše 
všetkých zosnulých. Po tichých modlitbách  
položil starostia obce veniec k tabuliam obe-
tí druhej svetovej vojny a zapálil kahanec so 
sviečkou. Pri hlavnom kríži po spoločných 
modlitbách  za všetkých, ktorí majú miesto 
posledného odpočinku na našom cintoríne, 
položili veniec chryzantém a zapálili sviečku. 
Spomíname a nezabudneme. 
Odpočívajte v pokoji
  Anna Tomečková 
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Futbal
1 ŠK Lozorno, FO                       13        12        1       0        43:5        37
2 OŠK Plavecký Štvrtok    13          7         3      3        24:15      24
3 ŠK Šenkvice                       13          7         2 4        29:20      23
4 ŠK Záhorák Pl. Mikuláš    13           6        2 5        15:15      20
5 FC SLOVAN Častá                       13 6        2 5         34:31      20
6 TJ Slovan Viničné                       13 6        1 6        45:30      19
7 PŠC Pezinok B                       13 5        3 5        29:21      18
8 FK Jablonové                       13 5        3     5         18:22      18
9 FC Zohor                      13 5        1 7        21:29      16
10 FKM Stupava                      13 5        1 7        26:29      16
11 OFK Vysoká pri Morave    13 4        3 6        23:37      15
12 FC Družstevník Budmerice  13 4        1 8        17:38      13
13 TJ Veľké Leváre                      13 3        2 8        16:40      11
14 Futbalový klub Dubová       13 3        1 9        25:33      10

Po jesennej časti je naše mužstvo na 11. mieste zo 14-tich účastníkov 
VI. ligy BFZ-Vidiek. Na jar budeme hrať 7 zápasov doma s družstvami 
zo stredu a dolnej časti tabuľky, a preto veríme, že nastane zlepšenie 
v našej pozícii.
Položili sme preto hrajúcemu trénerovi Ivanovi Klasovi ml. niekoľko 
otázok týkajúcich sa súčasného stavu v mužstve a o možnostiach vý-
konnostného zlepšenia.
1. Ste spokojný s priebehom letnej prípravy a výsledkami v jesen-
nej časti?
Po odstúpení predchádzajúceho vedenia OFK nastalo obdobie neis-
toty v súvislosti s ďalšou činnosťou nášho A mužstva, kde sa situácia 
postupne vyvíjala viacerými smermi, pričom krajnou možnosťou bolo 
neprihlásenia A mužstva do súťaže. Našťastie k tomuto najhoršiemu 
scenáru neprišlo a po viacerých stretnutiach s novým vedením OFK, 
hráčmi A mužstva a so starostom obce p. Dušanom Dvoranom, ktorý 
nám prisľúbil podporu, sme sa rozhodli pokračovať v činnosti ďalej. 
Celý tento proces, samozrejme, z časového hľadiska ovplyvnil priebeh 
prípravy A mužstva na jesennú časť súťaže. Bolo nutné v krátkom čase 
vyskladať káder mužstva, naplánovať tréningový proces a zabezpečiť 
súperov na toto krátke prípravné obdobie, ktoré bolo ešte limitované 
letným dovolenkovým obdobím. Vzhľadom na vyššie uvedené sku-
točnosti sme neabsolvovali dostatočný počet tréningových jednotiek 
vo väčšom počte hráčov, mali sme len minimum prípravných zápasov, 
čo nás dosť limitovalo v jesennej časti súťaže hlavne po kondičnej a 
taktickej stránke. Ďalším veľký problémom, s ktorým sme sa museli 
popasovať či už počas prípravného obdobia, alebo počas jesennej 
časti súťaže, bola brankárska pozícia, nakoľko sa naši dvaja brankári 
vo väčšej miere nezúčastňovali z rôznych známych i neznámych dô-
vodov na tréningovom procese a niekoľkokrát ani na majstrovskom 
zápase. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil priebeh jesennej časti súťa-
že, boli zranenie viacerých hráčov čo nás prinútilo neustále improvi-
zovať so zostavou, pričom sa nám podarilo len zopárkrát hrať v naj-
silnejšom zložení. Tieto všetky faktory výraznou mierou odzrkadľujú 
naše postavenie v tabuľke VI. ligy ObFZ Bratislava-Vidiek. Ak to celé 
zhrniem, tak nie som spokojný ani s priebehom prípravného obdobia, 
ani s priebehom jesennej časti súťaže, nakoľko som presvedčený, že 
toto mužstvo má výrazne naviac!
2.   V čom vidíte rezervy tohto mužstva?
Mužstvo sa ako celok musí výrazne zlepšiť hlavne po kondičnej a tak-
tickej stránke, aby sme dokázali držať krok so súpermi celých 90 minút 
zápasu a aby sme dokázali plniť taktické pokyny na jednotlivých hráč-
skych pozíciách či v neposlednom rade zvládať obranné štandard-
ne situácie, po ktorých sme inkasovali väčšinu gólov. Zároveň vidím 
veľké rezervy v prístupe jednotlivcov k tréningovému procesu či už z 
hľadiska účasti na ňom, alebo v ňom samotnom. Ak sa výrazne zlep-
ší prístup jednotlivcov k tréningovému procesu, tak zákonite príde k 
zlepšeniu výkonu celého mužstva.
3. Ako hodnotíte zmeny vo vedení FO
Všetci fanúšikovia futbalu v tejto obci sme radi, že činnosť OFK po-
kračuje naďalej aj vďaka nadšencom, ktorí sa podujali prevziať chod 
tohto FO a podieľať sa na jeho fungovaní a rozvoji. Verím, že sa časom 
nájde viacej takýchto nadšencov, ktorí budú mať záujem nejakým 

spôsobom pomôcť OFK pri jeho činnosti.
Zároveň by som chcel poďakovať predchádzajúcemu vedeniu OFK t.j. 
p. Ivanovi Mikuláškovi a Karolovi Dvoranovi za ich dlhoročnú obetavú 
prácu pre OFK.
4.  Ste spokojný s podporou FO vedením obce?
Týmto by som sa chcel v mene všetkých členov OFK poďakovať vede-
niu našej obce za dlhoročnú finančnú a materiálnu podporu, ktorou 
sa obec v zásadnej miere podieľa a nákladoch súvisiacich s činnosťou 
OFK. Veríme, že takáto podpora bude aj naďalej v budúcnosti pretr-
vávať.
5.  Ako budete riešiť situáciu v súvislosti so stabilizáciou mužstva?
V rámci stabilizácie mužstva sa pokúsim počas nasledujúceho prí-
pravného obdobia udržať tento káder pokope a rozšíriť rady nášho 
mužstva o 2-3 hráčov a jedného brankára, s ktorými som v kontakte, 
ktorí zvýšia konkurenciu v mužstve.
6.  Váš cieľ pre jarnú časť súťaže?
Mojím cieľom pre jarnú časť súťaže je pripraviť mužstvo tak, aby sa 
prezentovalo kvalitným herným prejavom a aby sme skončili v tabuľ-
ke do 6. miesta.

Spomienka na Mariána Polakoviča
KD Jakubov 12.11.2022

JUDr. Marián Polakovič, rodák z Vysokej pri Morave, člen asociácie 
policajtov vo výslužbe, sa po skončení  policajnej činnosti venoval pí-
saniu textov, najmä pre Dychovú hudbu Záhorienka. Výsledkom jeho 
tvorby bolo v spolupráci s touto kapelou, ktorá začala v roku 2014, 
vydanie profilových CD - Záhorienka na Záhorí (2016) a Záhorienka 
o Záhorí - Toto je naša zem... (2019) - venovaných najmä obyvateľom 
nášho Dolného Záhoria. Prakticky každá obec z tohto regiónu si na-
šla tam svoju pieseň. Marián Polakovič napísal texty piesní pre kon-
krétne obce na Záhorí v záhoráckom nárečí a naspievala ich Dychová 
hudba Záhorienka. Obsahom textov bolo vždy niečo, čo je pre danú 
obec typické, čo ju charakterizuje. Ale ten najvydarenejší aj tak je text 
piesne venovanej Vysokej pri Mrave, kde spomína Zemanské a západ 
slnka za Rozporec… 
Na tomto projekte sa podieľalo 16 obcí a spoločne vzniklo prvé CD 
Záhorienka na Záhorí.
Náš rodák skončil 11. marca 2021  svoju životnú a umeleckú púť a  16. 
marca 2021 ho v Jakubove pochovali.
 Marián má vo Vysokej ešte stále veľa žijúcich spolužiakov a priateľov 
z detstva, a preto sme privítali pozvanie z Jakubova na Spomienkové 
dostaveníčko Mariána Polakoviča so Záhorienkou a hosťami. Z Vyso-
kej tam prišlo viac ako 25 občanov.
V bohatom a kvalitnom programe účinkovali Dychová hudba Záho-
rienka, Trio Šohaji, Franta Uher, Záhoráci Smolinčané, Pavol Benkovič 
a Združenie priateľov folklóru Slnečnica-Sunečník Gajary.
Napriek veľkému záujmu ľudí z okolitých obcí a samotného Jakubo-
va, usporiadatelia všetko brilantne zvládli, účinkujúci sa do svojich 
vystúpení na sto percent vložili a možno povedať, že aj Marián by 
bol s tým spokojný, lebo všetko „šlapalo“ ako v Dostaveníčkach, ktoré 
sám zažil. No a na záver sme dali tú našu, lebo Morava v našom Pomo-
raví ludzí nedzelí ale ľudí, žijúcich na jej brehoch, spája.

Miro Kopča
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Jeseň v Detskom centre Farbička
Jeseň – krásne farebné ročné obdobie, ktoré ponúka veľa príležitostí 
na mnohé hry a aktivity.   Aj v našej Farbičke sme mali množstvo aktivít 
spojených s jeseňou. Na prechádzke sme pozorovali lastovičky, ktoré sa 
pripravovali na odlet do teplých krajín, zbierali sme gaštany, farebné listy, 
z ktorých sme si vyrobili listové strašidielka, urobili sme si krásnych šarka-
nov, aj obrázok veselých tekvičiek.
Jabĺčko - typické slovenské jesenné ovocie. A práve 21. október bol sve-
tovým dňom jablka. V tento deň si každé dieťatko prinieslo do škôlky 
svoje jabĺčko – zelené, červené, žlté. Z jabĺčok sme si vytvorili krásnu 
jabloň, vymaľovali si obrázok a potom sme si na jabĺčkach aj pochutnali.  
Nezabudli sme si zaspievať aj našu obľúbenú pesničku: 

„Oberaj jabĺčka oberaj,
všetky ich do koša pozbieraj.

Sladučké, voňavé, len dozreté,
veď už je po lete, je po lete.“

Takto sme oslávili „narodeninový deň“ nášho obľúbeného ovocia, na kto-
rom si celý školský rok pochutnávame.                                    Bc. Viera Kopčov
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Život v materskej škole
Brány materskej školy sa v školskom roku 2022/2023 pre všetky deti 
otvorili 5.9.2022. Materskú školu začalo navštevovať 93 detí, z toho 31 
si plní povinné predprimárne vzdelávanie. Deti sú rozdelené do šty-
roch oddelení, výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečuje kvalifiko-
vaný pedagogický zbor  a prebieha v súlade so Školským vzdelávacím 
programom „Spoznávanie sveta očami detí“. 
Deti počas pobytu v materskej škole majú možnosť navštevovať krúž-
kovú činnosť, a to krúžok anglického jazyka, krúžok Brick by Brick 
– skladanie kociek z lega podľa zadania, pod dohľadom lektorky a 
krúžok pohybový rytmizáčik, na ktorom deti získavajú elementárne 
tanečné zručnosti. Okrem pravidelných krúžkových činností mali 
deti možnosť absolvovať v novembri kurz korčuľovania, v apríli 2023 
máme pripravený kurz plávania a v mesiaci jún 2023 pre deti plniace 
si povinné predprimárne vzdelávanie školu v prírode. Aj v tomto škol-
skom roku je materská škola zapojená do projektu „Zbierame použité 
batérie so Šmudlom“, v septembri sme odovzdali 400 kg použitých 
batérií a získali sme finančnú odmenu vo výške 200,- eur. Opätovne 
sme sa zapojili do projektu „Zdravé oči už v škôlke“. Vďaka tomuto 
preventívnemu vyšetreniu, ktoré prebieha priamo v materskej škole,  
sa nám každoročne podarí odhaliť odchýlky zraku u detí a tak pred-
chádzať problémom, ktoré by deti mali, pokiaľ by sa daný problém 
neriešil. V spolupráci s CPPPaP Malacky v mesiaci november, u detí, 
ktorých sa budúci školský rok bude týkať PPV, absolvovali špeciálno-
-logopedický skríning, deti, ktoré budúci školský rok nastúpia na PŠD, 
absolvujú v januári testy školskej pripravenosti. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole deťom spestrujeme 
aktivitami a interaktívnymi predstaveniami, vďaka ktorým sa pre deti 
stáva učenie hrou. Naše deti za krátky čas v tomto školskom roku po-
čas jesennej vychádzky navštívili poľovný dom, spoznávali zeleninu 
a ovocie na jesennej tržnici, ktorú sme pripravili vďaka rodičom, zá-
bavným a hudobným spôsobom sa vzdelávali počas interaktívneho  
predstavenia s Funny a Gugu, zatancovali a zaspievali si so Zahrajkom, 
zaujímavé vedomosti o zvieratách a ľudskom tele získali návštevou 

sférického kina v našej MŠ, zúčastnili sa kladenia kytice červených 
makov pri Pomníku padlých pred miestnym kostolom, vedomosti, 
ako sa správať na ceste, im priblížila policajtka preventistka, ktorá pri-
šla za deťmi priamo do materskej školy, získané vedomosti si zopako-
vali pri predstavení na tému Dopravná výchova.
Počas letných prázdnin sme nezaháľali a pre deti sme s láskou pripra-
vovali prekvapenie, ktoré deťom vyčarilo v septembri úsmev na det-
ských tváričkách. Deti z triedy Motýlikov  privítala trieda, do ktorej sme 
zakúpili vďaka získanému grantu z Nadácie Volkswagen nový nábytok, 
odpočinkovú zónu, pracovné stoly a stoličky v hodnote 2.500,- eur. 
Veľkou pýchou je naša trieda Včielok, ktorá vznikla z triedy bývalého 
školského klubu detí. Zapojili sme sa do výzvy Ministerstva školstva 
„Predškoláci II“ , získali dotáciu 9.992,- eur a odštartovali kompletnú 
rekonštrukciu, do ktorej sme vložili  samých seba. Okrem stavebných 
úprav, sa položili nové podlahy, zakúpili nové koberce, ležadlá, papló-
ny aj vankúše, komplet posteľná bielizeň, detský nábytok s novými 
hračkami a didaktickými pomôckami, stoly, stoličky a nechýba ani 
odpočinková zóna, v ktorej deti veľmi rady relaxujú.  Súčasťou rekon-
štrukcie boli aj sociálne zariadenia pre deti. Podarilo sa nám vďaka 
dobrej spolupráci so starostom obce Dušanom Dvoranom položiť 
nové dlažby, obklady, vymeniť toalety, umývadlá, batérie a zakú-
piť nové interiérové dvere. Vytvorili sme prostredie, ktoré výrazne 
ovplyvňuje psycho-sociálnu klímu a atmosféru triedy, prostredie, v 
ktorom deti trávia väčšinu času dňa, navzájom komunikujú, spoločne 
žijú, relaxujú, prežívajú radosť, učia sa prijímať výhry, prehry, prijímať 
seba ako osobnosť a vážiť si seba samého. Odmenou pre nás za prácu 
a čas venovaný rekonštrukcii a prípravám na nový školský rok sú spo-
kojné deti, ich objatia a úsmevy na ich tváričkách.
  Veľké ďakujeme patrí rodičom, ktorí nám podávajú pomocnú ruku 
pri práci s deťmi počas školského roka, členkám Združenia rodičov pri 
MŠ Vysoká pri Morave za úžasnú spoluprácu.
V neposlednom rade veľké ďakujeme patrí bývalému starostovi Duša-
novi Dvoranovi, u ktorého sme našli vždy otvorené dvere a podporu, 
ktorý pre deti urobil všetko, čo bolo v jeho silách.  

Beata Miškolciová, zástupkyňa RŠ pre MŠ 
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Ako čas plynie v našej škole... 
V septembri sme otvorili nový školský rok 2022/2023. Základná škola 
mala v septembri 182 žiakov. V priebehu mesiaca sa ešte upravil počet 
žiakov, nakoľko niektorí ukrajinskí žiaci – oddídenci sa vrátili domov. 
Dnes našu školu navštevuje 175 žiakov. Materskú školu navštevuje 93 
detí. Zmeny sa uskutočnili aj vo vedení školy. Novou zástupkyňou RŠ 
pre I. stupeň sa stala pani Martina Klasová, pani Gabriela Gabrišová 
zostáva zástupkyňou pre II. stupeň. Pani Beáta Miškolciová je zástup-
kyňou RŠ pre materskú školu. Aktivity a činnosti materskej školy budú 
uverejnené v samostatnom článku. 
Pedagogický zbor ZŠ je posilnený o nových pedagógov: Peter Babčan 
– GEO, TEV, Gabriel Struhár – MAT, INF, Katarína Miškovičová – vycho-
vávateľka ŠKD a Matej Procházka – asistent učiteľa.
V tomto školskom roku máme zriadenú novú počítačovú učebňu na 
poschodí, kde sme zakúpili nové notebooky pre žiakov vďaka finanč-
nej podpore Nadácií NAFTA. Začal fungovať školský klub detí v budo-
ve základnej školy v dvoch novozriadených a zrekonštruovaných trie-
dach, ktoré sa nám podarili obnoviť vďaka podpore obecného úradu. 
Školský klub sa musel presťahovať z budovy materskej školy, nakoľko 
v MŠ sme museli zriadiť plnohodnotnú triedu, aby sme sčasti navýšili 
kapacitu MŠ, keďže záujem o umiestnenie detí do predškolského za-
riadenia je obrovský. Naša škola začala spolupracovať so Súkromnou 
základnou umeleckou školou z Vranova nad Topľou. V škole sa vyučuje 
odbor výtvarný a v budúcnosti plánujeme otvoriť aj hudobný odbor. 
Poskytujeme priestory telocvične a spolupracujeme s basketbalovou 
akadémiou MI Stupava. Rozpracovaný máme víťazný projekt O2 Špor-
tová akadémia Mateja Tótha, ktorá v poobedných hodinách pôsobí v 
našej škole – športové a pohybové aktivity pre žiakov prvého stupňa. 
Podaril sa nám zatraktívniť školský dvor – boli umiestnené hracie prv-
ky – preliezky na školský dvor a momentálne pracujeme na projekte 
Biodiverzita – vysadenie ovocných stromov a bylinkových záhonov v 
areáli školy, aby sa u žiakov podporovala environmentálna výchova. 
V rámci výchovno-vzdelávacieho procesu pozorujeme z roka na rok 
neprimerané správanie u niektorých žiakov. Preto sa snažíme 
preventívnymi aktivitami eliminovať tieto patopsychologické 

javy u žiakov formou prednášok, aktivít v spolupráci s ÚPSVaR Malac-
ky či návštevou externého psychológa z CPPPaP Malacky. Tu by sme 
chceli upriamiť pozornosť, že správanie a výchova detí vychádza pria-
mo z rodín, v tomto smere má škola veľmi slabé páky, nakoľko sme 
inštitúcia, ktorá má v prvom rade deti a žiakov vzdelávať. Výchova má 
prísť z rodinného prostredia. Školský vzdelávací program – Škola pre 
život je zameraný na vyučovanie dvoch cudzích jazykov – anglický a 
nemecký jazyk a v rámci disponibilných hodín sme posilnili vyučova-
nie slovenského jazyka a matematiky. Od septembra sa nám podarilo 
už zrealizovať niekoľko školských aktivít, ako napr. celoobecný zber 
papiera – projekt Smietko; účelové cvičenie v prírode; Prejav sa pohy-
bom – tanečná šou Miroslava Žilku, víťaz súťaže Slovensko má talent; 
súťažili sme o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu – buču; environmentálne 
aktivity so zástupkyňou Správy chránenej krajinnej oblasti a prezen-
tácia ekovýchovy – prírodu a aj živočíchy treba chrániť či divadelné 
prestavenie zamerané na kyberšikanu alebo chemická šou. Máme 
pre žiakov pripravené ďalšie aktivity, projekty, na ktoré sa už teraz 
tešíme. Plánujeme vianočnú akadémiu, anglický týždeň s anglickým 
lektorom, lyžiarsky výcvik, školu v prírode a mnoho ďalšieho. Všetky 
aktivity si môžete pozrieť na našej webovej stránke www.zsvysmor.
edupage.org alebo na našej oficiálnej FB stránke https://www.face-
book.com/zsvysmor. 
Dovoľte nám, aby sme sa z toho miesta poďakovali bývalému pánovi 
starostovi Dušanovi Dvoranovi a poslancom obecného zastupiteľstva 
za podporu a spoluprácu. Ďakujeme Rade rodičov pri ZŠ Vysoká pri 
Morave, našim rodičom a priaznivcom školy za podporu. Tešíme sa 
na spoluprácu s novým pánom starostom Andrejom Dvoranom a no-
vými poslancami obecného zastupiteľstva. Prosíme, nezabúdajte, že 
podpora školstva – výchova a vzdelanie detí a mládeže majú byť v 
každej obci na popredných miestach. 
Všetkým občanom našej obce želáme pokojné a požehnané nastá-
vajúce vianočné sviatky. Prežime ich v kruhu najbližších. Pamätajme 
na dobro, na spolupatričnosť, na ochotu pomôcť a poslúžiť, na úctu k 
jeden druhému, na hodnoty, ktoré naša spoločnosť najviac potrebuje, 
učme ich spoločne našu mladú generáciu. 

Daniel Prokop, riaditeľ školy
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V obci pribudol nový prístrešok pre cyklistov 
pán Pavol Blaha – predseda Cykloklubu Vysočan prišiel s nápadom vybudovať v obci ďalší prístrešok pre cyklistov. Za pomoci členov cyklo-
klubu urobili všetky prípravné práce ako vyrovnanie terénu, vybetónovali základ pre prístrešok, osadili obrubníky, položili zámkovú dlažbu 
a zveľadili okolie za čo im patrí veľká vďaka.  Dotáciu  na prístrešok sme dostali z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3000 €, časť 
dofinancovala obec vo výške 1657 €.  
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Uznesenia z rokovania obecného zastupiteľstva vo Vysokej pri Morave  
zo dňa 24.08.2022 

 
Uznesenie číslo 353/47/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje program rokovania 
bez pripomienok, dodatkov a zmien.  (Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z 

prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 354/48/4/2022
 Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave určuje za overovateľov zápis-

nice poslancov             Ing. Jána Rusnáka a Milana Lapčíka, zapisovateľkou 
zápisnice je pracovníčka Obecného úradu Hana Malcherová.   ( Uznesenie 

schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 
 

Uznesenie číslo 355/49/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje návrhovú komisiu 

v zložení poslancov- Pavol Bláha, Doc.Ing. Miroslav Kopča PhD. a Silvia 
Novoveská 

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

Uznesenie číslo 356/50/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu 

hlavnej kontrolórky o plnení uznesení prijatých na obecnom zastupiteľstve 
vo Vysokej pri Morave dňa 21.06.2022,    že tieto uznesenia terminované ku 

dňu 24.08.2022 sú splnené a dlhodobé sa priebežne zabezpečujú.  
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9) 

 
Uznesenie číslo 357/51/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave berie na vedomie správu 
o činnosti starostu obce a informáciu o činnosti jednotlivých komisií za 

obdobie od 21.06.2022- 24.08.2022  
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 358/52/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Hospodárenie 
obce I. polrok 2022 bez výhrad a berie na vedomie monitorovaciu správu 

programového rozpočtu za 1.polrok 2022.  
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 
 Uznesenie číslo 359/53/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje Dodatok rozpočtu 
č.1 pre rok 2022 bez výhrad.  

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

Uznesenie číslo 360/54/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje predložený Komu-
nitný plán sociálnych služieb obce Vysoká pri Morave pre roky 2022-2030 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9 ) 

 
Uznesenie číslo 361/55/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením ná-
jomnej zmluvy na dobu neurčitú pre Leonóru Kopčovú, Vysoká pri Morave 

na spoluvlastnícky podiel 1/3 na pozemkoch na štadióne parc.č. 2485, 
2486 k.ú. Vysoká pri Morave. Výška nájomného pre rok 2022 je stanovená v 

sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje každoročný index inflácie.     
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 362/56/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením ná-
jomnej zmluvy na dobu určitú na jeden rok pre Milana Kudličku, Malacky 

na spoluvlastnícky podiel 1/2 na pozemkoch na štadióne parc.č. 2500, 
2501, 2502  k.ú. Vysoká pri Morave vo výmere 958,5m2. Výška nájomného 
pre rok 2022 je stanovená v sume  0,2249 €/1 m2 a zohľadňuje každoročný 

index inflácie.   
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 363/57/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave nesúhlasí s odpredajom 
pozemku parcela registra E-KN č. 4508/100 o výmere 451m2- LV č. 4158     
( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9,  

zdržal sa 1- Ing. Lenka Dvoranová)  
 

Uznesenie číslo 364/58/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s uzatvorením 

nájomnej zmluvy na 2-izbový byt na prízemí v učiteľskej bytovke s.č.21 na 

Zo západu Čiech 
na východ Slovenska 
3. júla 2022 sa pre Samuela Žužiča začalo takmer 19-dňové dob-
rodružstvo na bicykli naprieč Českom a Slovenskom.
Zúčastnil  sa závodu 1000 míľ. Je to  extrémny závod vlastnou silou 
dlhý asi 1600 km.
Trasa viedla cez hory, lesy, rieky z najzápadnejšieho bodu Česka do 
najvýchodnejšej obce na Slovensku a naopak. Tento rok sa vyrážalo 
zo Slovenska z Novej Sedlice do obce Třebeň u Chebu.
Samko chodí do práce na bicykli a robí tak asi 100 km denne. Ab-
solvovanie takéhoto náročného podujatia je aj osobné víťazstvo, 
dosiahnutie vlastného cieľa, seba prekonanie, nabitie sebadôverou, 
pocit pokory, úcta k súperovi a prírode, sebapoznanie, strach, eufória, 
radosť, bolesť, únik z reality všedných dní a hlavne veľké dobrodruž-
stvo.  
Náš občan absolvovaním tejto náročnej trasy reprezentoval aj našu 
obec, za čo mu ďakujeme a prajeme mu ešte veľa ďalších šťastných 
kilometrov.



OBČASNÍK PRE VŠETKÝCH OBČANOV OBCE VYSOKÁ PRI MORAVE

VYSOČAN: vydáva obec Vysoká pri Morave

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

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

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

Jubilanti – od 1.7.2022 – 31.12. 2022

50  roční 
Vlašič Eduard, 

Marián Korenič,
 Zálesňák Michal, 
Čerňanská Jana, 

Kopča Mário, 
Ing. Gregáň Martin, 
Vlašičová Klaudia,

 Kadera Erik,
 Múčka Roman,
 Kováčik Jozef, 

Žáčková Stanislava, 
Svobodová Denisa, 

Matúšek Marián ( Hlavná ulica), 
Gabrišová Eva, 

Tomeček Luboš,
 Horváth Ján, 
Holba Peter 

55 roční 
Filípková Jana, 

Kováč Milan, 
Kocianová Ľubica, 

Lachkovičová Beáta,
 Rekszi Roman, 
Kurňava Dušan,

 Kolarčíková Jana, 
Klčo František

 
60 roční 

Heleš Igor, 
Šimuničová Kamila, 
Beneková Jarmila, 

Klas Ľuboš, 
Szalay Arpád, 

Húšeková Andrea, 
Hájek Milan 

65 roční 
Kaleja František, 

Šimuničová Eleonóra, 
Petrášová Mária, 

Žužičová Eva, 
Ulehla Ladislav, 

Ing. Budaj Štefan,
 Čermák Ivan, 
Kovár Pavel, 

Ing. Kocian Jaroslav, 
Ing. Bobrík Juraj, 
Kapitán Miloslav, 
Smrtičová Anna 

70 roční 
 Masaryk Robert, 

Kavický Karol, 
Novoveský Ján,

 Raffay Peter, 
Kopčová Terézia, 

Horňáková Katarína, 
Luptáčiková Eva, 

Vavrinčíková Anna, 
Poláková Mária, 

Horňák Peter, 
Ščepánová Elena, 

Vrábel Vladimír
 

75 roční 
 Kováčiková Mária, 
Višvader Vojtech, 
Mikulášek Ivan, 
Rybár Marián, 
Ulehla Anton, 

Križanová Antónia, 
Morávková Eva, 

Mgr. Klocháňová Daniela,
 Feketová Ľubomíra, 

Hóz Ján, 
Dinušová Anna 

80 roční 
Papežová Anna, 
Čermák Štefan, 

Janská Anastázia, 
Ing. Grujbár Ján, 
Sloboda Marcel,

 Diačik Ján, 
Kavický Vladimír, 

Odvárko Jiří,
 Macko Štefan  

85 roční 
Rusnáková Štefánia, 

Mgr. Rovný Tibor, 
Krištofiak Jozef

90 roční 
 Kadnárová Mária, 
Prašivka František, 

Ryšavý Teodor, 
Novoveský Štefan 

Zoznam narodených detí 
od 1.7. 2022   

Vozbraňuk Laura,
 Kurtová Aneta 

Občania zomrelí 
od 1.7. 2022   

Hrapko Rudolf, 
Reháková Mária, 
Božena Ulehlová,
 Sopková Mária, 
Anna Bencová,

 Ľudmila Šteffeková, 
Ján Dvoran, 

Michal Haluza, 
Ing. Zuzana Jamrichová, 

Jozef Žužič, 
Nerád Emil 

dobu určitú počas zotrvania pracovného pomeru v ZŠ Vysoká pri Morave 
a za podmienok stanovených podľa VZN č. 4/2021 o stanovení výšky 

úhrad za užívanie zamestnaneckých bytov.         
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 365/59/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zakúpením 6ks 
jedálenských stolov o rozmere 160x80cm do školskej jedálne.       

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

Uznesenie číslo 366/60/4/2022 
Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí so zriadením vec-

ného bremena  pre firmu Západoslovenská distribučná a,s, na parcelu č. 
3092/10- lokalita Kasárne NN rozvod. Žiadateľ firma BL-010 s,r,o, zaplatí 

úhradu 10€ za bežný meter.   
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9) 

 
Uznesenie číslo 367/61/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s rekonštrukciou 
vnútorných priestorov a sociálnych zariadení v budove Materskej školy 
Vysoká pri Morave od dodávateľa Zdenka Šidlovská v celkovej sume 10 

970,-EUR s DPH 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 368/62/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s prácami naviac na 
rekonštrukciu chodníkov a úpravu svahov na cintoríne vo výške 5 091,00 € 

bez DPH na svahy a 10 957,00 €      s DPH na chodníky.        
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 369/63/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s realizáciou rozšíre-
nia premostenia odvodňovacieho kanála- lokalita Mláka od dodávateľa 

Igor Veselý s.r.o. Stupava vo výške 4 400€ s DPH  
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 370/64/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou multifunkč-
ného zariadenia na hrubé predčistenie ČOV od spoločnosti IN-EKO v sume 

19 390 € bez DPH 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 371/65/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave súhlasí s kúpou výkonnejšie-
ho ponorného čerpadla na dažďovú vodu v zbernej šachte pri bufete 

Pod Šancem. 
( Uznesenie schvaľuje 9 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9)  

 
Uznesenie číslo 372/66/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave schvaľuje odpis nevymožiteľ-
ných pohľadávok za daň z nehnuteľností – zaniknuté PO v celkovej výške 

51 347,24 € a odpis pohľadávok za odberateľské faktúry z r.2008- za byt na 
štadióne vo výške 604, 00 € a za učiteľskú bytovku vo výške 1478,78€.       

( Uznesenie schvaľuje 8 poslancov z prítomných 9 a z celkového počtu 9, 
zdržal sa 1- Ing. Lenka Dvoranová )  

 
Uznesenie číslo 373/67/4/2022 

Obecné zastupiteľstvo vo Vysokej pri Morave ruší krízový štáb pre 
Covid-19 

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

Dušan Dvoran    


