
OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU – ÚSEK 

KNIŽNICE A KULTÚRY 
 

 

 

Správa o činnosti 
 

 

Knižnica 

 
K 1.12.2011 bolo zapísaných  107 nových knižničných jednotiek.  

Výpožičky spolu 9054 z toho:  

absenčné výpožičky -  literatúra pre dospelých   náučná       817 

                                                                              krásna      4767 

                                     literatúra pre deti             náučná       548 

                                                                              krásna      2804 

                                     periodiká                                               6l  

                                     spolu                                                 8997   

prezenčné výpožičky                                                                 57 

 

 

Čitatelia : dospelí                                                                     105 

                 deti                                                                          107 

 

Počet návštevníkov knižnice a podujatí                                  1985 

Z toho návštevníkov verejného internetu                                 674 

 

 

 

 

Kultúrno-spoločenské akcie   

 
29.januára 2011 sa uskutočnil jubilejný 5.ročník reprezentačného plesu obce Vyso- 

ká nad Kysucou, ktorého sa  zúčastnilo161 hostí. O príjemnú atmosféru a dobrú zába- 

vu sa postaral imitátor, zabávač, moderátor Štefan Hruštinec so svojou hudobnou sku- 

pinou. 

 

Fašiangy, čas hodovania, veselosti, zábavy, ktoré boli tento rok naozaj dlhé, sa skonči- 

li 5.marca 2011 tradičným „pochovaním basy“, ktorú na „poslednej ceste“ odprevadila 

s novým pásmom  FS Vysočanka. Neodmysliteľnou súčasťou ukončenie fašiangov boli 

úžasné masky a pre návštevníkov preplnenej sále boli pripravené i tradičné „fašiangové“ 

šišky. O zábavu sa starala hudobná skupina Regent Band . 

 

28.marec – deň narodenia Jána Amosa Komenského, sviatok učiteľov, vychovávateľov. 

 Pri tejto príležitosti pozval starosta obce všetkých pedagogických  pracovníkov, ktorým 

poďakoval, posedenie spríjemnila programom FS Vysočanka. 

 

V marci - Mesiaci knihy sa v knižnici uskutočnilo 8 literárno-zábavných kvízov a 3 infor- 

matívne besedy.  

 

Od 11. – 15.apríla bola inštalovaná v pamätnej izbe E.A.Čerňana veľkonočná výstava 

spojená s predajom. Kraslice, košíky, korbáče a rôzne výrobky  spojené s tematikou  



Veľkej noci zhotovili deti MŠ, ZŠ .A.E..Čerňana, ZŠ Horný Kelčov a šikovné gazdinky 

našej obce. 

 

Druhá májová nedeľa patrila ženám matkám, ktorých sa v sále zišlo 180. Popoludnie im 

spríjemnili programom deti MŠ, ZŠ A.E.Čerňana, FS Vysočanka a drevená Muzička spod 

Grúňa. Pre mamy bolo pripravené malé pohostenie a darček. 

 

 

V sobotu 28.mája 2011 sa uskutočnilo váľanie mája pred obecným úradom. Obcou popoludní 

prešiel konský záprah s Muzičkou spod Grúňa, váľanie mája sa uskutočnilo s tradičným prog- 

ramom masiek, ktoré obohatila vystúpením FS Vysočanka a nasledovala ľudová veselica.  

 

 

Pri príležitosti MDD pozval starosta obce 3.júna 2011 šikovné, talentované deti, aby im poďa-

koval za šírenie dobrého mena nielen škôl, ale i obce. Deti boli odmenené malými darčekmi. 

 

 

Tohtoročné hodové slávnosti sa začali v piatok 16.septembra hodovou DISCO-LIGHT 

SHOW, o priebeh ktorej sa postarali členovia  DHZ Vysoká nad Kysucou. 

V sobotu si návštevníci mohli vo vestibule kultúrneho domu pozrieť výstavu poľovníckych 

trofejí a vychutnať poľovnícky guláš. Podvečer pred  kultúrnym domom vystúpila Muzička 

spod Grúňa, večer známy slovenský humorista Ander z Košíc. 

Nedeľné dopoludnie spríjemnili vystúpením FS Makovanka, FS Vysočanka, Muzička spod 

Grúňa a po prvýkrát okrem kolotočov a predajných stánkov si návštevníci mohli zakúpiť 

i výrobky od ľudových remeselníkov. 

 

 

20.októbra sa uskutočnilo pri príležitosti mesiaca októbra posedenie spojené s malým 

občerstvením pre seniorov. Popoludnie im spríjemnili kultúrnym programom deti MŠ, ZŠ 

A.E.Cerňana a s novým pásmom FS Vysočanka.  

 

 

5.decembra ako každý rok do sále kultúrneho domu zavítal i so sprievodom anjelov Mikuláš,  

ktorý rozdal deťom 351 balíčkov a svojou čarovnou palicou rozsvietil stromček. 

 

 

Folklórna skupina Vysočanka vystúpila v obci pri príležitosti: Pochovanie basy 

                                                                                                    Vďaka učiteľovi 

                                                                                                    Deň matiek 

                                                                                                    Váľania mája  

                                                                                                    130. výročie vzniku DHZ 

                                                                                                    50.výročie otvorenia ZŠ 

                                                                                                    Hodové slávnosti 

                                                                                                    Slávnostné otvorenie námestia 

                                                                                                    Október úcta k starším 

 

V sobotu 16.júla sa zúčastnila XI. Ročníka Vadičovských folklórnych slávnosti, kde sa pred- 

stavila pásmami  Na Jána a Čepčenie. 

V nedeľu 9.októbra vystúpila v priestoroch Múzea kysuckej dediny v Novej Bystrici-Vychy 

lovke. Návštevníkom U Rybov  priblížila atmosféru starých čias  pásmom „Hrabanie lísca“. 

Zúčastnila sa i čepčenia na svadbách a na súkromných oslavách. 

 

V roku 2011 sme navštívili a zablahoželali manželom k 1 diamantovej a 5 zlatým svadbám. 

Pri príležitosti životných jubileí 80, 85,90 ročných a starších občanov sme zablahoželali 

a odovzdali darčeky 25 jubilantom. 



8.decembra sme zablahoželali k výnimočnému krásnemu životnému jubileu pánovi 

Vincentovi Šulecovi , ktorý oslávil 100-té narodeniny.  

 

 

 

V pamätnej izbe E.A.Cernana  sme v máji a v novembri privítali 21 našich najmenších  

spoluobčanov. 

 

K 12.12.2011 bolo odvysielaných 617 oznamov a rozhlasových relácií. 

 

 

 

Vo Vysokej nad Kysucou 12.12.2011                    Vypracovala: Vrbinárová Anna 

 

 

 


