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OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU  
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY 

 
 

Správa o činnosti k 12. 12. 2016 
  
 
 

Knižnica 
 
 
K 12. 12. 2016 bolo zapísaných 0 nových knižničných jednotiek. 
 
Výpožičky spolu: 2766 
absenčné – literatúra pre dospelých náučná       56 
                   literatúra pre dospelých krásna    2230 
                   literatúra pre deti náučná                 73  
                   literatúra pre deti krásna                397 
 
absenčné výpožičky spolu                             2736 
 
prezenčné                                                          30 
                                                                
Čitatelia:  dospelí     103 
                 deti            97 
 
Počet návštevníkov knižnice spolu                    825 
z toho návštevníkov internetu                              46 
 
                  
Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 2 informatívne besedy a 7 literárno – 
zábavných kvízov.   
 
 

 
 

Kultúrno-spoločenské akcie 
 

 
X. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 

V sobotu 23. januára 2016 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu Reprezentačný ples obce 
Vysoká nad Kysucou. Výnimočný bol hlavne tým, že to bol už v poradí jubilejný X. ročník 
tohto krásne kultúrneho podujatia. O spríjemnenie chvíľ sa všetkým prichádzajúcim hosťom 
pri príchode postarala ľudová hudba Muzička spod Grúňa, ktorá im hrala až do oficiálneho 
zahájenia plesu o 19:00 hod.  Keďže tento ročník plesu bol jubilejný, pripravili si organizátori 
podujatia pre všetkých hostí prekvapenie a to v podobe šarmantnej herečky a moderátorky v 
jednej osobe  p. Veroniky Paulovičovej, ktorá spolu so starostom obce Mgr. Antonom 



 2 

Varechom  slávnostne otvorila ples a zároveň ho i celý moderovala. O neopakovateľný 
umelecký zážitok sa svojím skvelým hudobným a speváckym  vystúpením postarala skvelá 
moderátorka celého plesu p. Veronika Paulovičová, ktorá zabávala svojimi vystúpeniami 
všetkých prítomných hostí do skorých  ranných hodín. Počas celého slávnostného večera 
hrala všetkým  hosťom vysocká hudobná skupina REGENT BAND a DJ Jozef Haščák z 
Bratislavy, ktorí sa postarali o výbornú atmosféru a dobrú zábavu všetkých plesajúcich.  

 
POCHOVANIE BASY 
S fašiangovým obdobím sa prišli rozlúčiť 6. februára 2016 do sály kultúrneho domu 
i Vysočania. Veľká účasť hostí, pre ktorých boli pripravené tradičné fašiangové šišky 
potvrdila, že pochovanie basy vo Vysokej nad Kysucou sa teší veľkej pozornosti. Do tanca 
všetkým návštevníkom hrala vysocká skupina Regent Band. Fašiangy veselým pásmom 
ukončila FS Vysočanka a nádherné masky,  ktoré pri vstupe do sály privítali prítomní veľkým 
potleskom. Symbolický pohrebný sprievod tvorila FS Vysočanka na čele s farárom 
a sprievodom masiek, ktoré nad zosnulou basou predniesli žalmy a spevy.  
 
 
DEŇ UČITEĽOV 
Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov privítal dňa 31. marca 2016 starosta obce Mgr. Anton 
Varecha  pedagogických pracovníkov v sále kultúrneho domu. Vyjadril úctu a poďakovanie 
za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou dennodenne prispievajú k rozvoju poznania. 
V tento deň, ktorý je dňom ich spoločenského ocenenia im zaželal do ďalších dní pevné 
zdravie, veľa šťastia, skvelé pracovné kolektívy a veľa inšpirácie a tvorivých síl v ich ďalšom 
pedagogickom poslaní.  
 
 
DEŇ MATIEK 

Pri príležitosti tohto sviatku obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 8. mája 2016 mamy 
a staré mamy v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia 
poďakovala za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť. V slávnostnom 
príhovore sa všetkým mamám prihovoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, ktorý im 
poďakoval za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné zdravie, 
veľa šťastia, aby ich materinská láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou, 
oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí. Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi 
vystúpeniami škôlkari a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, Dievčence z Vysokej a ľudová 
hudba Muzička spod Grúňa. Pre všetky prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené i 
občerstvenie a malá pozornosť. 

 
  
VÁĽANIE MÁJA 

Už tradične sa podvečer poslednú májovú sobotu, ktorá tento rok pripadla na 28. mája 2016 
konalo v ústredí  obce Vysoká nad Kysucou váľanie „obecného“ mája. V tento deň od 15:30 
hod. prechádzal obcou alegorický voz, na ktorom vyhrávali a spievali  masky.Prechodom 
obcou masky postupne zvalili „hasičský“ máj vo Vyšnom Kelčove, máj v domove 
dôchodcov, ale „pritrafili“ sa i máje tzv. súkromné. Keď dorazil alegorický voz na námestie, 
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ihneď sa začalo s váľaním mája – samozrejme až po nutnom občerstvení účinkujúcich, 
doprevádzané spevom Dievčeniec z Vysokej a ľudovej hudby Muzičky spod Grúňa. Po 
zvalení mája, ktoré bravúrne zvládli masky sa na námestí pred budovou obecného úradu 
začala ľudová zábava. Do tanca všetkým návštevníkom hrala vysocká hudobná skupina 
Regent Band.  

 
STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ  SO STAROSTOM OBCE 
Vo štvrtok 06. júna 2016 sa v sále kultúrneho domu na pozvanie starostu obce zišli nadaní a 
talentovaní žiaci ZŠ s MŠ A. E. Cernana Vysoká nad Kysucou a elokovaného pracoviska 
Vyšný Kelčov, ktorí v školskom roku 2015/2016 boli úspešní v okresných, krajských 
i regionálnych súťažiach.  
Starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval všetkým šikovným žiakom za reprezentáciu 
nielen školy, ale i obce. 
 
 
HOLIDAYS  NIGHT 2015 

Začali sa letné prázdniny, ktoré pre deti znamenajú čas oddychu, zábavy a hier. Pri tejto 
príležitosti obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s DHZ Vysoká nad Kysucou pripravila v 
sobotu 2. júla 2016 pre všetky deti už IV. ročník krásnej letnej akcie pod názvom 
HOLIDAYS NIGHT 2016.O 18:00 hod. privítal na námestí všetky deti a ich rodičov starosta 
obce Mgr. Anton Varecha a poprial im príjemnú zábavu a veľa úspechov v súťažiach, ktoré 
ich čakali. Okrem sprievodného programu bolo pre deti pripravených ešte šesť rôznych 
súťaží, ktorých sa zúčastnili nielen malí, ale i veľkí a ich rodičia. Všetci, ktorí sa hier 
zúčastnili, boli odmenení sladkými odmenami.Krásnym sprievodným programom 
HOLIDAYS NIGHT 2016 bolo vystúpenie populárneho dua Smejko a Tanculienka, ktoré si 
pripravilo pre deti hodinový program plný tanca a spevu a ktoré zožalo medzi deťmi veľký 
úspech. Okrem iného bol určite pre všetky deti veľkou atrakciou nafukovací skákací hrad, 
maľovanie na tvár tzv. facepainting, skákacia trampolína a hrnčiarsky kruh, na ktorom si 
mohli deti spoločne s rodičmi vyrobiť svoj vlastný výrobok z hliny. O občerstvenie v podobe 
kofoly, hot-dogov a čapovaného piva sa pre všetkých návštevníkov postaral DHZ Vysoká nad 
Kysucou. O 20:45 hod. odštartovala detská diskotéka spojená so zumba tancom v prevedení 
cvičiteľky pani Silvie Gajdičiarovej z Turzovky, ktorá strhla do tanca nielen deti, ale i 
dospelých.Vyvrcholením celej prázdninovej noci bol o 21:45 hod. ohňostroj, ktorý urobil 
pomyselnú bodku za týmto krásnym letným podujatím. 

 
 
LETNÉ KINO 
Počas tohtoročných letných prázdnin obec Vysoká nad Kysucou pokračovala s premietaním 
letného kina na námestí v ústredí obce i vo Vyšnom Kelčove. V sobotu 09. júla 2016,23. júla 
2016, 05. augusta 2016 a 20. augusta 2016 sa uskutočnili premietania, kde si mohli 
návštevníci kina pozrieť známu českú komédiu ale i zahraničné filmy. Odpremietané boli 
Rukojeník, Krajina nekrajina, Hachiko . 
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400. VÝROČIE PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI VYSOKÁ NAD KYSUCOU   
+ MATÚŠOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 
 

Tam, kde sa rieka Kysuca hlboko zarezala do flyšu a oddelila Turzovskú vrchovinu od 
Javorníkov a príroda tak vytvorila nádherný kraj a kde sa na kopaniciach usadili pracovití 
ľudia, tu sa začala pred 400. rokmi písať história obce VYSOKÁ NAD KYSUCOU.Stalo sa 
tak v roku Pána 1616 a my potomkovia tých, ktorí nám odovzdali to najcennejšie čo mohli – 
domovinu, sme si v piatok 16. septembra 2016 v slávnostnom galaprograme pod názvom 
„Na brehu rieky priezračnej“, ktorý začal o 18:30 hod. v sále kultúrneho domu pripomenuli 
historický okamih našej svojbytnosti - 400. výročie prvej písomnej zmienky o obci Vysoká 
nad Kysucou. Režisérskej taktovky sa ujali manželia Mgr. Amália a Mgr. Pavol Kužmovci. 
Moderátorskej úlohy sa v programe vynikajúco zhostila p. Katarína Šulganová, ktorá celý 
galaprogram bravúrne odmoderovala.  Program bol obohatený o herecké výkony skupiny 
Zbojníkov z Lúpežova a  hercov   p. Pavla Zateka, p. Jána Olešňana,  p. Petra Kozáka a p. 
Ivana Gajdičiara st., ktorý zastával v programe i funkciu protokolára. Súčasťou galaprogamu 
boli i vystúpenia FS Bystrica, DFS Kelčovan, ĽH Muzička spod Grúňa, Dievčence z Vysokej, 
FS Vysočanka, FS Turzovanka, FS Makovanka, Komorného orchestra zo Žiliny a MSZ 
Kysuca. Záver celého večera sa niesol v duchu udeľovania ocenení osobnostiam novodobej 
histórie obce. Tieto ocenenia si z rúk vzácnych hostí  p. Ing. Juraja Blanára, predsedu ŽSK 
a poslanca NR SR a p. PhDr. JUDr. Jána Podmanického, poslanca NR SR, poslanca ŽSK 
a starostu obce Stará Bystrica prevzali: dekan Mgr. Peter Hrenák – za dlhodobý podiel, 
zveľaďovanie spoločného majetku a prezentáciu obce, Ing. Ladislav Kubačák – za 
dlhoročnú aktívnu prácu v prospech rozvoja obce a šírenie dobrého mena, Ján Lysík – za 
aktívnu prácu v prospech rozvoja obce, Dpt. Jozef Vavrica – za aktívnu prácu v prospech 
rozvoja obce, Milan Dorman st. inmemoriam – za aktívnu spolkovú prácu a šírenie dobrého 
mena obce, cenu prevzal syn Milan Dorman ml., Peter Dorman - za aktívnu spolkovú prácu 
a šírenie dobrého mena obce, Vlasta Gajdicová – za celoživotnú prácu v prospech zdravia 
obyvateľov obce, Anna Markuliaková -  za celoživotnú prácu v prospech zdravia 
obyvateľov obce, manželia Mgr. Mária a Mgr. Milan Pivkovci inmemoriam – za 
pedagogickú prácu, rozvoj a šírenie dobrého mena obce, cenu prebral syn Milan Pivko ml., 
Mgr. Martin Machciník – za pedagogickú prácu, rozvoj a šírenie dobrého mena obce, Mgr. 
Ľudmila Odnogová - za pedagogickú prácu a reprezentáciu obce, Mgr. Miroslav Hoďák – 
za rozvoj poznania a šírenia dobrého mena obce, cenu prevzala mama Mgr. Anna Hoďáková, 
Anna Vrbinárová – za rozvoj kultúry a reprezentáciu obce, Emília Skybíková - za rozvoj 
kultúry a reprezentáciu obce, ĽH Muzička spod Grúňa – za rozvoj kultúry, umenia 
a reprezentáciu obce, Anton Opial – za rozvoj športu, turistiky a spoločných  aktivít obce, 
Viliam Jančík – za rozvoj športu a reprezentáciu obce, Ing. Jozef Jurčo - za rozvoj športu 
a reprezentáciu obce, cenu prevzala dcéra Beáta Jurčová, Mgr. Janka Jurčová – za kultúru 
a spoločenský rozvoj obce.Sobota 17. septembra 2016 patrila športu. Najskôr o 12:30 hod. 
odohralo futbalový zápas mužstvo dorastu proti TJ SNAHA Zborov nad Bystricou a o 15:30 
hod. odohrali zápas muži proti TJ SPARTAK Radôstka. Po dávke športu prišla na rad i dávka 
poriadnej rockovej hudby v rámci podujatia FESTROCK 2016. Na pódiu v centre obce sa 
postupne od 18:00 hod. predstavili: STUDIO PK  z Turzovky, OLD DOGS z Čadce, 
BODY s.r.o. z Vysokej nad Kysucou. Hlavnou hviezdou večera bola nesporne kapela 
HEĽENINE OČI z Prešova, ktorá nezostala svojej povesti nič dlžná a rozpútala medzi 
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fanúšikmi vynikajúcu zábavu. Spestrením večera bolo sólo na bicie v podaní mladého 
vysockého bubeníka Michala Zborovana. Pre všetkých návštevníkom bol na námestí 
v ústredí obce pripravený o 17:00 hod. vynikajúci poľovnícky guláš z diviny, o ktorý sa 
postarali členovia PZ Vysoká nad Kysucou. Nedeľa 18. septembra 2016 sa začala 
slávnostným sprievodom o 09:30 hod., ktorý išiel od budovy obecného úradu do kostola sv. 
Matúša. Zúčastnili sa ho starosta obce Mgr. Anton Varecha,  poslanci obecného zastupiteľstva 
a jednotlivé zložky obce: členovia PZ Vysoká nad Kysucou, DHZ Vysoká nad Kysucou, 
DHZ Horný Kelčov, skupina Dievčence z Vysokej a ľudová hudba. O 10:00 hod. sa začala 
sláviť výnimočná svätá omša, na ktorú prijali  pozvanie kňazi, ktorí pôsobili v našej farnosti 
a samozrejme i kňazi naši rodáci. Počas svätej omše, ako duchovnej obety Pánu Bohu, bola 
požehnaná i slávnostná zástava obce Vysoká nad Kysucou. Po jej ukončení nedeľa patrila 
remeselníckemu jarmoku a tradičným Matúšovským hodovým slávnostiam. Tento rok si 
usporiadatelia pripravili pre všetkých návštevníkov o 14:00 hod. vystúpenie populárnej 
a jedinečnej slovenskej skupiny KANDRÁČOVCI, ktorá sa predstavila na pódiu v centre 
obce. Šarm, charizma a vynikajúce hudobné výkony členov tejto skupiny opäť potvrdili, že sa 
zaradujú v súčasnosti medzi najlepšie ľudové zoskupenia na Slovensku, ktoré dokážu ľudí 
nielen hudobne obohatiť, ale i perfektne zabaviť.Tri dni osláv v obci Vysoká nad Kysucou 
podčiarklo i vydarené  počasie, ktoré nemalou mierou prispelo k dotvoreniu takej výnimočnej 
udalosti, akou nesporne boli oslavy  400. výročie prvej písomnej zmienky o obci Vysoká nad 
Kysucou. 

 
VĎAKA VÁM... 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v nedeľu 23.októbra 2016 v sále kultúrneho domu vo 
Vysokej nad Kysucou zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali na mnoho jarí i jesení, 
ktorými prešli a ktoré sa tak rýchlo minuli uprostred každodenných starostí a radostí života.V 
slávnostnom príhovore im starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval za lásku, pochopenie 
a obetavosť, ktorú doteraz okolo seba nezištne rozdávali a zaželal im, aby mozaika ich 
každodenného života bola plná slnečného svitu, zdravia a radosti. 

Nedeľňajšie popoludnie s kultúrnym programom sa prítomným hosťom predstavili s pásmami 
piesni, básni, tancov škôlkari a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana. Hlavným hosťom programu 
pre všetkých seniorov bol Divadelný súbor Jána Palárika z Čadce.Divadelný súbor sa 
predstavil v hranej satirickej komédii pod názvom Jožko Púčik a jeho kariérny rast, ktorý 
svojím vystúpením zožala úspech. 

MIKULÁŠ 

Sviatok sv. Mikuláša je vnímaný ako predzvesť blížiacich sa Vianoc. Ktoré z detí by sa na 
predvečer sviatku sv. Mikuláša netešilo. Veď krásny a sladký darček poteší každého ... Tak 
ako po minulé roky, Mikuláš v pondelok 5. decembra 2016 neobišiel ani deti vo Vysokej nad 
Kysucou. Tento rok však deti neočakávali Mikuláša vo vnútri kultúrneho domu, ale priamo 
pri pódiu na námestí.Osvetlené námestie bolo rozžiarené i prírodným ohňom a deti sa mohli 
zohriať i vďaka pripravenému čaju, veď prvé hlúčiky netrpezlivcov sa začali tvoriť už okolo 
16:00 hodine. Po privítaní detí a ich rodičov starostom obce Mgr. Anton Varechom o 17:00 
hod. vystúpili v pripravenom kultúrnom programe, najskôr deti z materskej školy a po nich 
nasledovali žiaco zo ZŠ E. A. Cernana. Vďaka detským básňam, piesňam a tancu bolo 
čakanie na Mikuláša omnoho príjemnejšie a slávnostnejšie. Ten najočakávanejší hosť prišiel 
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na koči a za zvuku rolničiek, niekoľko minút po 17:00 hodine. Spoločne s Mikulášom prišiel 
anjel a jedno čertisko, čo samozrejme potešilo tých najväčších lapajov. Avšak ako Mikuláš 
vystúpil na pódium, čertisko zatrúbilo na svoju neposlušnú trúbku, ktorá mu fungovala len 
tak-tak a zrazu sa k pódiu zbehli ďalší štyria hrôzostrašní čerti a to už dostali strach aj tí 
najodvážnejší a veru zľakli sa i mnohí dospelí ...Vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý 
rok boli poslušné a dobré nemali čertiská veľa roboty. Zato Mikuláš s anjelom áno. Potešili 
svojimi darčekmi až 310 detí. Mikulášovi a anjelovi deti poďakovali a sľúbili, že celý rok 
budú opäť dobré a budú sa tešiť na zimný čas, aby sa mohli znova s nimi stretnúť.Keď sa kôš 
s darčekmi úplne vyprázdnil Mikuláš, spoločne so všetkými deťmi, prešiel k vianočnému 
stromčeku, ktorý svojou čarovnou palicou po prvý krát. 

 
UVÍTANIE DETÍ 
V pamätnej izbe E. A. Cernana sme v júni a v novembri privítali 16 najmenších 
spoluobčanov. 
 
 
JUBILANTI 
V roku 2016 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 17 
jubilantom. 
 
 
OBECNÝ ROZHLAS 
Od 08. 01. 2016 do 12. 12. 2016 bolo odvysielaných 276 rozhlasových oznamov a gratulácií.   
 
 
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa  12. 12. 2016                 
                                                                                  
 
 
 
 
                                                                                   Vypracovala: Nikola Zajacová  
                                                                                               
 
   
 


