
Správa o činnosti – úsek knižnice a kultúry 
 
 

   K 1. 12. 2007 bolo zakúpených a spracovaných 116 knižničných jednotiek v hodnote  
21 784,03,-- Sk. 
 
Bolo vypožičaných 8 380 knižných dokumentov.  
 
Z toho absenčné výpožičky: 
 

1. literatúra pre dospelých 
 odborná          437 
 krásna           3 571 

 
2. literatúra pre deti 
 odborná       619 
 krásna    3 135 

 
3. periodiká      263 

 
Prezenčné výpožičky       355 
 
Čitatelia – dospelí                      131 
              – deti                            140 
Spolu                                          271 
 
 
 
Kultúrno-spoločenské akcie 

 
 

V mesiaci január sa uskutočnil I. ročník Reprezentačného plesu obce, v mesiaci február 
„Pochovanie basy.“  
 
V priestoroch knižnice v marci bolo uskutočnených 6 literárno-zábavných kvízov a 2 
informatívne besedy. 
 
Pred Veľkonočnými sviatkami si mohli občania pozrieť „Veľkonočnú výstavu“, kde boli 
inštalované veľkonočné výrobky zhotovené roznymi technikami, ktoré pripravili deti a 
učiteľky MŠ, žiaci ZŠ E. A. Cernana, ZS Horný Kelčov a šikovné ruky gazdiniek našej obce. 
 
Pri príležitosti Dňa Matiek bolo pre matky pripravené, v nedeľu 13. mája posedenie spojené 
s občerstvením a darčekmi, na ktorom vystúpili s programom deti MŠ, ZŠ a novým pásmom 
„Vyháňanie kráv“ folklórna skupina Vysočanka.  
 
V roku 2007 sa uskutočnilo 2-krát uvítanie novonarodených detí. Túto malú slávnosť 
kultúrnym programom spríjemnili deti a učiteľky MŠ, rodičom boli odovzdané darčeky pre 
ich deti.  
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V mesiaci máji sa konalo „Váľanie mája,“ kde tradičný program „Váľanie mája“ bol 
obohatený i o vystúpenie folklórnej skupiny Vysočanka a ľudovej muziky „Spod grúňa.“ 
 
Obecná knižnica sa zapojila v roku 2005 do národného projektu MK SR „Verejný internet 
v knižniciach SR.“ Výberové konanie rozhodlo, že knižnica splnila všetky podmienky pre 
účasť a zaradila knižnicu do projektu. V júli 2007 knižnica získala pod novým názvom 
„Informatizácia knižníc“ počítačové vybavenie za cca 400 tis. Sk. Pred inštaláciou knižnica 
prešla technickým úpravami. Prístup do INTERNETU je umožnený každému návštevníkovi 
knižnice zdarma a najma mladým ľuďom sa otvorili možnosti získať obrovské informácie 
z celého sveta. Veľkú zásluhu na realizácii projektu mala Slovenská národná knižnica 
v Martine a Obecný úrad. 
 
Folklórna skupina Vysočanka sa zúčastnila v Staškove prehliadky kysuckých piesní pod 
názvom „Piesne domova 2007,“ kde mala úspech a diváci ju ocenili dlhotrvajúcim aplauzom. 
V roku 2007 pripravila nové pásma: „Vyháňanie kráv, Čepčenie, Piesne domova.“ Ako každý 
rok pripravila i pásmo „Pochovanie basy.“ 
 
Pre starších občanov v októbri – MESIACI ÚCTY K STARŠÍM spevák Dušan Grúň vystúpil 
s pásmom „Moj rodný dom.“ 
 
Pri príležitosti životných jubileí bolo navštívených 31 jubilantov 80, 85, 90 ročných a starších, 
ktorým bolo odovzdané darčekové balenie. V tomto roku oslávil 50 rokov spoločnej cesty 
životom – zlatú svadbu, jeden manželský pár. 
 
Už tradične 5. decembra navštívil našu obec Svatý Mikuláš, ktorý rozdal v preplnenej sále 
deťom 383 balíčkov. Potom spolu s deťmi rozsvietil pred budovou obecného úradu vianočný 
stromček. 
 
K 1. 12. 2007 bolo odvysielaných 611 rozhlasových oznamov a relácií. 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou 
14. 12. 2007 
 
 
Vypracovala: Vrbinárová Anna 
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