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OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU  
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY 

 
 

Správa o činnosti k 11. 12. 2013 
  
 
 

Knižnica 
 
 
K 11. 12. 2013 bolo zapísaných 67 nových knižničných jednotiek. 
 
Výpožičky spolu: 3596 
absenčné – literatúra pre dospelých náučná    244 
                   literatúra pre dospelých krásna   2268 
                   literatúra pre deti náučná              122 
                   literatúra pre deti krásna               936 
                   nedefinované                                    7 
absenčné výpožičky spolu                             3577 
 
prezenčné                                                          19 
                                                                
Čitatelia:  dospelí    92 
                 deti       110 
 
Počet návštevníkov knižnice spolu                    890 
z toho návštevníkov internetu                            174 
                  
Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 3 informatívne besedy a 5 literárno – 
zábavných kvízov.   
 
 
REVÍZIA KNIŽNIČNÉHO FONDU 
 
Od 14. 10. 2013 do 08. 11. 2013 prebiehala v knižnici kontrola databázy Obecnej knižnice vo 
Vysokej nad Kysucou vedenej knižnično-informačným systémom Libris, revízia knižného 
fondu v subsystéme  REVÍZIA, v ktorom bolo prevedené samotné revidovanie knižničného 
fondu. Vypožičané knižničné dokumenty používateľmi knižnice sa systémom pri spustení 
revízie automaticky nastavili na revíziou požičané a systém ich automaticky zrevidoval. 
Revidovanie voľných knižničných dokumentov spočívalo v snímaní čiarového kódu každého 
knižničného dokumentu a systém stav zmenil z nerevidovanej na revidovaná. Revidoval sa 
knižničný fond o prírastkového čísla 1 po prírastkové číslo 21567. 
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Kultúrno-spoločenské akcie 
 

 
REPREZENTAČNÝ PLES OBCE 
V sobotu 19. januára sa v sále kultúrneho domu konal 7. Reprezentačný ples obce Vysoká nad 
Kysucou.  Prichádzajúcich privítala vo vestibule ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Ples 
otvorila piesňou študentka VŠMU v Bratislave Michaela Kubištelová, slávnostným 
príhovorom starosta obce Mgr. Anton Varecha a tanečníci latinsko-amerických tancov zo 
Žiliny. O skvelú atmosféru a výbornú zábavu plesajúcich sa postaral slovenský zabávač, 
imitátor a moderátor Štefan Hruštinec so svojou hudobnou skupinou. 
 
 
POCHOVANIE BASY 
S fašiangovým obdobím sa prišli rozlúčiť 09. februára 2013 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 
hrala hudobná skupina Relax. 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, ktorá ho smútočnými piesňami 
i sprevádzala. Nad zosnulou basou predniesla žalmy a spevy.  
 
 
DEŇ UČITEĽOV 
Pri príležitosti sviatku Dňa učiteľov privítal dňa 26. marca 2013 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 
Jedným z najkrajších sviatkov je Deň matiek. V nedeľu 12. mája 2013 pripravila obec Vysoká 
nad Kysucou pri tejto príležitosti v sále kultúrneho domu posedenie pre mamy a staré mamy. 
Matkám pripravila darček a malé občerstvenie, sviatočné popoludnie im tancom, spevom, 
pásmami spríjemnili deti z MŠ, ZŠ E. A. Cernana, FS Vysočanka a Muzička spod Grúňa.  
V slávnostnom príhovore sme im poďakovali za všetku tú vrelú lásku, za nehu a starostlivosť, 
za opateru, nekonečnú trpezlivosť a obetavosť, i za to, že svoje deti učia viere a láske. 
  
VÁĽANIE MÁJA 
V sobotu  1. júna  2013, opäť po roku,  už od 15:00 hodiny prechádzal obcou alegorický voz, 
z ktorého sa šíril spev a hudba,  čo prezrádzalo, že  v podvečerných hodinách  sa na námestí 
pred budovou obecného úradu uskutoční tradičné váľanie mája. Tento rok bolo obohatené 
pekným novým programom, ktorý  s humorom  zvládli masky, ktoré v programe vystupovali. 
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Na spestrenie programu pre všetkých prítomných spievala FS Vysočanka a vyhrávala 
Muzička spod Grúňa. 
 
STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ SO STAROSTOM OBCE 
V pondelok dňa 10. júna 2013 sa v sále kultúrneho domu na pozvanie starostu obce zišli 
nadaní a talentovaní žiaci ZŠ A. E. Cernana Vysoká nad Kysucou a ZŠ Horný Kelčov, ktorí v 
školskom roku 2012/2013 boli úspešní v okresných, krajských i celoslovenských súťažiach. 
Starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval všetkým šikovným žiakom za reprezentáciu 
nielen školy, ale i obce. 
 
SUMMER NIGHT 2013 
Prvá prázdninová sobota 6. júla 2013 bola pre deti našej obce výnimočná. Obec spoločne s 
DHZ Vysoká nad Kysucou pre nich pripravila podujatie s názvom Summer night 2013. O 
18:00 hod. privítal na námestí všetky deti a ich rodičov starosta obce Mgr. Anton Varecha. 
Poprial im príjemnú zábavu a veľa úspechov v súťažiach, ktoré ich čakali. Letný podvečer 
začal MEGA hrou „Človeče, nehnevaj sa!“, ktorá pozostávala z detí a ich rodičov. Počas 
celého podujatia sa deti zapojili  do 14 rôznych súťaží, ktorých sa zúčastnili nielen malí a 
veľkí, ale aj ich rodičia. Všetci súťažiaci boli odmenení sladkosťami. Deti prežili pestrú 
mozaiku hier a zábavy, pri ktorej im prialo i počasie. Pomyselnou bodkou za podujatím bol 
večerný ohňostroj. 
 
MATÚŠOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI 
Hodové slávnosti, ktoré  trvali od 20. septembra 2013 do 22. septembra 2013 otvorili v piatok 
hasičskou tanečnou zábavou hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou. Veľkým lákadlom bola 
hlavne pre strednú a staršiu generáciu hudobná skupina Albatros, ktorá v sedemdesiatych 
rokoch patrila medzi najpopulárnejšie hudobné zoskupenia v regióne Kysúc. Svojim 
hudobným repertoárom, ktorý hrávala pred tridsiatimi dvoma rokmi, vytvorila úžasnú 
atmosféru a zabávala zaplnenú sálu do skorých ranných hodín. V programe skupiny vystúpil i 
bubeník Andrej Kampf, známy zo súťaže Česko Slovensko má talent. Sobotňajšie 
 popoludnie patrilo ako tradične poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, 
ktorí potvrdili svoje kvality a navarili na námestí  opäť vynikajúci  guláš z diviny. Návštevníci 
tak mohli ochutnať túto  jedinečnú špecialitu a nazbierať potrebné sily na  program pod 
názvom FEST ROCK VYSOKÁ, ktorý odštartovala o 17:00 hodine hudobná skupina Body. 
V programe  ďalej vystúpili skupiny  K-Band, Mad Frequency, Cells, Rakofski Reznici a 
Katapult. Hlavným hosťom večera bola skupina Kabát Revival .sk, ktorá nezostala nič dlžná 
svojej dobrej povesti a tí čo prišli si to určite aj patrične „užili“. Vyvrcholením hodového 
trojdnia bola nedeľa. Už od 8:00 hodiny si mohli návštevníci  Matúšovských hodových 
slávností pozrieť tradičný remeselnícky jarmok. Výnimkou nebola ani tento rok pestrá a 
bohatá ponuku stánkov s „hodovým“ tovarom. Hlavný nedeľňajší program sa začal o 9:15 
hod. slávnostným sprievodom, ktorý išiel od kultúrneho domu do kostola sv. Matúša, za 
účasti starostu obce, poslancov OZ, pracovníkov obce, členov DHZ Vysoká nad Kysucou a 
DHZ Horný Kelčov, členov poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou i členov ďalších 
spoločenských organizácií, ktorých doprevádzala svojou hudbou a spevom ľudová hudba 
Muzička spod Grúňa. O 9:30 hod. sa konala slávnostná „hodová“  svätá omša v kostole sv. 
Matúša.  
Nedeľňajšie dopoludnie sa nieslo v duchu tradícií  a  folklóru. Za účasti vzácnych hostí - 
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poslanca NR SR a starostu obce Stará Bystrica pána PhDr. JUDr. Jána Podmanického a 
starostu obce Makov Ing. Mariána Masnicu, vystúpil pred začiatkom kultúrneho programu 
 starosta obce Mgr. Anton Varecha. Vo svojom príhovore privítal všetkých prítomných a 
zaželal im príjemnú zábavu a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou 
pričinili o zdarný priebeh tohtoročných Matúšovských hodových slávností. 
V úvode kultúrneho vystúpenia  sa predstavila ľudová hudba Muzička spod Grúňa spolu s FS 
Vysočanka, ktorá vystúpila s repertoárom piesní, s ktorým účinkovala počas svojho 
desaťročného pôsobenia. Veľký obdiv a úspech  zožalo vystúpenie multiinštrumentalistu a 
speváka  Mgr. Pavla Kužmu, ktorý sa predstavil ako sólo spevák s piesňou Ej, hora, hora a v 
doprovode Muzičky spod Grúňa a cimbalistu pána Doc. RNDr. Stanislava Palúcha, CSc. s 
pásmom bačovských piesní „BOJITKI S ČORNEGO“. Vrcholom celého programu bolo 
vystúpenie FS Drevár z Krásna nad Kysucou.  
 
 
 
VĎAKA VÁM... 
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším i tento rok obec Vysoká nad Kysucou pripravila 
pre dôchodcov vo štvrtok 17. októbra 2013 posedenie v sále kultúrneho domu.  
V slávnostnom príhovore im starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval za celoživotnú  
prácu, za obetavosť a lásku, ktorú stále rozdávajú.  
V kultúrnom programe potešili prítomných básňami, piesňami, tancom deti MŠ, žiaci ZŠ      
E. A. Cernana  a svojim pásmom ich FS Vysočanka  „vrátila“ do ich mladosti. 
 
MIKULÁŠ 
Mikuláš vo štvrtok 5.decembra 2013 v celej svojej kráse prišiel v sprievode dvoch anjelov, 
ktorí mu niesli plné koše balíčkov. Do sály kultúrneho domu zavítali i dvaja čerti, ktorí 
pomáhali pri rozdávaní darčekov. V tomto roku rozdal Mikuláš vysockým deťom 372 
balíčkov. Keď koše zostali prázdne, Mikuláš pozval deti i všetkých prítomných na námestie, 
kde svojou čarovnou palicou rozsvietil vianočný stromček. 
 
VIANOČNÉ TRHY 
Opäť po roku sa v sobotu 07. Decembra 2013 konali v našej obci Vianočné trhy. Ich 
organizátorom bola Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s Penziónom Javorník. Vianočné 
trhy vo Vysokej nad Kysucou slávnostne otvoril svojim príhovorom starosta obce Mgr. Anton 
Varecha. Neodmysliteľnou súčasťou trhov však neboli len stánky s tradičným vianočným 
a remeselníckym tovarom ale i „rozoberanie“ prasaťa ako symbolu vianočnej hojnosti. Všetci, 
ktorí prišli, si tak mohli pochutnať na rôznych zabíjačkových dobrotách a zapiť ich varením 
vínom, vianočným punčom či medovinou. Hlavný program vianočných trhov sa začal o 11.30 
vystúpením FS Vysočanka a ľudovej hudby Mužička spod Grúňa. Ich spev a vinše sa niesli  
námestím a všetkým návštevníkom spríjemňovali toto predvianočné dopoludnie. O 14.00 
vystúpili s pásmom vianočných kolied a piesní heligonkári so skupiny Džarek. Do tanca aj do 
spevu zahrala v poobedňajších hodinách všetkým návštevníkom legendárna vysocká skupina 
Albatros. Veľmi pekným spestrením tohtoročných vianočných trhov bol určite živý betlehem 
pod vedením Mgr. Pavla Kužmu. A tak tí, ktorí si prišli pozrieť pásmo zvykov a tradícií, ktoré 
sa v tomto predvianočnom období v minulosti konali, mohli zažiť jedinečný 
a neopakovateľný zážitok.   
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UVÍTANIE DETÍ 
V pamätnej izbe E. A. Cernana sme v máji a v novembri privítali 23 najmenších 
spoluobčanov. 
 
FS VYSOČANKA 
FS Vysočanka vystúpila v obci s rôznymi pásmami a piesňami pri príležitostiach - 
Pochovanie basy v kultúrnom dome, Deň matiek, Váľanie mája, Matúšovské hodové 
slávnosti, Stretnutie hasičov veteránov, Október mesiac úcty k starším, Vianočné trhy. 
Dňa 20. apríla vystúpila FS Vysočanka spoločne s ľudovou hudbou Muzička spod Grúňa 
s pásmom a piesňami na hodových slávnostiach v Žiline. 
 
 
 
 
JUBILANTI 
V roku 2013 sme zablahoželali manželom k 2 diamantovým a 4 zlatým svadbám. Pri 
životných jubileách 80, 85, 90  a starších občanov sme navštívili a odovzdali darčeky 27 
jubilantom. 
 
OBECNÝ ROZHLAS 
Od 04. 01. 2013 do 11. 12. 2013 bolo odvysielaných 475 rozhlasových oznamov a gratulácií.   
 
 
 
 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa  11. 12. 2013                Vypracovali:  Anna Vrbinárová  
                                                                                                              Bc. Monika Perďochová 
                                                                                               
 
   
 


