OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 11. 12. 2015
Knižnica
K 11. 12. 2015 bolo zapísaných 102 nových knižničných jednotiek.
Výpožičky spolu: 2756
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
Čitatelia: dospelí
deti

20
103
97

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

820
56

Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 2 informatívne besedy a 7 literárno –
zábavných kvízov.

Kultúrno-spoločenské akcie
IX. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V sobotu 24. januára 2015 sa v sále kultúrneho domu konal 9. Reprezentačný ples obce
Vysoká nad Kysucou. Prichádzajúcich hostí privítala v sále kultúrneho domu ľudová hudba
Muzička spod Grúňa. Ples otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Mgr. Anton
Varecha. O neopakovateľný umelecký zážitok sa svojím skvelým hudobným a tanečným
vystúpením postarali muzikanti a tanečníci zo súboru KUK z Čadce. O skvelú atmosféru a
výbornú zábavu plesajúcich sa postarala hudobná skupina RYTMUS z Rajeckej doliny.
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POCHOVANIE BASY
S fašiangovým obdobím sa prišli rozlúčiť 14. februára 2015 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 27. marca 2015 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.

OTVORENIE VÝSTAVY „PO 20 ROKOCH“
V sobotu 02. mája 2015 sa uskutočnila v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou
autorská výstava rodáka z Vysokej nad Kysucou maliara Ľubomíra Kupša, kde si mohli všetci
návštevníci pozrieť vystavené maliarske diela tohto autora.

DEŇ MATIEK
Jedným z najkrajších sviatkov je Deň matiek. V nedeľu 10. mája 2015 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 zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, FS Vysočanka a ľudová hudba 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 30. mája 2015, opäť po roku o 16:00 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.
Na spestrenie programu pre všetkých prítomných spievala FS Vysočanka a vyhrávala
Muzička spod Grúňa. Po zvalení mája sa na námestí pred budovou obecného úradu začala
ľudová zábava, kde všetkým návštevníkom do tanca hrala skupina Regent Band.
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STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ SO STAROSTOM OBCE
Vo štvrtok 04. júna 2015 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 2014/2015 boli úspešní v okresných, krajských
i regionálnych súťažiach.
Starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval všetkým šikovným žiakom za reprezentáciu
nielen školy, ale i obce.
SLOVENSKÝ REKORD – NAJDLHŠIA KRESBA KRIEDOU MAĽOVANÉHO
VLÁČIKA
V sobotu 6. júna 2015 pri príležitosti Medzinárodného dňa detí poriadala obec Vysoká nad
Kysucou v spolupráci so Slovenskou knihou rekordov pokus o zápis do Slovenskej knihy
rekordov vytvorením rekordu Najdlhšia kresba kriedou maľovaného vláčika.
O tom, že sa toto podujatie stretlo u detí s veľkým záujmom svedčí aj 165 zaregistrovaných
detí, ktoré boli nielen z Vysokej nad Kysucou, ale aj zo Žiliny, Makova, Turzovky, Čadce,
Zákopčia a Skalitého. Deti spoločnými silami namaľovali vláčik dlhý 550 m čím vytvorili
SLOVENSKÝ REKORD.

HOLIDAYS NIGHT 2015
Prvá prázdninová sobota 4. júla 2015 bola pre deti našej obce výnimočná. Obec Vysoká nad
Kysucou pripravila pre všetky deti už III. ročník krásnej letnej akcie pod názvom HOLIDAY
NIGHT 2014. O 16:00 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.
Prázdninové popoludnie odštartovalo mega hrou „Človeče, nehnevaj sa!“, ktorá pozostávala z
detí a ich rodičov. Okrem tejto veľmi známej hry bolo pre deti pripravených ešte 6 rôznych
súťaží, ktorých sa zúčastnili nielen malí, ale i veľkí a ich rodičia. Všetci, ktorí sa hier
zúčastnili, boli odmenení rôznymi sladkosťami. Krásnym sprievodným programom
HOLIDAYS NIGHT 2015 bolo vystúpenie populárneho dua klaunov Šašo Sašo a Saša Jaša
zo Žiliny, ktoré si pripravilo pre deti hodinový program plný tanca a hier a ktoré zožalo medzi
deťmi veľký úspech. Okrem iného bol určite pre všetky deti veľkou atrakciou nafukovací
skákací hrad a maľovanie na tvár tzv. facepainting. Vyvrcholením celej prázdninovej noci bol
o 22:00 hod. ohňostroj, ktorý urobil pomyselnú bodku za týmto 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 piatok 10. júla 2015, 25. júla
2015, 01. augusta 2015 a 22. augusta 2015 sa uskutočnili premietania, kde si mohli
návštevníci kina pozrieť známu českú komédiu ale i zahraničné filmy. Odpremietané boli
Babovřesky 3, Bella a Sebastián, Pompeje a Need for Speed.
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MATÚŠOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna kostola vo Vysokej nad Kysucou sa v obci
každoročne konajú Matúšovské hodové slávnosti. Inak tomu nebolo ani tento rok. Hodové
slávnosti trvali od 18. septembra 2015 do 20. septembra 2015.
Slávnosti otvorili v piatok hasičskou tanečnou zábavou hasiči z DHZ Vysoká nad Kysucou. O
dobrú zábavu sa postarala vysocká hudobná skupina Regent Band, ktorá pre všetkých
návštevníkov hrala až do skorých ranných hodín.
Sobota patrila už tradične poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí
na námestí v ústredí obce navarili vynikajúci guláš z diviny. Sobotňajší večer sa niesol v
znamení rockovej muziky. V programe pod názvom FEST ROCK VYSOKÁ, ktorý
odštartoval o 19:00 hod. sa predstavili skupiny OLD DOGS, KAŤÁCI s.r.o., a KORIDOR.
Ako hlavný hosť celého programu vystúpila skupina LUCIE Revival.
V nedeľu sa námestie už o 7:00 hod. zaplnilo stánkami, ktoré prezentovali ľudové remeslá a
samozrejme rôzny „hodový tovar“. Hlavný nedeľňajší program otvoril o 9:15 hod. slávnostný
sprievod, ktorý išiel od kultúrneho domu ku kostolu sv. Matúša. Nedeľňajšie dopoludnie sa
nieslo v duchu tradícií a folklóru. Pred začiatkom kultúrneho vystúpenia všetkých vysočanov,
ale i návštevníkov obce vo svojom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. V
úvode kultúrneho programu sa predstavil Detský folklórny súbor Soláněk a cimbalová muzika
Strunka z obce Hutisko-Solanec, ženská folklórna skupina Makovanka a heligonkárka Vlasta
Mudríková zo Skalitého. Ďalej v programe vystúpili cimbalová muzika Javorník z mesta
Karolínka, ženská spevácka skupina Vysočanka, Dievčence z Vysokej v doprovode ľudovej
hudby Muzičky spod Grúňa. Vyvrcholením celého programu bolo vystúpenie folklórneho
súboru Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta. Dokonalá choreografia, krásny spev a tanec v
ich podaní uchvátil všetkých prítomných divákov.
VĎAKA VÁM...
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa vo štvrtok 15. októbra 2015 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. V kultúrnom programe sa
prítomným hosťom predstavili s pásmami básní, piesní a tancov škôlkari a žiaci zo Základnej
školy s materskou školou E. A. Cernana. Ako hlavný hosť programu všetkým seniorom
zahrala a zaspievala hudobná skupina DUO RYTMUS z Oslian známa i z televízie Šláger,
ktorá zožala svojím vystúpením veľký úspech. V jej podaní sa mohli všetci prítomní
započúvať do krásnych melódií slovenských ľudových piesní.
MIKULÁŠ
Svätý Mikuláš, ktorý donesie darčeky všetkým prítomným vysockým deťom neobišiel našu
obec ani tento rok. Mikuláš do kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zavítal v piatok
04. decembra 2015 o 17:00 hod.
Deti sa naňho naozaj museli veľmi tešiť, veď prvé hlúčiky netrpezlivcov sa začali tvoriť už
okolo 16:00 hod. Očakávaný príchod Mikuláša a jeho sprievodu svojím programom
spríjemnili deti z materských škôlok Ústredie i Vyšný Kelčov, deti zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana
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a elokovaného pracoviska Vyšný Kelčov. Keď Mikuláš s anjelmi, ktorí niesli plné koše
darčekov vstúpil do zhasnutej sály, nastalo úplné ticho. Na javisku otvoril svoju čarovnú
knihu, v ktorej hľadal zoznam neposlušných detí. V tom do sály „vtrhli“ čertiská, ktoré sa
snažili deti vystrašiť, ale vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok poslúchali, nemali
čerti veľa roboty. Zato Mikuláš áno. Svojimi darčekmi potešil až 332 detí.
UVÍTANIE DETÍ
V pamätnej izbe E. A. Cernana sme v júni a v novembri privítali 18 najmenších
spoluobčanov.

JUBILANTI
V roku 2015 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 22
jubilantom.

OBECNÝ ROZHLAS
Od 05. 01. 2015 do 11. 12. 2015 bolo odvysielaných 280 rozhlasových oznamov a gratulácií.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 11. 12. 2015

Vypracovala: Bc. Monika Perďochová
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