OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 07. 12. 2017
Knižnica
K 07 12. 2017 bolo zapísaných 32 nových knižničných jednotiek.
Výpožičky spolu: 1 522
absenčné – literatúra pre dospelých náučná
literatúra pre dospelých krásna
literatúra pre deti náučná
literatúra pre deti krásna
absenčné výpožičky spolu

1286

prezenčné
Čitatelia: dospelí
deti

40
996
50
200

236
104
107

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

500
20

Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 12 informatívne besedy a 7 literárno –
zábavných kvízov.

Kultúrno-spoločenské akcie
XI. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V sobotu 04.februára 2017 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu Reprezentačný ples obce
Vysoká nad Kysucou. O spríjemnenie chvíľ sa všetkým prichádzajúcim hosťom pri príchode
postarala Organizátori tohto významného a reprezentačného podujatia obce si pre všetkých
hostí pripravili prekvapenie a to v podobe "najznámejšieho starostu” Slovenska veľmi
známeho a šarmantného herca pána Petra Sklára, ktorý spolu so starostom obce Mgr.
Antonom Varechom a predsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing. Jurajom Blanárom
slávnostne otvorili XI. ročník reprezentačného plesu a zároveň ho i celý moderoval.
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O neopakovateľný umelecký zážitok sa svojím skvelým hudobným a speváckym vystúpením
sa postarala skvelá hudobná skupina ESO a hudobno-tanečná skupina KUK, ktorí zabávali
svojimi vystúpeniami všetkých prítomných hostí do skorých ranných hodín.

POCHOVANIE BASY
Ako je už zvykom, fašiangy sa vo Vysokej nad Kysucou končia pochovávaním basy. S
fašiangovým obdobím sa prišli do sály kultúrneho domu rozlúčiť v sobotu 25.02.2017 o
19:00 hodine 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
ukončili nádherné masky, ktoré pri vstupe do sály privítali prítomní veľkým potleskom.
Symbolický pohrebný sprievod tvoril na čele s farárom a sprievodom masiek i Dievčence z
Vysokej, ktoré nad zosnulou basou predniesli žalmy a spevy.

DEŇ UČITEĽOV
Deň učiteľov sa oslavuje v deň narodenia pedagóga Jána Ámosa Komenského, učiteľa
národov. Sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je
poslaním a zaslúžia si za svoje znalosti, trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie. Každoročne
v mesiaci Marec si aj v obci Vysoká nad Kysucou si pripomíname odkaz Jána Amosa
Komenského, ktorý bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Pri
príležitosti sviatku Dňa učiteľov privítal dňa 28. marca 2017 starosta obce Mgr. Anton
Varecha pedagogických pracovníkov v sále kultúrneho domu. Vo svojom slávnostnom
príhovore im vyjadril úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou dennodenne
prispievajú k rozvoju poznania a vychovávaniu nových generácií obyvateľov našej obce.
Slávnostné popoludnie spríjemnili učiteľom svojimi vystúpeniami škôlkári, deti z detského
doma zo Semeteša a žiaci zo Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana.
DEŇ MATIEK
Deň matiek je výnimočný sviatok, ktorý pamätá na všetky mamičky. Byť matkou je životným
poslaním. Iste každá mamička uzná, že byť matkou je vzácny dar, ktorý si zaslúži oslavu v
podobe Dňa matiek. Pri príležitosti tohto sviatku obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu
14.mája 2017 všetky mamičky, staré mamy, prababičky v sále kultúrneho domu, aby im v
deň, ktorý je dňom ich uznania a ocenenia poďakovala za ich nekonečnú lásku, starostlivosť,
obetavosť, trpezlivosť. Veď slovo Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé
slovo. Starosta obce Mgr. Anton Varecha vo svojom príhovore im poďakoval za vrelú
materinskú lásku, nehu a obetavosť zároveň im poprial pevné zdravie, aby ich materinská
láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou, oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí.
Krásne slávnostné popoludnie spríjemnili našim mamám a starým mamám svojím vystúpením
škôlkari a žiaci zo ZŠ a MŠ E.A. Cernana, skupina Dievčence z Vysokej s ľudovou hudbou
Ošípanikovci a svojím vystúpením krásne nedeľňajšie popoludnie uzatvorila folklórna
skupina Vysočanka. Pre všetky prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené i občerstvenie a
malá pozornosť.
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VÁĽANIE MÁJA
Poslednú májovou sobotu, ktorá tento rok pripadla na 27.05.2017 už ako býva zvykom a
tradíciou sa konalo v ústredí obce Vysoká nad Kysucou váľanie „obecného mája". Začiatok
podujatia odštartovali dva alegorické vozy ktoré od 15:30 hod. chodili dedinou a spevom a
tancom „zvolávali“ obyvateľov do centra obce. Prechodom obcou masky postupne zvalili
„hasičský" máj vo Vyšnom Kelčove a máj pri domove dôchodcov. Hneď ako alegorické
vozy dorazili na námestie si medzi prítomnými návštevníkmi všimli vzácneho hosťa poslanca
Národnej rady Slovenskej republiky a predsedu Žilinského samosprávneho kraja Ing. Juraja
Blanára. Toho najskôr obliekli do pracovnej rovnošaty a mohlo sa začať s váľaním mája.
Tradičné zjednávanie a hádka či sa strom v podobe mája môže, alebo nemôže vyrúbať a na
ktorej parcele sa nachádza sa šťastlivo skončilo zmierom. Drevorubačov, ale predovšetkým
všetkých prítomných doprevádzali spevom Dievčence z Vysokej a Ľudová hudba
Ošípanikovci. Po úspešnom zavalení mája, ktoré bravúrne zvládli masky s poslancom
Národnej rady Slovenskej republiky a predsedom Žilinského samosprávneho kraja Ing.
Jurajom Blanárom sa na námestí pred budovou obecného úradu začala ľudová zábava pod
„holým nebom“. Až do skorých ranných hodín hrala všetkým návštevníkom do tanca
hudobná skupina REGEND BAND.
STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ SO STAROSTOM OBCE
V stredu 14. júna 2017 o 11:00hodine prijalo pozvanie starostu obce Mgr. Antona Varechu,
40 nadaných a talentovaných žiakov zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorí uspeli v rôznych
okresných, krajských, celoslovenských a regionálnych súťažiach. Účasť 40 žiakov v sále
kultúrneho domu bola dôkazom toho, že patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré popri
svojim školským povinnostiach obetujú svoj voľný čas, energiu a reprezentujú nielen seba,
ale predovšetkým svoju školu a v konečnom dôsledku i celú našu obec Vysoká nad Kysucou.
Starosta obce každému osobne odovzdal ďakovný list a poďakoval za šírenie dobrého mena,
nielen školy ale aj samotnej obci. Poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti,
energie, aby sa pod vedením svojich učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych
oblastiach, ktoré sú im ponúknuté. Vyslovil tiež želanie, aby o rok mohol privítať na tomto
stretnutí nielen ich, ale taktiež ich spolužiakov a spolužiačky.
HOLIDAYS NIGHT 2017
Posledné júnové dni boli pre deti plné nedočkavosti i radostného vzrušenia, kedy sa konečne
zatvoria brány školy a oni sa tak stanú súčasťou očakávaných dvojmesačných letných
prázdnin. Veď prázdniny pre deti znamenajú čas oddychu, zábavy, hier, dovoleniek a hlavne
načerpania nových síl do ďalšieho školského roka.Obec Vysoká nad Kysucou v spolupráci s
DHZ Vysoká nad Kysucou si pre deti a ich rodičov pripravili v sobotu 1. júla 2017 už V.
ročník ich prvého letného podujatia pod názvom HOLIDAYS NIGHT 2017.Na námestí v
ústredí obce deti a ich rodičov privítal o 16:00 hodine starosta obce Mgr. Anton Varecha a
poprial im tak príjemnú zábavu, veľa úspechov v súťažiach, ktoré na ne čakali a hlavne
množstvo bezstarostnej zábavy.Pre deti bol pripravený bohatý program. O 16:30 hodine
vystúpili DUO zabávači zo Žiliny Šaša Jaša a Šašo Hugo. Aj keď nám pri tomto krásnom
vystúpení trošku spŕchlo, Šašu Jašu a Šaša Huga to neodradilo a deti zabávali svojimi
hádankami, tancom, spevom a rôznymi súťažami.Po ich vystúpení akoby čarovným prútikom
sa spoza oblakov ukázalo slniečko a začalo sa krásne letné počasie. Pred deti boli pripravené
rôzne súťaže pod dozorom zamestnancov obce. Na ich veľkú radosť a hlavne smiech, sa do
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súťaží zapojili aj ich rodičia. Všetci, ktorí sa hier zúčastnili boli odmenení sladkou odmenou.
O 19:00 hodine nasledovala ukážka práce psov Policajného zboru Slovenskej republiky.
Zamestnanci Policajného zboru Slovenskej republiky – psovodi, predviedli nádhernú ukážku
práce cvičených policajných psov. Nechýbala ani streľba z pištole či samopalu a samozrejme
ukážky zadržiavania páchateľa psom.O 20:00 hodine deti a prítomných divákov potešili
svojim krásnym vystúpením mažoretky Bella z Turzovky - Laura Gajdičiarová, Marcela
Niniková, Tatiana Smädišová a na „domácej pôde“ sa predstavila naša malá spoluobčianka
MAJSTERKA SR v kategórii sólo pom - pom deti, sólo baton Alexandra Trvalcová.Ani
ústup denného svetla a príchod šera deti nijako neodradil v prebiehajúcej zábave. O ich ďalší
program sa postarala cvičiteľka zumby Silvia Gajdičiarová z Turzovky, ktorá do zumba tanca
strhla nielen deti, ale i dospelých.V priebehu celého podujatia deti aktívne využívali i
množstvo pripravených sprievodných aktivít ako nafukovací Titanic, maľovanie na tvár tzv.
facepainting, skákaciu trampolínu hrnčiarsky kruh, na ktorom si deti samostatne vyrábali
vlastné výrobky z hliny, cukrovú vatu a vyskúšali i hru Angry Birds. Aby im počas zábavy
nebo hlad nepriateľom o občerstvenie v sa pre všetkých návštevníkov postaral DHZ Vysoká
nad Kysucou, ktorého členovia pripravovali deťom vynikajúce hotdogy a čapovanú kofolu,
ktorá bola vďaka sponzorom zadarmo. Vyvrcholením celej prvej prázdninovej noci bol o
22:00 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 08 júla 2017,22. júla
2017, 04. augusta 2017 a 19. augusta 2017 sa uskutočnili premietania, kde si mohli
návštevníci kina pozrieť Prázdniny all exlusive, Ľadová sezóna, Londýn v plameňoch,
Návštevníci3
MATÚŠOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola vo Vysokej nad Kysucou sa vo
Vysokej nad Kysucou každoročne konajú Matúšovské hodové slávnosti. Inak tomu nebolo ani
tento rok. Hodové „trojdňové“ slávnosti trvali od piatku 22. septembra 2017 až do nedele 24.
septembra 2017.Matúšovské hodové slávnosti 2017 boli otvorené v piatok 22. septembra
2017 o 18:00 hodine vernisážou výstavy KLENOTY KYSÚC - hudobné nástroje na
Kysuciach, zo zbierky manželov Kužmovcov, Kysuckého múzea a výrobcu ľudových
hudobných nástrojov Bartolomeja Gernáta. Organizátormi výstavy sú obec Vysoká nad
Kysucou a cezhraničný partner Muzeum Regionalne i Agroturystyka "Na Grapie" v
spolupráci s Kysuckým múzeom. Výstava je súčasťou cezhraničného projektu „Z chalupy do
chalupy - z Vysokej do Jaworzinky“, aktivita Workshopy a propagácia kultúrneho
cezhraničného produktu. Vernisáž výstavy sa konala v zrekonštruovaných výstavných
priestoroch vestibulu obecného úradu Vysoká nad Kysucou. Jedinečný podvečer svojím
slávnostným príhovor otvoril starosta obce Mgr. Anton Varecha, v ktorom privítal a
predstavil hostí z Poľska a Slovenska. V pripravenom programe vystúpili ĽH Muzička spod
Grúňa, kapela WAŁASI z Poľska a samozrejme zostavovateľ celej výstavy Mgr. Pavol
Kužma. Večerom sprevádzala p. Mgr. Katarína Šulganová. Výstava KLENOTY KYSÚC hudobné nástroje na Kysuciach je verejnosti prístupná i v týchto dňoch a o nedlho sa na ňu
môžu tešiť i návštevníci Muzea na Grapie v Jaworzinke. Sobota 23. septembra 2017 patrila
tradične už poľovníkom z poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí potvrdili svoje
4

kvality a navarili na námestí v ústredí obce vynikajúci poľovnícky guláš. Všetci návštevníci
mohli ochutnať a pozbierať potrebné sily na večerný program, ktorý sa niesol v znamení
rockovej a metalovej muziky. V programe pod názvom FESTROCK VYSOKÁ 2017, ktorý
odštartoval o 18:00 hodine na námestí pred budovou obecného úradu a finančne ho podporil
Žilinský samosprávny kraj, sa predstavili skupiny: BODY (Vysoká nad Kysucou), KORIDOR
(Zubří, CZ), SJETÝ GUMY (Ostrava, CZ). Vyvrcholením celého rockového večera bola
skupina ARZÉN (Terchová), ktorá nezostala nič dlžná svojej dobrej povesti a tí čo prišli si to
určite aj patrične „užili“.Krásny report o podujatí FESTROCK Vysoká 2017 bol zverejnený i
na stránkach Slovenskej bluesovej spoločnosti. Autorom článku je tajomník SBS pán RNDr.
Pavel Sojka. Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 24. septembra 2017.
Námestie v centre obce sa už od skorých ranných hodín začalo postupne zapĺňať rôznymi
stánkami. Prví návštevníci Matúšovských hodových slávností si mohli už o 8:00 hodine
prezrieť tradičný remeselnícky jarmok, v ktorom sa postupne prezentovali ľudové remeslá,
ale samozrejme i rôzny „hodový tovar“. Hlavný nedeľňajší program sa otvoril o 9:15 hod.
slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy obecného úradu ku farskému kostolu sv.
Matúša, za účasti starostu obce pozvaných hostí, poslancov OZ, FS Vysočanky, Dievčeniec z
Vysokej, členov oboch dobrovoľných hasičských zborov a členov poľovníckeho združenia
Vysoká nad Kysucou. Spevom a hudbou slávnostný sprievod doprevádzala ľudová hudba
Muzička spod Grúňa. Neoddeliteľnou súčasťou slávnosti bola slávnostná „hodová“ svätá
omša, ktorú celebroval Mgr. Matúš Knižatský z Popradu spoločne s domácim pánom farárom
Mgr. Jurajom Bunčiakom. Hlavný kultúrny program o 13:00 hod. svojim príhovorom otvoril
starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha. Starosta 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. Pozvanie na hlavný kultúrny program prijali: poslanec NR SR a starosta obce Stará
Bystrica PhDr. JUDr. Ján Podmanický, a starosta obce Makov Martin Pavlík, starosta obce
Zborov nad Bystricou Mgr. Juraja Hlavatý s manželkou, poslanec ŽSK a primátor mesta
Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, poslanec ŽSK a viceprimátor mesta Čadca PaedDr.
Jaroslav Velička, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou, starostka obce
Svrčinovec Renáta Majchráková, strosta obce Staškov Ing. Ladislav Šimčisko, riaditeľ
UPSVaR v Čadci PaedDr. Jozef Cech, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska Silvia
Petreková, starosta obce Hutisko-Solanec Ing. Vladimír Petružela a poslanci Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou spoločne s hlavným kontrolórom obce. V úvode
kultúrneho programu sa predstavila ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Obdiv a potlesk
zožali za svoje vystúpenie Zbojníci z Lúpežova, ktorí sa predstavili spoločne s Dievčencami z
Vysokej a ľudovou hudbou Muzička spod Grúňa s pásmom „AKO SI ZBOJNÍCI Z
LÚPEŽOVA KAPITÁNA VOLILI“, pod ktorú sa režisérsky podpísal pán Ivan Gajdičiar st.
Veľký potlesk zožalo i vystúpenie tria sestier Matákových, ktoré svojím krásnym spevom
všetkým návštevníkom a divákom kultúrneho programu predstavili nádherné Kysucké piesne.
Súčasťou nedeľňajšieho kultúrneho programu bolo i oceňovanie osobností obce Vysoká nad
Kysucou. Ocenenia laureátom odovzdávali starosta obce Mgr. Anton Varecha a za ŽSK Ing.
Jozefa Grapa. Čestné občianstvo obce Vysoká nad Kysucou si prevzal MUDr. Pavol Zimka.
Cenu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: PaedDr. Jaroslav Velička – za celoživotnú prácu
a šírenie dobrého mena obce Vysoká nad Kysucou, Ján Ďurčanský – za celoživotnú prácu v
prospech obce Vysoká nad Kysucou a Helena Varechová – za celoživotnú prácu v prospech
obce Vysoká nad Kysucou. Cenu starostu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: A-mužstvo
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TJ SPARTAK Vysoká nad Kysucou – za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce,
Mužstvo žiakov – za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena obce a Zuzana a Martin
Varechovci – za hrdinskú pomoc pri záchrane ľudského života. Vyvrcholením celého
hlavného kultúrneho programu bolo vystúpenie Dychovej hudby MISŘÍŇANKA Antonína
Pavluše. Dychová hudba Mistříňanka je na hudobnej scéne od roku 1967 a patrí k popredným
dychovkám z Moravského Slovácka, o čom sa mohli na vlastné oči a uši presvedčiť i všetci
diváci vo Vysokej nad Kysucou. Krásny spev, typické moravské kroje a nádherné hudobné
sóla v podaní jednotlivých sólistov uchvátili všetkých prítomných. Viac ako dvojhodinové
vystúpenie jednej z najznámejších dychoviek Moravy si prítomní diváci nevychutnávali len
počúvaním, ale mnohých z nich krásne a rezké tóny „vytiahli“ i do tanca. Vďaka príjemnému
počasiu, krásnemu programu, početnej návštevnosti a vzácnym hosťom tak možno považovať
Matúšovské hodové slávnosti 2017 za vydarené. Tie by sa však nemohli uskutočniť bez
veľkého množstva zainteresovaných ľudí, spoločenských organizácií a zamestnancov obce.
VĎAKA VÁM...
Pri príležitosti mesiaca Október – „Mesiac úcty k starším“ sa v stredu 11. októbra 2017 v
sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali na
mnoho prežitých jarí i jesení, 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. Spestrením
celého popoludnia bol kultúrny program, s ktorým sa prítomným hosťom predstavili s
pásmami piesní, básní, tancov škôlkári a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana. S krásnym novým
pásmom ,,DOŽINKY“ sa seniorom predstavila i FS Vysočanka. Hlavným hosťom programu,
bol spevák a nevidiaci umelec prezývaný aj ako „Slovenský Bocelli“ Maroš Bango, ktorý bol
privítaný obrovským potleskom. Maroš Bango sa predstavil ako nevidiaci spevák a hudobník
s viacnásobným talentom. Pre všetkých hostí jeho vystúpenie bolo veľkým umeleckým
zážitkom, ktoré zožalo obrovský úspech. Obec Vysoká nad Kysucou i touto cestou ďakuje
všetkým seniorom, ktorí prijali pozvanie a samozrejme i všetkým vystupujúcim, ktorí sa
postarali o krásny kultúrny zážitok.
MIKULÁŠ
Sviatok sv. Mikuláša je vnímaný ako predzvesť blížiacich sa Vianoc, tento sviatok majú radi
najmä deti, ktoré počítajú dni, kedy do svojich vyleštených čižmičiek umiestnených pod
oknom dostanú množstvo sladkých darčekov. Veď krásny a sladký darček poteší každého ...
Tak ako po minulé roky, Mikuláš v utorok 5. decembra 2017 neobišiel ani deti v našej obci
Vysoká nad Kysucou. I 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 16:30 hodine. Po privítaní detí a ich rodičov starostom obce Mgr. Anton Varechom
o 17:00 hod. vystúpilo na pódium jedno čertisko, čo samozrejme potešilo tých najväčších
lapajov, a ktoré malo za „úlohu privítať“ všetky deti a toho najdôležitejšieho... Ten
najočakávanejší hosť prišiel na koči a za zvuku rolničiek. Spoločne s Mikulášom prišli i dvaja
anjeli. Avšak ako Mikuláš vystúpil na pódium, čertisko zatrúbilo na svoju neposlušnú trúbku,
ktorá mu fungovala len tak-tak a zrazu sa k pódiu sa na svojom „koči“ priviezli ďalší štyria
hrôzostrašní čerti a to už dostali strach aj tí najodvážnejší a veru zľakli sa i mnohí dospelí ... O
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príjemnejšie a slávnostnejšie chvíle v pripravenom kultúrnom programe, o ktorý sa pod
vedením pani učiteliek postarali najskôr detičky z materskej školy a po nich žiaci zo ZŠ s MŠ
E.A.Cernana. Vďaka detským básňam, piesňam a tancu mohol Mikuláš posúdiť ako kto sa
snažil celý rok. Vďaka detskej nebojácnosti a tomu, že celý rok boli poslušné a dobré nemali
čertiská veľa roboty. Zato Mikuláš s anjelmi áno. Potešili svojimi darčekmi až 312 detí.
Mikulášovi a anjelom 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 rozsvietil.
UVÍTANIE DETÍ
V pamätnej izbe E. A. Cernana sme v novembri privítali 12 najmenších spoluobčanov.

JUBILANTI
V roku 2017 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 25
jubilantom a k výročiu zlatej svadby sme zablahoželali 4 manželským párom o odovzdali 4
darčeky.
OBECNÝ ROZHLAS
Od 01. 01. 2017do 08. 12. 2016 bolo odvysielaných 593 rozhlasových oznamov a gratulácií.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 08. 12. 2016

Vypracovala: Nikola Zajacová
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