OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 14. 12. 2018
Knižnica
K 14.12. 2018 bolo zapísaných 37 nových knižničných jednotiek.
Výpožičky spolu: 1 201
absenčné – literatúra pre dospelých náučná
literatúra pre dospelých krásna
literatúra pre deti náučná
literatúra pre deti krásna
absenčné výpožičky spolu

1031

prezenčné
Čitatelia: dospelí
deti

50
801
30
150

170
110
107

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

550
5

Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 11 informatívne besedy a 11 literárno –
zábavných kvízov a 1 vzdelávací počítačový kurz pre seniorov.

Kultúrno-spoločenské akcie
XII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V sobotu 26.januára 2018 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu Reprezentačný ples obce
Vysoká nad Kysucou. O spríjemnenie chvíľ sa všetkým prichádzajúcim hosťom pri príchode
postarala Ľudová Hudba Muzička spod Grúňa. Organizátori tohto významného a
reprezentačného podujatia obce si pre všetkých hostí pripravili prekvapenie a to v podobe
„slovenského moderátora, herca a zabávača“ Juraja „Šoka“ Tabáčka ktorý spolu so starostom obce
Mgr. Antonom Varechom otvorili XII. ročník reprezentačného plesu a zároveň ho i celý
moderoval. O neopakovateľný umelecký zážitok sa svojím skvelým hudobným a speváckym
vystúpením sa postarala skvelá hudobná skupina ESO, ktorí zabávali svojimi vystúpeniami
všetkých prítomných hostí do skorých ranných hodín.
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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 10.02.2018 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 2018 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 škôlkari a žiaci zo
Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana.
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú
na mesiace marec alebo apríl. Obec Vysoká nad Kysucou, pri príležitosti blížiacich sa
Veľkonočných sviatkov usporiadala v novovybudovaných výstavných priestoroch vestibulu
Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou v mesiaci marec „Veľkonočnú výstavu“. Vo veľkej
miere prispeli svojimi výrobkami i občania našej obce Vysoká nad Kysucou. Mnohí
návštevníci si tak mohli pozrieť rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc, ručne pletené
výrobky, veľkonočné ikebany, perníky, háčkované obrusy s Veľkonočnou tematikou a iné
rôzne výrobky. Návštevníci výstavy tak mohli načerpať veľkú inšpiráciu na skrášlenie si
svojich domácnosti počas Veľkonočných sviatkov. Pre všetkých návštevníkov bola
„Veľkonočná výstava“ sprístupnená od piatku 16. marca 2018 do piatku 23. marca 2018,
každý pracovný deň v čase od 07:15hod. do 15:15 hod. ale aj v nedeľu 18. marca 2018 v čase
od 09:30 hod. do 10:30hod, a v nedeľu 25. marca 2018 od 10:30 hod. do 11:30 hod. Touto
cestou ďakujeme šikovným gazdinkám a šikovným majstrom za to, že sa s ostatnými podelili
o nápad a svoju zručnosť a tak pomohli pripraviť krásny estetický zážitok ...
SEMETEŠSKÁ TRAGÉDIA
20. apríla 2018 ubehlo už 73. rokov od udalosti, ktorá je v histórii obce Vysoká nad Kysucou
označovaná ako najhoršia krvavá dráma. Udalosť označovaná ako Semetešská tragédia
navždy zmenila osudy nie len obyvateľov osady Semeteš, ale i obyvateľov obce Vysoká nad
Kysucou. V piatok 20. apríla 1945 sa začínal ďalší jarný deň. Chlapi sa chystali orať, kravy
boli na pastve a do osady - prišla vojna! Možno niektorí z obyvateľov videli skupinu
prechádzajúcich vojakov posluhujúcich nemeckému Wermachtu dúfajúc, že prejdú a zasa
bude dobre, ale náhly výbuch nastraženej nášľapnej míny v okamihu sekundy navždy zmenil
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ich osudy. Nie osudy vojakov či partizánov, ale osudy obyčajných ľudí. To čo sa dialo potom
je mnohým dobre známe avšak predsa nepredstaviteľné – horiace domy, plačúce ženy, krik,
streľba a nechápavý strach na tvárach 21 odvádzaných mužov. Ani jeden z nich netušil kam
idú a čo s nimi bude ... Na mieste, kde dnes stojí skromný pamätník im bezcitní vrahovia ich
túžby, nádeje, sny a to najcennejšie čo mali – holý život ... Obec Vysoká nad Kysucou si v
nedeľu 22. apríla 2018 pripomenula túto hroznú udalosť jej histórie pietnou spomienkou,
ktorá je každoročne organizovaná priamo pri pamätníku obetiam Semetešskej tragédie, ktorý
ako nemý svedok stojí na mieste, kde vyhasol život 21 mužov. Pietnej spomienkovej slávnosti
sa okrem starostu obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu zúčastnil i podpredseda
ŽSK Milan Laurenčík, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis, starosta obce Makov
Martin Pavlík podpredseda SZFB RSDr. Juraj Drotár, predseda ZO SZFB Tibor Gáborík, p.
Jozef Šupola, Klub priateľov Francúzska a Slovenska, príslušníci 5. Pluku špeciálneho
určenia Žilina, poslanci obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavný kontrolór
obce, Klub vojenských výsadkárov SR, Klub vojenskej histórie Polom a Ľ. Slobodu a ďalší
pozvaní hostia. Súčasťou bola i historická statická ukážka obrneného vozidla a výstava
vojenskej výzbroje, ktorú si mohli všetci návštevníci pozrieť.
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
13.mája 2018 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.
VÁĽANIE MÁJA
Poslednú májovou sobotu, ktorá tento rok pripadla na 02.06.2018 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 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, FS Vysočanka a Ľudová hudba Ošípanikovci. Po úspešnom
zavalení mája, ktoré bravúrne zvládli masky 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.
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STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ SO STAROSTOM OBCE
Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha prijal 05. júna 2018 o 11:00 hodine
v sále Kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou talentované a šikovné deti zo ZŠ s MŠ E.
A. Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach. Účasť
46 žiakov bola dôkazom toho, že vysocké deti patria medzi súťaživé a šikovné deti, ktoré
popri svojich školských povinnostiach obetujú svoj voľný čas reprezentácii nielen seba, ale
predovšetkým školy a v konečnom dôsledku i celej našej obce Vysoká nad Kysucou. Deti v
tento deň neprišli súťažiť, merať si svoje vedomosti, zručnosti a svoju šikovnosť s ostatnými.
Prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy. Starosta obce každému osobne
poďakoval za šírenie dobrého mena nielen ich škole, ale i obci samotnej, 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 aj želanie, aby o
rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a kamarátky.
HOLIDAYS NIGHT 2018
Pre všetky detí sa skončil školský rok a začali sa letné prázdniny. Pre deti znamenajú
prázdniny čas oddychu, zábavy, hier, dovoleniek a hlavne načerpania nových síl do ďalšieho
školského roka. Pri tejto príležitosti obec Vysoká nad Kysucou pripravila v sobotu 30. júna
2018 pre všetky deti a ich rodičov už VI. ročník krásnej letnej akcie pod názvom HOLIDAYS
NIGHT 2018. O 16:00 hod. privítal na námestí deti a ich rodičov starosta obce Mgr. Anton
Varecha a poprial im príjemnú zábavu a veľa úspechov v súťažiach, ktoré ich čakali. V
prázdninový podvečer o 17:00 hodine ovládli oblohu v centre obce dravé vtáky a deti si mohli
pozrieť vystúpenie Sokoliarov kráľa Svätopluka z Banskej Bystrice. Okrem tohto bolo pre
deti pripravených ešte 8 rôznych súťaží, ktorých sa zúčastnili nielen malí, ale i veľkí a ich
rodičia. Všetci, ktorí sa hier zúčastnili, boli odmenení rôznymi sladkosťami. Okrem iného bol
určite pre všetky deti veľkou atrakciou nafukovací Titanic, trampolína, maľovanie na tvár tzv.
facepainting, vymodelovanie si vlastného výrobku z hliny na hrnčiarskom kruhu, malý detský
kolotoč a mnoho iných atrakcií. O občerstvenie v podobe kofoly, ktorá bola pre všetky deti
vďaka sponzorom zadarmo, hot-dogov, zemiakových špirál sa pre všetkých návštevníkov
postaral DHZ Vysoká nad Kysucou. O 19:00hodine deti a prítomných divákov potešili svojim
krásnym vystúpením mažoretky BELLA a následne odštartovala detská diskotéka spojená so
zumba tancom v prevedení cvičiteľky p. Silvie Gajdičiarovej z Turzovky, ktorá strhla do
tanca nielen deti, ale i dospelých. Vyvrcholením celej prázdninovej noci bol o 22:00 hod.
ohňostroj, ktorý urobil pomyselnú bodku za krásne stráveným večerom.Veľké poďakovanie
na záver patrí všetkým zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou, spoločnosti A&T Group
a.s. (nafukovací Titanic), ZEPA Montage Miroslav Zeman (ohňostroj), členom DHZ Vysoká
nad Kysucou, Pohostnistvu Milan Lajčák, Expresu Fontána - Tibor Gáborík, Pohostinstvu
Trojka - Štefan Šmehýl, Pohostinstvu Furmanec - Pavol Kužma, Penziónu U Cipára - Iveta
Frolková, Vináreň „HELA“, pani Silvii Gajdičiarovej a všetkým dobrovoľníkom a
pomocníkom, ktorí pomohli zorganizovať podujatie pre potešenie tých najdôležitejších ľudí
na svete – pre deti ...
LETNÉ KINO
Obec Vysoká nad Kysucou sa snaží svojim obyvateľom a samozrejme i jej návštevníkom
spríjemniť leto premietaním Letného kina. Ako prvá bola v piatok 6. júla 2018 premietnutá na
námestí v centre obce, letná česká komédia Bajkeři. V poradí druhý film si mohli priaznivci
openair filmu pozrieť fantasy film Justice League, ktorý sa premietal 21. júla 2018 o 21:30
hod. v areáli bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove. V závere mesiaca júl presnejšie 27.
júla 2018 sa o 21:00 hod. na námestí v centre obce premietal krásny rodinný film Heidy –
dievčatko z hôr. Posledným premietaným filmom v rámci Letného kina 2018 vo Vysokej nad
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Kysucou bola nová česká rozprávka Kovář z Podlesí, ktorá sa premietala 18. augusta 2018 o
21:00 hod. v areáli bývalej základnej školy vo Vyšnom Kelčove.
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 „trojdnie“ trvalo od piatku 21. septembra 2018 až do nedele 23.
septembra 2018. Matúšovské hodové slávnosti 2018 boli otvorené v piatok 21. septembra
2018 o 18:00 hodine vernisážou autorskej výstavy Stanislava Mikovčáka - VÔŇA
DEDOVIZNE. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného
úradu vo Vysokej nad Kysucou. Jedinečný podvečer svojím slávnostným príhovorom otvoril
starosta obce Mgr. Anton Varecha, v ktorom privítal prítomných hostí no predovšetkým
samotného autora Stanislava Mikovčáka. Ten návštevníkom pohladil svoju dušu umelca a
myšlienky, ktorého ho sprevádzajú vo svojom ateliéri pri tvorbe nádherných a jedinečných
diel. V pripravenom programe vystúpila ĽH Muzička spod Grúňa. Večerom sprevádzala p.
Mgr. art. Lenka Bytčánková. Výstava VÔŇA DEDOVIZNE – je verejnosti prístupná i v
týchto dňoch. Sobota 22. septembra 2018 patrila tradične už poľovníkom z poľovníckeho
združenia Vysoká nad Kysucou, ktorí potvrdili svoje kvality a navarili na námestí v ústredí
obce vynikajúci poľovnícky guláš. Všetci návštevníci mohli ochutnať a pozbierať potrebné
sily na večerný hudobný program, ktorý sa niesol v znamení rockovej hudby. Program
FESTROCK VYSOKÁ 2018 odštartoval o 17:45 hodine na námestí pred budovou obecného
úradu svojim sólom na bicie mladý hudobník z Vysokej nad Kysucou Michal Zborovan ml.. I
tohtoročný výber účinkujúcich kapiel mal na starosti muzikant telom i dušou Anton Dorociak
a početnej diváckej kulise sa postupne predstavili: Katapult reviband (Turzovka), Bezpochýb
(alternative rock, Turzovka) a Mad Frequency (nu-metal-grunge, Turzovka). Hlavnou
hviezdou rockového večera bolo známeho hudobné zoskupenie HRDZA (folk, world music,
Prešov), ktoré nezostalo nič dlžné svojej dobrej povesti a tí čo prišli si to určite aj patrične
„užili“. Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 23. septembra 2018. 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“. Atmosféru začínajúceho sa hodového dňa pripomínala i
lákavá vôňa "hasičského" guláša. Nedeľňajší program začal o 9:15 hod. slávnostným
sprievodom, ktorý smeroval od budovy obecného úradu do farského kostola sv. Matúša, za
účasti starostu obce, poslancov OZ, členov oboch dobrovoľných hasičských zborov, členov
poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, folkloristov a sprievod svojou hudbou a
spevom sprevádzala i Muzička spod Grúňa. Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola
slávnostná „hodová“ svätá omša, ktorú celebroval tit. kanonik Mgr. Ladislav Herman
spoločne s domácim pánom farárom Mgr. Františkom Mikulášom. Hlavný kultúrny program,
ktorý sa začal o 12:45 hod., otvorila Simonka Varechová básňou od Milana Rúfusa Modlitba za Slovensko. Pozvanie sprevádzať programom prijala vynikajúca moderátorka
Katarína Borisová. V úvode kultúrneho programu sa všetkým prítomným prihovoril 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 Ing. Juraj Blanár,
starosta obce Makov Martin Pavlík, starosta obce Zborov nad Bystricou Mgr. Juraj Hlavatý s
manželkou, primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou, primátor mesta
Krásno nad Kysucou Jozef Grapa, starosta obce Korňa Štefan Belko a poslanci Obecného
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou spoločne s hlavným kontrolórom obce. V úvode
kultúrneho programu sa divákom predstavila ľudová hudba Muzička spod Grúňa, Dievčence
z Vysokej a časť FS Vysočanka. Obdiv a potlesk zožali za svoje vystúpenie Zbojníci z
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Lupežova, ktorí sa predviedli spoločne s Dievčencami z Vysokej a ľudovou hudbou Muzička
spod Grúňa s pásmom „ZBOJNÍCKA SVADBA“, pod ktorú sa režisérsky podpísal pán Ivan
Gajdičiar st. Veľký potlesk zožalo i vystúpenie MUZIKY SPOD RAČE, v ktorej pôsobia
hudobníci a speváčky i z Vysokej nad Kysucou. Súčasťou nedeľňajšieho kultúrneho
programu bolo i oceňovanie osobností obce Vysoká nad Kysucou. Ocenenia laureátom
odovzdávali starosta obce Mgr. Anton Varecha a poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár. Cenu
obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: Marián Cvikel – za prácu v prospech športu v obci a
výkon občianskych záležitosti, Štefan Hlavačák – za reprezentáciu obce a celoživotnú prácu v
prospech rozvoja športu v obci, Ján Jurkovič – za celoživotnú prácu v prospech rozvoja
športu v obci a Helena Nevidzanová – za rozvoj kultúry, reprezentáciu obce a výkon
občianskych záležitosti. Cenu starostu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali: Anton Dorociak
– za aktívny rozvoj kultúry v obci a organizáciu kultúrnych podujatí, Anton Ďurčanský – za
aktívnu spolkovú prácu a zveľaďovanie majetku obce a Lukáš Kovalík – za hrdinský čin a
záchranu ľudského života. Vyvrcholením celého hlavného kultúrneho programu bolo
vystúpenie - Slovenského ľudového umeleckého kolektívu (SĽUK). Slovenský ľudový
umelecký kolektív je profesionálne umelecké teleso, pôsobiace v oblasti umeleckého
spracovania a interpretácie tradičnej ľudovej kultúry na Slovensku už od roku 1949. Jeho
tvorba vychádza z autentických podôb slovenského ľudového umenia, ktoré spracováva do
umelecky vysoko kvalitných a divácky úspešných programov. Počas viac ako 66-ročnej
histórie so SĽUK–om spolupracovalo mnoho výrazných umeleckých osobností –
choreografov, výtvarníkov, skladateľov a profesionálnych interpretov. Hudobný profil telesa
najviac ovplyvnil Alexander Moyzes, Ján Cikker, Eugen Suchoň, Tibor Andrašovan, Svetozár
Stračina a ďalší. Ako choreograf a umelecký šéf SĽUK dlhodobo a výrazne formoval Juraj
Kubánka. Medzi nezabudnuteľných interpretov, ktorí pôsobili v SĽUK–u, patria Heda
Melicherová, bratia Ševčíkovci, bratia Antalíkovci, Rinaldo Oláh, Ján Berky a mnohí ďalší.
SĽUK so svojím viac ako hodinovým pásmom „KRÍŽOM - KRÁŽOM“ pre všetkých
návštevníkov vystúpil v absolútne zaplnenej sále kultúrneho domu. Aj keď nie vždy počasie
praje, vďaka krásnemu programu, početnej návštevnosti a vzácnym hosťom tak možno
považovať Matúšovské hodové slávnosti 2018 za vydarené. Tie by sa však nemohli
uskutočniť bez veľkého množstva zainteresovaných ľudí, spoločenských organizácií a
zamestnancov obce. Preto každému jednému, ktorý sa podieľal akoukoľvek pomocou na
organizácii Matúšovských hodových slávností 2018 vyslovuje starosta obce Vysoká nad
Kysucou Mgr. Anton Varecha úprimné ĎAKUJEM.
VĎAKA VÁM...
Pri príležitosti mesiaca Október – „Mesiac úcty k starším“ sa vo štvrtok 11. októbra 2018 v
sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali na
mnoho prežitých chvíľ, 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 a tancov škôlkári a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana. S pásmom piesni
sa seniorom predstavila i FS Vysočanka. Hlavným hosťom kultúrneho programu bol
slovenský zabávač, spevák a imitátor Števo Hruštinec, ktorý bol privítaný obrovským
potleskom. Števo Hruštinec je jeden z najpopulárnejších slovenských zabávačov. Predstavil sa
„našim“ seniorom svojím všestranným talentom ako zabávač, spevák a imitátor, ktorého dar
reči a improvizácie dávali podujatiu jedinečnosť a originalitu. 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.
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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, sv. Mikuláš v utorok 5. decembra 2018 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 v centre obce. 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 prišiel o 17:00 hod. ten najočakávanejší hosť na koči spoločne s
dvoma anjelmi. Avšak ako Mikuláš vystúpil na pódium a privítal všetky deti svojím príhovor,
na pódium vyskákalo i päť hrôzostrašných čertov a to už dostali strach aj tí najodvážnejší a
veru zľakli sa i mnohí dospelí ... O príjemnejšie a slávnostnejšie chvíle sa v pripravenom
kultúrnom programe postarali deti z materskej školy a po nich žiaci zo ZŠ s MŠ E. A.
Cernana pod vedením svojich učiteliek. Vďaka detským básňam, piesňam a tancu mohol
Mikuláš posúdiť ako sa kto 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 310 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.Poďakovanie za zorganizovanie
podujatia patrí všetkým pracovníkom obce, dobrovoľníkom, pánovi Jozefovi Šurlákovi,
pedagógom za prípravu mikulášskeho programu, no a samozrejme Mikulášovi, anjelom a
čertom ...
UVÍTANIE DETÍ
Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú
blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou
mu dali život. Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so
svojimi ratolesťami, v stredu 7. novembra 2018 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej
nad Kysucou. Starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi boli menovite predstavené deti, ako
naši najmenší spoluobčania obce, ktorých rodičia priniesli k slávnostnému privítaniu do
života a zápisu do Pamätnej knihy. Po predstavení našich najmenších spoluobčanov, ktorými
sú: Adamcová Anetka, Banetka Lukáško, Bitalová Laurinka, Bongilajová Meliska ,
Greguš Rudko, Horčičáková Emka, Jalovičárová Emka, Jančík Matúško, Janda Alexko,
Kaduch Jakubko, Kotlárová Miška, Krkošková Natálka , Kubaška Peťko, Kultan
Oliverko, Lopušková Vivienka, Lukešová Tamarka, Majtényi Jurko, Martiaková
Vaneska , Mucha Mirko, Muchová Beátka, Prasličáková Eliška, Sabela Jožko, Slezák
Paťko, Smižíková Sárka, Steiniger Oliverko, Strýček Jonáško, Uhlík Timotejko, Umrian
Dávidko, Voštináková Paulínka a Žideková Anička ich vo svojom slávnostnom príhovore
privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha. Rodičom poprial, aby
trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty a aby svojim deťom odovzdali životnú skúsenosť,
múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou, veľkorysou rodičovskou
láskou. Deťom zaželal pevné zdravie, veľa šťastia a radosti do všedných dní života. Po
príhovore starostu obce Vysoká nad Kysucou nasledovali podpisy do Pamätnej knihy, kde
rodičia k menám svojich novorodeniatok pridali svoje podpisy a uložilo svoje dieťa do
kolísky. Starosta obce rodičom osobne poblahoželal k narodeniu ich detí a okrem priania im
odovzdal kvet a malý darček. Pripravený bol i milý kultúrny program v podaní detí z
materskej školy E. A. Cernana, ktoré pod vedením pani učiteliek zaspievali a zarecitovali pre
malých aj veľkých hostí. Želáme vám, milí rodičia, veľa radosti z vášho dieťatka a vašim
detičkám veľa zdravia, pohody a lásky v kruhu svojej rodiny a blízkych.
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JUBILANTI
V roku 2018 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 15
jubilantom a k výročiu zlatej svadby sme zablahoželali 4 manželským párom o odovzdali 4
darčeky.
OBECNÝ ROZHLAS
Od 01. 01. 2018 do 14.12. 2018 bolo odvysielaných 697 rozhlasových oznamov a gratulácií.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 14.12. 2018

Vypracovala: Nikola Zajacová
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