OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 09. 12. 2019
Knižnica
K 09. 12. 2019 bolo zapísaných 22 nových knižničných jednotiek darom.
Výpožičky spolu: 1 701
absenčné – literatúra pre dospelých náučná
literatúra pre dospelých krásna
literatúra pre deti náučná
literatúra pre deti krásna
absenčné výpožičky spolu

1144

prezenčné
Čitatelia: dospelí
deti

50
850
30
214

557
110
107

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

623
0

Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnili 9 informatívne besedy a 8 literárno –
zábavných kvízov.
OBECNÁ KNIŽNICA USPORIADALA PRE DETI ČITATEĽSKÉ PODUJATIA
Od štvrtku 14. marca 2019 do piatku 22. marca 2019 žiaci zo ZŠ s MŠ E.A Cernana a deti z
materskej školy so svojimi pani učiteľkami navštívili obecnú knižnicu, ktorá pre nich
pripravila tradičné čitateľské podujatia, pri príležitosti „MAREC MESIAC KNIHY“.

Kultúrno-spoločenské akcie
XIII. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V sobotu 26. januára 2019 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou
XIII. ročník Reprezentačného plesu obce Vysoká nad Kysucou. I tento rok váhu
usporiadateľskej zodpovednosti zobrali na svoje „plecia“ zamestnanci obce Vysoká nad
Kysucou. O spríjemnenie chvíľ sa všetkým prichádzajúcim hosťom pri ich príchode postarala
Ľudová hudba Muzička spod Grúňa, ktorá hrala až do oficiálneho otvorenia plesu o 19:00
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hod. Organizátori tohto významného a reprezentačného podujatia obce si pre všetkých hostí
pripravili prekvapenie a to v podobe známej a šarmantnej slovenskej moderátorky, ktorou
bola pani Soňa Müllerová. Známa moderátorka, ktorú hostia privítali obrovským potleskom,
spoločne so starostom obce Mgr. Antonom Varechom privítali hostí a slávnostne otvorili
XIII. ročník reprezentačného plesu. Starosta obce vo svojom príhovore úprimne poďakoval
všetkým prítomným hosťom za to, že prijali pozvanie a zaželal všetkým krásny večer a
príjemnú zábavu. Pozvanie na XIII. ročník Reprezentačného plesu obce prijali i poslanec NR
SR Ing. Juraj Blanár s manželkou, starostka obce Klubina Mgr. Božena Poliačková, starostka
obce Korňa Ing. Marianna Bebčaková s manželom, bývalý starosta obce Podvysoká pán
Matlák s manželkou, MUDr. Michal Malicher s manželkou, manažérka spoločnosti TES
Média Ing. Jitka Boldová a pán farár Mgr. František Mikuláš.
Pani Soňa Müllerová bola moderátorkou celého večera. O neopakovateľný umelecký zážitok
sa svojím skvelým hudobným a speváckym vystúpením postarala vynikajúca hudobná
skupina ROYAL, ktorá zabávala prítomných hostí do skorých ranných hodín. Postarali sa tak
o výbornú atmosféru a dobrú zábavu všetkých plesajúcich. V sále kultúrneho domu bol tak
naozaj vydarený a neopakovateľný večer, noc aj skoré ráno a organizátori plesu sa už dnes
tešia na ďalšie stretnutie o rok.

POCHOVANIE BASY
Fašiangové obdobie, ktoré sa začína od Troch kráľov a končí sa Popolcovou stredou, je časom
veselosti, hodovania a zábavy. Jeho vyvrcholením je symbolické pochovanie basy. Inak tomu
vo Vysokej nad Kysucou nebolo ani tento rok. V sobotu 2. marca 2019 o 19:00 hod. sa prišli
do sály kultúrneho domu „rozlúčiť“ s fašiangovým obdobím i vysočania. O dobrú zábavu sa
počas celého večera postarala vysocká hudobná skupina Regent Band.
Pre všetkých návštevníkov bol okrem tradičných domácich šišiek, ktoré sú akousi
neodmysliteľnou súčasťou záveru fašiangu, pripravený i kultúrny program, v ktorom sa
predstavilo so svojím pásmom OZ Lúpežov a nádherné masky, ktorým podobné nikde na
Kysuciach nenájdete a ktoré pri vstupe do sály privítali všetci prítomní veľkým potleskom.
Basu na jej poslednej ceste „odprevadilo“ OZ Lúpežov v spoločnom symbolickom
smútočnom sprievode masiek. Neutíchajúci potlesk a smiech bol neklamným znakom toho, že
fašiangový program sa prítomným hosťom páčil. Basa tak vo Vysokej nad Kysucou, vo
svojom pomyselnom hrobe ticha, bude odpočívať 40 dní ...
SPOLOČNÝ DEŇ UČITEĽOV OBCÍ VYSOKÁ NAD KYSUCOU A MAKOV
Každoročne si v marci pripomíname odkaz Jána Amosa Komenského, ktorý bol presvedčený
o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. Stáročia sa vraciame k tejto myšlienke a vzdávame
hold učiteľskému poslaniu. Pri príležitosti sviatku „Deň učiteľov“ privítal dňa 27. marca 2019
starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha a starosta obce Makov Martin Pavlík
pedagogických pracovníkov zo ZŠ s MŠ E.A. Cernana a pedagogických pracovníkov zo ZŠ s
MŠ Makov v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou, ktorí takto po prvý krát
spoločne oslávili sviatok všetkých učiteľov.
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Starostovia im vyjadrili úctu a poďakovanie za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou
dennodenne prispievajú k rozvoju poznania, veď dobrý učiteľ je ako horiaca pochodeň, ktorá
zapaľuje iných. Obaja starostovia pedagógom osobne zablahoželali a odovzdali im kyticu na
znak vďaky za ich prácu a obetavosť. Slávnostné popoludnie spríjemnili učiteľom svojimi
vystúpeniami deti z materskej školy a žiaci zo Základnej školy s materskou školou E. A.
Cernana. Hlavným hosťom kultúrneho programu bol slovenský zabávač, spevák a imitátor
Števo Hruštinec. Števo Hruštinec je jeden z najpopulárnejších slovenských zabávačov.
Predstavil sa 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 a Obec Makov i touto cestou ďakujú všetkým pedagogickým pracovníkom, ktorí
prijali pozvanie a samozrejme i všetkým vystupujúcim, ktorí sa postarali o krásny kultúrny
zážitok.
Obaja starostovia nakoniec vyslovili presvedčenie, že vzájomná spolupráca medzi oboma
základnými školami i vďaka tomuto spoločnému stretnutiu učiteľov, získala úplne nový
rozmer.
VEĽKONOČNÁ VÝSTAVA
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú
na mesiace marec alebo apríl. Obec Vysoká nad Kysucou, príležitosti blížiacich sa
Veľkonočných sviatkov usporiadala vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo
Vysokej nad Kysucou v mesiaci apríl „Veľkonočnú výstavu“.
Vo veľkej miere prispeli svojimi výrobkami i občania obce Vysoká nad Kysucou. Mnohí
návštevníci si tak mohli pozrieť rôzne techniky zdobenia veľkonočných kraslíc, ručne pletené
výrobky, veľkonočné perníky, háčkované obrusy s veľkonočnou tematikou a iné rôzne
výrobky. Návštevníci výstavy tak mohli načerpať veľkú inšpiráciu na skrášlenie si svojich
domácností počas Veľkonočných sviatkov. Pre všetkých návštevníkov bola „Veľkonočná
výstava“ sprístupnená od pondelka 04. apríla 2019 do piatku 12. apríla 2019, každý pracovný
deň v čase od 07:15 hod. do 15:15 hod., ale aj v nedeľu 07. 04. 2019 v čase od 10:15 hod. do
11:00 hod.
SEMETEŠSKÁ TRAGÉDIA
20. apríla 2019 ubehlo už 74. 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 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
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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 28. apríla 2019 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 Ing. Milan Laurenčík, podpredseda SZFB
RSDr. Juraj Drotár, predseda ZO SZFB Tibor Gáborík, zastupujúci veliteľ Náčelník štábu 5.
Pluku špeciálneho určenia Žilina pplk. Mgr. Ing. Pavel ŠVELKA, primátor mesta Turzovka
JUDr. Ľubomír Golis, starosta obce Makov Martin Pavlík, členovia Klubu priateľov
Francúzska a Slovenska, poslanci obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavný
kontrolór obce, členovia Klubu vojenskej histórie Polom a Ľ. Slobodu a ďalší pozvaní hostia.
Súčasťou bola i symbolická moderovaná ukážka oslobodzovacích bojov z roku 1945 v podaní
členov Klubu vojenskej histórie Polom a Ľ. Slobodu, ktorú si všetci návštevníci mohli pozrieť
po ukončení oficiálnej časti pietnej spomienky.

DEŇ MATIEK
Pri príležitosti tohto sviatku obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 05. mája 2019
mamy a staré mamy v sále kultúrneho domu, aby im v deň, ktorý je dňom ich uznania a
ocenenia poďakovala za nekonečnú lásku, starostlivosť, obetavosť, trpezlivosť. V
slávnostnom príhovore sa všetkým mamám prihovoril starosta obce Mgr. Anton Varecha,
ktorý im poďakoval za vrelú materinskú lásku, nehu a obetavosť a zároveň im poprial pevné
zdravie, veľa šťastia, aby ich materinská láska, ktorú rozdávajú, bola odmenená dobrotou,
oddanosťou, úsmevom a láskou ich detí.
Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi vystúpeniami deti z materskej školy a
žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, FS Vysočanka, Dievčence z Vysokej a ľudová hudba
Muzička spod Grúňa. V samotnom závere bola všetkým prítomným od prezentovaná
prezentácia p. Jankou Beniačovou z Krajského operačného strediska záchrannej služby Žilina,
na tému „Kedy je potrebné volať na tiesňovú linku 155“. Praktickú časť, v priestoroch
vestibulu, po vedením p. Miriam Hyllovej a p. Janky Beniačovej z Krajského operačného
strediska záchrannej služby Žilina si i tí najmenší vyskúšali sami na figurínach. Pre všetky
prítomné mamy a staré mamy bolo pripravené občerstvenie a malý darček.
VÁĽANIE MÁJA
Pre našu obec Vysoká nad Kysucou bol výnimočný 30. apríl 2019! Pretože v našej obci v
priebehu celého dňa postupne „vyrastali“ tradičné máje a tie obec krášlili celý mesiac.
V prvú júnovú sobotu, ktorá tento rok pripadla na 01. 06. 2019, 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 15:00 hod. prechádzali obcou a spevom
„zvolávali“ obyvateľov do centra obce. Masky tak postupne zvalili „hasičský" máj vo
Vyšnom Kelčove a máj pri domove dôchodcov. Po príchode do centra obce začalo tradičné
zjednávanie a hádka - či sa strom v podobe mája môže, alebo nemôže vyrúbať. Po
neodmysliteľnej komédii sa začalo s rúbaním mája. Všetkých prítomných svojim spevom
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potešili Dievčence z Vysokej, FS Vysočanka a Ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Po
úspešnom zvalení mája maskami, za ktoré sa i tento rok prezliekli členovia OZ Lúpežov, sa
na námestí pred budovou obecného úradu začala ľudová zábava pod „holým nebom“. Až do
neskorých nočných hodín hrala všetkým návštevníkom do tanca hudobná skupina REGENT
BAND. Poďakovanie na záver za skvelý program patrí zamestnancom obce Vysoká nad
Kysucou, OZ Lúpežov, FS Vysočanka, Muzičke spod Grúňa, Dievčencom z Vysokej a
hudobnej skupine REGENDT BEND.
STRETNUTIE ŠIKOVNÝCH, TALENTOVANÝCH DETÍ SO STAROSTOM OBCE
Vo štvrtok 13. júna 2019 o 11:00 hodine privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr.
Anton Varecha v sále kultúrneho domu 92 talentovaných a šikovných detí zo ZŠ s MŠ E. A.
Cernana, ktoré uspeli v rôznych okresných, krajských a celoslovenských súťažiach.
Stretnutie bolo dôkazom, 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,
ale prišli, aby si vychutnali pocit odmeny za svoje úspechy.
Starosta obce každému osobne odovzdal Poďakovanie za šírenie dobrého mena nielen ich
školy, ale i samotnej obce, 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 ďalších kamarátov a kamarátky
KELČOVSKÉ HODY
Oslava patrocínia kostola patrí k tradičným sviatkom snáď každej slovenskej obce, ktorá má
svoj kostolík a svojho patróna. Sviatok sa oslavuje ako deň hojnosti, zábavy a blahobytu.
Nebolo tomu inak ani vo Vysokej nad Kysucou – v miestnej časti Vyšný Kelčov, kde je
kamenný kostol zasvätený Božskému srdcu Ježišovmu. Slávnosť Kelčovských hodov
pripadol tento rok na 29. a 30. júna 2019.
Hodové dvojdnie vo Vyšnom Kelčove odštartovala 29. júna 2019 o 20:00 hod. tradičná
hodová disko - zábava , alebo ako sme ju tento rok nazvali – „tancovačka pod hviezdami“
pred pohostinstvom Gazdovský dvor.
Samotné vyvrcholenie hodových slávnosti sa konalo 30. júna 2019. Kelčovské hody sa začali
o 11:00 hodine slávnostnou svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho, ktorú
celebroval Mgr. František Mikuláš. Po skončení svätej omše obec Vysoká nad Kysucou
pripravila pre všetkých návštevníkov kultúrny program. O 12:30 hod. sa početnému publiku
predstavili so svojimi piesňami FS Vysočanka, Dievčence z Vysokej, Zbojníci z Lúpežova,
ĽH Muzička spod Grúňa, po ktorých nasledovalo krásne vystúpenie Dychovej hudby
Predmierčanka z obce Predmier. Všetci návštevníci hodov si tak mohli okrem stánkov s
hodovým tovarom zaspievať i krásne slovenské piesne.
Poďakovanie za organizáciu tohtoročných Kelčovských hodov patrí obci Vysoká nad
Kysucou a jej zamestnancom, pánovi farárovi Mgr. Františkovi Mikulášovi, predsedovi a
členom DHZ Horný Kelčov, poslancom obecného zastupiteľstva p. Danielovi Lysíkovi a p.
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Milanovi Pivkovi a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili, že hody vo Vyšnom
Kelčove možno tento rok nazvať opäť ako vydarené.
HOLIDAYS NIGHT 2019
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 06. júla
2019 pre všetky deti a ich rodičov už VII. ročník letnej akcie pod názvom HOLIDAYS
NIGHT 2019.
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 námestie vo Vysokej nad Kysucou svojím pútavým
predstavením dinosaury a deti si tak mohli pozrieť špeciálnu DINOSHOW. Okrem tohto boli
pre deti pripravené rôzne súťaže, ktorých sa zúčastnili nielen malí, ale i veľkí a ich rodičia.
Všetci, ktorí sa hier zúčastnili, boli odmenení rôznymi sladkosťami. Počas celého podujatia
sprevádzal všetky deti maskot „TIGRICA“ z filmu Kung fu Panda, s ktorým sa deti mohli
fotografovať. Okrem iného boli pre všetky deti veľkou atrakciou i brána s vodnou hmlou,
trampolína, maľovanie na tvár tzv. facepainting, vymodelovanie si vlastného výrobku z hliny
na hrnčiarskom kruhu. 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. Deti a prítomných divákov potešili svojim krásnym vystúpením
mažoretky BELLA z Vysokej nad Kysucou a následne odštartovala detská diskotéka, 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., ZEPA Montage - Miroslav Zeman (ohňostroj), členom DHZ
Vysoká nad Kysucou, Pohostinstvu Milan Lajčák, Expresu Fontána - Tibor Gáborík,
Pohostinstvu Trojka - Štefan Šmehýl, Pohostinstvu Furmanec - Pavol Kužma, Penziónu U
Cipára - Iveta Frolková, Vinárni „HELA“ Silvia Kazíková, Gazdovskému dvoru – Daniel
Lysík 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. Prvé premietanie sa uskutočnilo v piatok 5. júla
2019 a návštevníci si mohli počas príjemného letného večera pozrieť komédiu Johnny
English znovu zasahuje. Následne sa premietali ešte tri ďalšie filmy jeden na Vysokej a dva
vo Vyšnom Kelčove v areály bývalej ZŠ.

MATÚŠOVSKÉ HODOVÉ SLÁVNOSTI
Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola sa každoročne vo Vysokej nad
Kysucou konajú Matúšovské hodové slávnosti. Inak tomu nebolo ani tento rok. „Hodové
trojdnie“ trvalo od piatku 20. septembra 2019 do nedele 22. septembra 2019.
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Matúšovské hodové slávnosti sa začali v piatok 20. septembra 2019 o 18:00 hod. otvorením
vernisáže výstavy rezbárskych a výtvarných diel pána Antona Kaduru a pani Evy Comorkovej
– Kadurovej pod názvom PREMENA DREVA. Organizátormi výstavy sú obec Vysoká nad
Kysucou a Kysucké kultúrne stredisko v Čadci – organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti
Žilinského samosprávneho kraja. Vernisáž výstavy sa konala vo výstavných priestoroch
vestibulu Obecného úradu Vysoká nad Kysucou. Jedinečný podvečer svojím slávnostným
príhovorom otvoril starosta obce Mgr. Anton Varecha. V pripravenom programe vystúpili
Dievčence z Vysokej v hudobnom doprovode ĽH Muzičky pod Grúňa. Večerom sprevádzala
moderátorka pani Ing. Mgr. Katarína Borisová.
Hodová sobota 21. septembra 2019 sa niesla v duchu rockovej hudby v rámci
podujatia FESTROCK 2019. Pre všetkých prichádzajúcich návštevníkov bol na námestí v
ústredí obce pripravený od 17:00 hod. vynikajúci poľovnícky guláš z diviny, o ktorý sa
postarali členovia PZ Vysoká nad Kysucou.
Na pódiu v centre obce sa postupne od 18:00 hod. predstavili: Random Choices,
kapela z Trenčína, dievčenská rocková kapela Wasted Stringszo Žiliny a kapela Body
z Vysokej nad Kysucou. Hlavnou hviezdou večera bola nesporne stále veľmi
populárna METALINDA, ktorá nezostala svojej povesti nič dlžná a rozpútala medzi
fanúšikmi vynikajúcu zábavu. I tí skôr narodení si mohli zaspomínať na mladé časy
a vypočuť si piesne ako: Ján Amos Džínový, Láska zvíťazí a kopec iných hitov v podaní
jednej z najpopulárnejších kapiel na Slovensku.
Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 22. septembra 2019. 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 hod. 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 ĽH Muzička spod Grúňa. Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola slávnostná
„hodová“ svätá omša, ktorú celebroval generálny vikár Žilinskej diecézy Mons. ThLic. Marek
Hriadeľ spoločne s domácim pánom farárom Mgr. Františkom Mikulášom.
Hlavný kultúrny program sa začal o 12:50 hod. Pozvanie sprevádzať programom prijala
vynikajúca moderátorka Ing. Jitka Boldová. V úvode kultúrneho programu sa všetkým
prítomným prihovoril starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, ktorí vo
svojom príhovore privítal pozvaných hostí a vysočanov, 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 Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj
Hlavatý, primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, primátor mesta Turzovka
Ľubomír Golis, starosta obce Raková Mgr. Anton Heglas, starosta obce Makov Martin Pavlík,
starosta obce Ochodnica Radoslav Ďuroška, starostka obce Korňa Ing. Marianna Bebčáková,
poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou spoločne s hlavným kontrolórom
obce. V úvode kultúrneho programu sa divákom predstavili žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana
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s pásmom „AKO SA RODÍ CHLEBÍK“, v ktorom nám deti ukázali koľko práce a námahy
musí človek vynaložiť, aby sa chlebík dostal až na stôl. Obdiv a potlesk zožali za svoje
vystúpenie Zbojníci z Lupežova, ktorí sa predviedli spoločne s Dievčencami z Vysokej a ĽH
Muzička spod Grúňa s pásmom „NA ZBOJNÍCKOM CHODNÍČKU“, pod ktorú sa autorsky
a režisérsky podpísal pán Ivan Gajdičiar st. Veľký potlesk zožalo i vystúpenie heligonkárky
Vlasty Mudríkovej, ktorá svojou hrou na heligónku a neuveriteľne čistým spevom patrí medzi
elitu slovenského folklóru. 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:
Mgr. Mária Grušpierová – za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce
Mgr. Anna Hoďáková – za pedagogickú prácu, rozvoj obce a šírenie dobrého mena obce
Mgr. Antónia Hudecová – za celoživotné dielo a prínos v oblasti archívnictva, výskumu
regionálnych a obecných dejín a propagáciu kysuckej histórie
Cenu starostu obce Vysoká nad Kysucou si prevzali:
Laura Michnicová – za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad
Kysucou
Alexandra Trvalcová – za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad
Kysucou
Ema Varechová – za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká nad Kysucou
Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha udelil taktiež Cenu za výnimočný
športový výkon A-mužstvu TJ Spartak Vysoká nad Kysucou, ktorú prevzali predseda TJ
Spartak Vysoká nad Kysucou pán Ing. Pavol Holub a kapitán mužstva pán Matej Pavlica.
Vyvrcholením celého hlavného kultúrneho programu bolo vystúpenie moravskej dychovej
kapely Moravanka Jána Slabáka. Šarm, charizma a vynikajúce hudobné výkony členov
tejto dychovej kapely opäť potvrdili, že právom patria medzi najlepšie hudobné zoskupenia
dychových kapiel v Čechách a za štyridsať rokov svojej existencie si právom vyslúžili titul
„Kráľovná českej dychovky“.
Atrakciou tohtoročných Matúšovských hodov bol motorový vláčik, ktorý počas celého
nedeľňajšieho dopoludnia a popoludnia premával na trase z Nižného konca – U Sojkov po
kostol vo Vyšnom Kelčove a naspäť. Nielen deti, ale i dospelí si tak mohli vychutnať
vyhliadkovú jazdu týmto krásnym Roháčskym turistickým vláčikom. Premávku vláčika
finančne zabezpečili spoločnosť Estor Building s.r.o. a Občianske združenie Voľných
čas. Touto cestou im patrí poďakovanie v mene všetkých, ktorým vláčik urobil radosť ...

VĎAKA VÁM...
Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa v stredu 09. októbra 2019 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.
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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 pripravenom kultúrnom programe vystúpili škôlkari a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana,
ktorí si pripravili pre našich seniorov pásma básničiek a piesní. Folklórna skupina Vysočanka
zožala veľký potlesk, keď vystúpila s pásmom „Vykopávanie zemiakov“, ktoré trefne
doplnila humornými textami a ľudovými piesňami.
Hlavným hosťom slávnostného popoludnia bola skupina AT Band, známa i z televízie Šláger,
v ktorej podaní zazneli mnohé slovenské ľudové piesne a známe hity z televíznej obrazovky.
Pre všetkých hostí bolo ich vystúpenie 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 program.
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 piatok 8. novembra 2019 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 Marko Kubačák, Jasmínka
Dziadušová, Matejko Machovčák, Jožko Jurky, Samuelko Papp, Miška Tranová,
Matiasko Sedala, Žofia Podobová, Esterka Blšťáková, Agátka Dedičová, Eliáško Babiš,
Lukáško Dočár, Adelka Matejová, Lívia Hlaváčová, Damiánko Kotlár, Jakubko Malík,
Jakubko Záhumenský, Marek Holák, Lukáško Ďurčanský, Ellka Slezáková a Tadeáško
Trvalec ich v slávnostnom príhovore privítal starosta obce Mgr. Anton Varecha. Rodičom
poprial, aby trpezlivo budovali príbytok lásky, istoty, aby svojim deťom odovzdali životnú
skúsenosť, múdrosť, poznanie, nech ich vychovávajú s vrúcnou trpezlivosťou a veľkorysou
rodičovskou láskou. Pod vedením pani učiteliek z materskej školy si detičky zo ZŠ s MŠ E.
A. Cernana pripravili pre svojich malých kamarátov pásmo básničiek a piesní.

MIKULÁŠ
V predvečer 6. decembra, kedy oslavuje svoje meno „Mikuláš“, tak obchádza domácnosti sv.
Mikuláš, aby obdaroval malých i veľkých malým darčekom, ovocím či sladkosťou.
Mikuláš 5. decembra 2019 neobišiel ani vysocké deti. Tie ho očakávali na námestí v centre
obce a neodradil ich ani štípajúci mrazík. Mikuláš a jeho pomocníci, v podobe dvoch
krásnych anjelov, sa do centra obce doviezli na konskom záprahu s kočom. No neboli sami!
Len čo Mikuláš pozdravil všetky deti, na pódium dorazila i tá horšia časť jeho sprievodu –
čertiská, aké nikde inde nenájdete. I keď sa snažili nájsť niekoho neposlušného predsa len
všetko dobre dopadlo, Mikuláš a anjeli ich poslali pre darčeky, ktoré deťom priviezol a keď sa
čerti stratili a Mikuláš s anjelmi sa pohodlne usadili, pódium opäť patrilo deťom.
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Škôlkari a deti 1.A a 1.B triedy zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana si pod vedením pani učiteliek
pripravili pre Mikuláša krásne básne a piesne. Tie sa Mikulášovi určite páčili nakoľko po
kultúrnom programe zišiel medzi deti a začal rozdávať darčeky, ktoré mu čertiská z koča
nanosili. Nezabudol na nikoho a každé dieťa, ktoré prišlo neodchádzalo len s pocitom
stretnutia sa s postavou sv. Mikuláša, ale i balíčkom plným sladkostí ...
Za pomoc a organizáciu patrí veľké poďakovanie obci Vysoká nad Kysucou, pani Petre
Chlebničanovej za zabezpečenie konského záprahu a prevozu Mikuláša, členom OZ Lúpežov
a všetkým, ktorí sa akoukoľvek pričinili k rozžiareniu detských očí.

ADVENTNÉ TRHY 2019
Typické vianočné melódie, zhon z nákupov darčekov a všade prítomná vôňa vareného punču
a vianočných koláčov, ktorá sa šíri našimi domácnosťami je neklamným znakom blížiaceho
sa príchodu najkrajších a najromantickejších sviatkov v roku – Vianoc. Tradíciou v mnohých
obciach a mestách sa stali už typické adventné trhy. Výnimkou nebola ani naša obec Vysoká
nad Kysucou, ktorá v sobotu 07. decembra 2019 usporiadala v spolupráci s Penziónom
Javorník adventné trhy.
Vianočná atmosféra „zaplavila“ námestie v ústredí obce už od 13:00 hod. kedy sa začal
kultúrny program, ktorý v úvode slávnostne otvoril svojím príhovorom starosta obce Mgr.
Anton Varecha a v ktorom sa všetkým prítomným predstavili s pásmom ľudových zvykov,
hier, rečňovaniek, piesní a kolied pod názvom od Kateriny do Vilije Detský folklórny súbor
Makovníček zo susednej obce Makov, heligonkárky sestry Bacmaňákové, s pásmom
vianočných kolied a veršovačiek FS Vysočanka a ľudová hudba Muzička spod Grúňa. Ich
spev a vinše sa niesli námestím a spríjemňovali tak všetkým návštevníkom predvianočné
popoludnie a chvíle strávené na vianočných trhoch.
Neodmysliteľnou súčasťou trhov však neboli len stánky s tradičným vianočným a
remeselníckym tovarom, ale i „rozoberanie“ prasaťa ako symbolu vianočnej hojnosti. Všetci
návštevníci si tak mohli pochutnať na rôznych zabíjačkových dobrotách, kapustnici,
domácich koláčikoch a zapiť ich vareným vínom, vianočným punčom, medovinou či skvelou
kávou.
Vyvrcholením a krásnym spestrením celého programu adventných trhov sa určite pre
všetkých stal živý betlehem. Jeho predstavenie si tento rok nacvičilo viac ako 50 dospelých
amatérskych hercov a viac ako 30 detí zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana pod režisérskym vedením p.
Ivana Gajdičiara st. 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 umelecký
zážitok.
Záver adventných trhov vo Vysokej nad Kysucou patril vysockej skupine REGENT BAND,
v ktorej podaní si návštevníci mohli vypočuť vianočné i svetské piesne známych slovenských
autorov či piesne z repertoáru samotnej skupiny REGENT BAND.
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JUBILANTI
V roku 2019 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 26
jubilantom, k výročiu zlatej svadby sme zablahoželali 6 manželským párom a k výročiu
šesťdesiatpäť rokov spoločného života 1 manželskému páru.
OBECNÝ ROZHLAS
Od 01. 01. 2019 do 09. 12. 2019 bolo odvysielaných 565 rozhlasových oznamov a gratulácií.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 09. 12. 2019

Vypracovala: Bc. Monika Perďochová
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