OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 08. 12. 2020
Knižnica
K 08. 12. 2020 knižnica nenakúpila žiadne nové knižničné jednotky.
Výpožičky spolu: 1 348
absenčné – literatúra pre dospelých náučná
literatúra pre dospelých krásna
literatúra pre deti náučná
literatúra pre deti krásna

45
924
28
351

absenčné výpožičky spolu

958

prezenčné

390

Čitatelia: dospelí
deti

114
87

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

523
2

Vzhľadom na to, že od mesiaca marec boli na Slovensku príjmané opatrenia proti šíreniu
ochorenia Covid-19, neuskutočnili sa v knižnici žiadne informatívne besedy ani literárne
kvízy, ktoré každoročne knižnica usporadúva pri príležitosti Marca - mesiaca knihy pre
všetky triedy zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, materskú škôlku a deti z Detského domova vo
Vyšnom Kelčove.

Kultúrno-spoločenské akcie
XIV. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE
V sobotu 08. februára 2020 sa uskutočnil v sále kultúrneho domu Reprezentačný ples obce
Vysoká nad Kysucou, ktorý zaknihoval už svoj XIV. ročník. Váhu usporiadateľskej
zodpovednosti i tento rok zobrali na svoje „plecia“ zamestnanci obce Vysoká nad Kysucou.
O spríjemnenie chvíľ sa všetkým prichádzajúcim hosťom pri príchode postarala ľudová hudba
Muzička spod Grúňa, ktorá im hrala až do oficiálneho otvorenia plesu o 19:20 hod. V úvode
plesu sa všetkým hosťom predstavila mladá, šikovná, úspešná a veľmi talentovaná speváčka
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Michaela Kubištelová, ktorá je zároveň i rodáčka z Vysokej nad Kysucou. Svojím nádherným
operným spevom uchvátila celé publikum. Následne starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr.
Anton Varecha svojim príhovorom, v ktorom úprimne poďakoval všetkým prítomným
hosťom za to, že prijali pozvanie a zaželal im krásny večer a príjemnú zábavu, otvoril XIV.
ročník reprezentačného plesu v obci Vysoká nad Kysucou. Pozvanie na ples medzi inými
prijali i poslanec NR SR Ing. Juraj Blanár s manželkou, poslankyňa ZŠK PaedDr. Andrea
Šimurdová s manželom, starostka obce Klubina Mgr. Božena Poliačková, manažérka
spoločnosti TES Media, s.r.o. Ing. Jitka Boldová, starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr.
Juraj Hlavatý s manželkou, starosta obce Zákopčie Ján Slaninák a domáci pán farár Mgr.
František Mikuláš.
Program počas prestávok vyplnili všetkým prítomným hosťom svojou tanečnou choreografiou
a krásnymi kostýmami nádherné a šarmantné tanečníčky zo skupiny VIVAS zo Žiliny, ktoré
ešte viac podčiarkli a vyzdvihli noblesu podujatia.
O neopakovateľný zážitok sa svojím skvelým hudobným a speváckym vystúpením postarala
hudobná skupina ROYAL v sprievode svojej speváčky a zároveň i moderátorky celého
slávnostného večera Mgr. art. Lenky Bytčankovej.
XIV. ročník reprezentačného plesu bol výnimočný i tým, že o prípravu jedla a obsluhu sa
prvý krát počas celého večera starali veľmi šikovní študenti zo Strednej odbornej školy
obchodu a služieb v Čadci pod vedením majsteriek odborného výcviku a pani zástupkyne pre
odborný výcvik Mgr. Pavlíny Bulejčíkovej. Fantastické jedlo, miešané drinky a skvelá
obsluha v podaní študentov tejto školy dodali tomuto podujatiu špičkovú úroveň a noblesu.
Veľké poďakovanie za perfektné zvládnutie a vynikajúcu spoluprácu obce Vysoká nad
Kysucou a Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Čadci patrí pani riaditeľke Ing.
Ľudmile Verčimákovej.
V sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou bol tak naozaj vydarený večer, noc aj skoré
ráno a organizátori plesu sa už dnes tešia na ďalšie stretnutie o rok ...

POCHOVANIE BASY
Fašiangy sú obdobím veselosti a hodovania, ktorého vyvrcholením je symbolické pochovanie
basy. Fašiang sa traduje už od 4. storočia a nesie sa v duchu tanečnej zábavy, žartovných
masiek a obradom pochovania basy. Inak tomu vo Vysokej nad Kysucou nebolo ani tento rok.
S fašiangovým obdobím sa prišli v sobotu 22. februára 2020 rozlúčiť do sály kultúrneho
domu i Vysočania.
O dobrú zábavu sa počas celého večera postarala hudobná skupina Regent Band. Pre
všetkých návštevníkov bol pripravený okrem tradičných lahodných šišiek, ktoré sú akousi
neodmysliteľnou súčasťou fašiangu i kultúrny program, v ktorom sa predstavilo so svojím
pásmom Občianske združenie Lúpežov spoločne s maskami, ktoré pri vstupe do sály privítali
všetci prítomní veľkým potleskom. Basu tak na jej poslednej ceste „odprevadili“ v spoločnom
symbolickom smútočnom sprievode. Neutíchajúci potlesk a smiech bol neklamným znakom
toho, že fašiangový program, aký sa inde nevidí, sa prítomným hosťom páčil.
Basa tak vo Vysokej nad Kysucou vo svojom pomyselnom hrobe ticha bude odpočívať 40
dní...
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Keďže od marca 2020 zápasí Slovensko s ochorením Covid-19, obec počas roka
neorganizovala žiadne kultúrne podujatia, nakoľko to situácia nedovoľovala.
Zorganizovali sme pre deti až v mesiaci december krásnu, tradičnú detskú akciu –
Mikuláš, ktorú sme vzhľadom na nariadené hygienické
opatrenia - zákaz
zhromažďovania sa urobili iným spôsobom ako to býva zvykom.
MIKULÁŠ
Tradícia sv. Mikuláša, nie je vymyslenou rozprávkou, ale má základ v postave biskupa sv.
Mikuláša, ktorý bol v 4. storočí biskupom v meste Mir (Malá Ázia). Najznámejší príbeh o sv.
Mikulášovi pozná snáď každý. Mikulášovi životopisci zaznamenali jednu noc, počas ktorej
nepozorovane podaroval trom chudobným dievčatám peniaze na veno. Od tejto povesti bol
odvodený aj ľudový zvyk obdarovania detí v noci tak, aby to nevideli.
V predvečer 6. decembra, kedy oslavuje svoje meno „Mikuláš“, tak obchádza domácnosti sv.
Mikuláš, aby obdaroval malých i veľkých malým darčekom, ovocím či sladkosťou.
Ako však zaiste všetci vieme, kvôli protipandemickým opatreniam voči ochoreniu COVID –
19 musela obec tento rok zrušiť všetky plánované športové i kultúrne podujatia. Nič to však
nemení na tom, že s blížiacim sa sviatkom sv. Mikuláša naši najmenší obyvatelia v kútiku
duše dúfali, že i tento náročný a ťažký rok na nich sv. Mikuláš nezabudne a niečo im
prinesie.
Vzhľadom na to, že sa nemôžu usporadúvať žiadne hromadné podujatia a deti nemohli prísť
na námestie za sv. Mikulášom, ako to bolo každoročne zvykom, tento rok prišiel
výnimočne sv. Mikuláš za nimi. Sv. Mikuláš chodil v našej obci v sobotu 05. decembra
2020 od 16:00 hod. a to z Nižného konca a z Nižného Kelčova smerom do Ústredia obce
a z Vyšného Kelčova – Rieky smerom na Nižný Kelčov. Sv. Mikuláš sa našou obcou presúval
na koči už od 15:15 hod. Najskôr si vychutnal jazdu smerom z Nižného Kelčova na Nižný
koniec a následne druhá mikulášska partia zasadla do koča a presúvala sa smerom z Nižného
konca na Nižný Kelčov. V očiach čakajúcich detí, ktoré stáli okolo hlavnej cesty pri svojich
domoch bolo badať nadšenie, veľké očakávanie a nekonečná radosť a šťastie, že sv. Mikuláš
sa už blíži. Po dopravení sa do svojho cieľa začal sv. Mikuláš obdarovaním detí pričom ho
mnohé potešili krásnymi veršíkmi, básničkami a pesničkami za čo si vyslúžili sladkú odmenu.
Sv. Mikuláš v našej obci tento rok potešil a prekvapil 402 detí.
Nakoniec nahliadol do svojej čarovnej knihy, a keď zistil, že už obdaroval všetky detičky
v našej obci, zastavil sa so svojím sprievodom v Ústredí obce a rozsvietil na námestí pred
budovou obecného úradu vianočný stromček.
Za pomoc a organizáciu patrí veľké poďakovanie obci Vysoká nad Kysucou, pani Petre
Chlebničanovej za zabezpečenie konského záprahu a prevozu Mikuláša, členom OZ Lupežov
a všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili k zorganizovaniu tejto krásnej a výnimočnej akcie.
Veď čo môže byť krajšie, ako vidieť neskutočnú radosť, šťastie a vďačnosť v rozžiarených
detských očkách.....
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JUBILANTI
V roku 2020 sme zablahoželali pri životných jubileách 80, 85, 90 a odovzdali darčeky 24
jubilantom, k výročiu zlatej svadby sme zablahoželali 2 manželským párom.

OBECNÝ ROZHLAS
Od 01. 01. 2020 do 08. 12. 2020 bolo odvysielaných 397 rozhlasových oznamov a gratulácií.

Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 08. 12. 2020

Vypracovala: Bc. Monika Perďochová
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