OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY
Správa o činnosti k 06. 12. 2021
Knižnica
K 06. 12. 2021 knižnica nenakúpila žiadne nové knižničné jednotky.
Výpožičky spolu: 967
absenčné – literatúra pre dospelých náučná
literatúra pre dospelých krásna
literatúra pre deti náučná
literatúra pre deti krásna

12
654
14
287

absenčné výpožičky spolu

694

prezenčné

273

Čitatelia: dospelí
deti

78
43

Počet návštevníkov knižnice spolu
z toho návštevníkov internetu

287
0

Vzhľadom na neustále pretrvávajúce opatrenia ohľadom šírenia ochorenia Covid-19 sa ani
v roku 2021 nemohli v knižniciach organizovať literárne kvízy či informatívne besedy pri
príležitosti Marca – mesiaca knihy, ktoré knižnica vo Vysokej nad Kysucou organizuje pre
všetky triedy zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, materskú škôlku a deti z Detského domova vo
Vyšnom Kelčove.

KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA
Online výstava s tematikou Veľkej noci
Veľká noc alebo Veľkonočné sviatky sú najvýznamnejšie kresťanské sviatky, ktoré pripadajú
na mesiace marec alebo apríl. Ako i minulý kalendárny rok, tak i tento, sú poznačené
opatreniami okolo pandémie Covid-19. Keďže sú zakázané akékoľvek podujatia a akcie OZ
Voľný čas v spolupráci s Obcou Vysoká nad Kysucou prišli s nápadom usporiadať online
výstavu výrobkov s tematikou Veľkej noci.
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Od 01. 03. 2021 do 12. 03. 2021 mohol ktokoľvek doniesť do obecnej knižnice vo Vysokej
nad Kysucou akékoľvek vlastnoručné výrobky, ktoré sú spojené s Veľkou nocou. Zapojili sa
do nej dospelí, ale i deti - jednotlivci či celé kolektívy. Kreativite sa medze nekládli. Z
množstva krásnych vecí bolo absolútne nemožné vybrať tých najlepších a preto sa porota, v
ktorej bol predseda OZ Voľný čas Anton Opial a členovia Komisie pre oblasť kultúry, športu
a mládeže, rozhodla oceniť všetkých, ktorí sa do tejto netradičnej online výstavy zapojili.
Prekvapením pre všetkých, ktorí sa svojimi výrobkami do súťaže zapojili, boli krásne ručne
šité rúška s jarným motívom, ktoré ušili členky DHZ Vysoká nad Kysucou. Ceny pre
všetkých zúčastnených venovalo OZ Voľný čas. Veľké poďakovanie a uznanie však patrí
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom podporili túto skvelú myšlienku, ako priblížiť ľuďom
krásne obdobie Veľkej noci so všetkým, čo je s tým spojené, i v týchto neľahkých časoch,
ktoré prežívame. Nech sa i z týchto fotografií prenesie do vašich domovov kúsoček krásy,
inšpirácie, povzbudenia a jarnej nálady ...

Ocenenie šikovných a talentovaných detí starostom obce
Školský rok 2020/2021 nebol pre školákov vôbec jednoduchý. Situácia okolo šírenia
ochorenia Covid-19 spôsobila, že si žiaci museli prejsť neľahkým obdobím rôznych opatrení
a výučby cez internet. I napriek tomu sa našli žiaci, ktorých táto situácia neodradila a zapojili
sa do okresných, krajských a celoslovenských súťaží, kde sa im podarilo i uspieť.

Týchto žiakov privítal a ocenil starosta obce Mgr. Anton Varecha v stredu 16. júna 2021 v
pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Boli nimi:

Juraj Kubinec – 2. B trieda
- 2. miesto celoslovenské kolo – Slavistické pierko
- úspešný riešiteľ - iBobor
Lucia Matejová – 3. trieda
- úspešná práca v krajskom kole, postup do celoslovenského kola - Vesmír očami detí
Mária Hesková – 4. trieda
- úspešná práca v krajskom kole, postup do celoslovenského kola – Vesmír očami detí
Matej Papajčík – 6. trieda
- 1. miesto v celoslovenskom kole – Ochrana pred požiarmi očami detí
Matej Vlček – 8. trieda
- úspešný riešiteľ okresné kolo – Geografická olympiáda
- úspešný riešiteľ krajské kolo – Čo vieš o hviezdach?
Matúš Budoš – 9. trieda
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- úspešný riešiteľ okresné kolo- Chemická a Matematická olympiáda, Olympiáda v
slovenskom jazyku, Čo vieš o hviezdach?
Matej Smieško – 9. trieda
- úspešný riešiteľ okresné kolo – Geografická olympiáda
- 1. miesto v okresnom kole – Matematická olympiáda
- 4. miesto v okresnom kole, účasť v krajskom kole – Chemická olympiáda
- najúspešnejší žiak reprezentujúci školu v škol. roku 2020/2021

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 školy, ale i obce samotnej.
Poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti a energie, aby sa pod vedením svojich
učiteľov i naďalej zúčastňovali súťaží v rôznych oblastiach, ktoré sú im ponúkané. Vyslovil aj
želanie, aby o rok mohol privítať na takomto stretnutí nielen ich, ale i ich kamarátov a
kamarátky.

Uvítanie detí do života
Slávnostné chvíle z príležitosti Uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi
ratolesťami v stredu 23. júna 2021 v sále kultúrneho domu 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.
Boli nimi:
Ema Bongilajová, Jakub Danek, Dominik Dočár, Kristína Hesková, Lívia Janešíková,
Maxim Kubačák, Pavol Kubaška, Artur Michalisko, Richard Minarčík, Marcel Mudrík,
Stella Pavela, Tamarka Šamajová, Alica Šlajferčíková, Miroslav Štvrtka, Kristína
Umrianová, Alex Zeman, Nikola Banetková, Vivien Bitalová, Erik Blšťák, Oliver
Hetflajš, Martin Janešík, Erik Jaroščiak, Dominik Olšovský, Norbert Putorík, Terezka
Rybičková, Nina Súhradová, Filip Šupica, Tamarka a Terezka Voštinákové.
Po predstavení našich najmenších spoluobčanov 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, piesní a tanca.
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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V tomto roku bolo Uvítanie detí do života špecifické hlavne tým, že sa ho zúčastnili detičky
narodené v rokoch 2020 - 2021 nakoľko v roku 2020 kvôli ochoreniu Covid-19 a platným
nariadeniam nebolo možné toto podujatie minulý rok zorganizovať.

Slávnosť 90. výročia výstavby a požehnania kostola Božského srdca
Ježišovho
„V nedeľu 30. augusta 1931 za hojnej účasti veriaceho ľudu, vykonal pápežský protonotár,
prelát, žilinský farár a dekan Tomáš Ružička slávnostné požehnanie kostola Božského srdca
Ježišovho v miestnej časti Horný Kelčov v obci Vysoká nad Kysucou.“ Takto bola výnimočná
udalosť zaznamenaná v Obecnej kronike Vysoká nad Kysucou. Takmer na deň presne v
nedeľu 29. augusta 2021 o 11:00 hod. si veriaci vo Vyšnom Kelčove slávnostnou sv. omšou
pripomenuli už 90. výročie výstavby a požehnania filiálneho kostola Božského srdca
Ježišovho.
Prichádzajúcim sa veriacim slávnostnú atmosféru svojimi krásnymi tónmi umocnila ĽH
Muzička spod Grúňa. Svätú omšu, podobne ako pred 90. rokmi, celebroval dekan zo Žiliny.
Tento krát to však bol dekan žilinského dekanátu a rektor Katedrálneho chrámu Najsvätejšej
Trojice v našej diecéze ThLic. Marian Záhumenský, ktorý je rodákom z Vysokej nad
Kysucou. Počas slávnostnej sv. omše odzneli i piesne v podaní FS Vysočanka.
Po ukončení sv. omše a odspievaní pápežskej hymny bola oficiálne predstavená úplne nová
publikácia „KOSTOL BOŽSKÉHO SRDCA JEŽIŠOVHO V HORNOM KELČOVE
1931 – 2021“, ktorej autormi sú Mgr. Antónia Hudecová a Mgr. Drahomír Velička, PhD.
Práve druhý menovaný Mgr. Drahomír Velička, PhD. všetkým prítomným predstavil prípravu
a tvorbu vydanej publikácie. Tá je rozdelená do dvoch tematických celkov. Prvý celok sa
venuje histórii miestnej časti Vyšný (Horný) Kelčov a druhý histórii a detailom výstavby
samotného kostola. Okrem spomenutých autorov na príprave publikácie spolupracovalo
množstvo ochotných ľudí a dobrodincov, ktorým sa podarilo zozbierať úžasný materiál.
Publikáciu spracovalo a vydalo Vydavateľstvo Magma v Čadci.
Po ukončení prezentácie bola požehnaná pamätná tabuľa s menami všetkých kňazov, ktorí v
kostole pôsobili. Následne po slávnosti si mohli veriaci ihneď publikáciu zakúpiť. Finančné
prostriedky z jej predaja budú použité v prospech kostola.

Matúšovské hodové slávnosti 2021
Pri príležitosti sviatku sv. Matúša - patróna farského kostola sa každoročne vo Vysokej nad
Kysucou konávajú Matúšovské hodové slávnosti. Tento rok bolo toto podujatie predsa len v
niečom iné. Ako všetky kultúrne akcie, nevynímajúc i túto, boli tohtoročné Matúšovské
hodové slávnosti poznačené opatreniami okolo šírenia ochorenia Covid-19. I napriek
prísnejším nariadeniam, sa obec predsa len rozhodla podujatie po minuloročnej prestávke
zorganizovať i keď v skromnejšej verzii ako tomu bývalo po iné roky.

„Hodové trojdnie“ trvalo od piatku 17. septembra 2021 do nedele 19. septembra 2021.
Matúšovské hodové slávnosti sa začali v piatok 17. septembra 2021 o 18:00 hod. otvorením
vernisáže výstavy pod názvom KYSUCKÉ KORENE, ktorej autorom je člen Štúdia
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neprofesionálnych výtvarníkov regiónu Kysúc pri KKS v Čadci p. Milan Pavlík.
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 svojimi príhovormi otvorili starosta obce Mgr. Anton Varecha a
zástupkyňa riaditeľky KSS v Čadci Mgr. Ľubica Ligocká. Pozvanie na vernisáž výstavy prijal
i starosta obce Zborov nad Bystricou PaedDr. Juraj Hlavatý. V pripravenom programe
vystúpila s pôvodnými Kysuckými piesňami ĽH Muzička pod Grúňa. Večerom sprevádzala
moderátorka pani Ing. Mgr. Katarína Borisová. Súčasťou výstavy sú i diela, ktoré budú
ilustráciami v pripravovanej knihe rozprávok od autora Petra Kolembusa. Výstava
KYSUCKÉ KORENE - je verejnosti prístupná do 30. septembra 2021.
Hodová sobota 18. septembra 2021 sa niesla v duchu futbalu a hasičov. O 12:00 hod. sa
konala v sále kultúrneho domu výročná členská schôdza DHZ Vysoká nad Kysucou. O 15:00
hod. odohralo na ihrisku TJ Spartak Vysoká nad Kysucou mužstvo mužov TJ Spartak Vysoká
nad Kysucou futbalový zápas proti ŠK Čierne s výsledkom 4:0 pre domáce mužstvo TJ
Spartak Vysoká nad Kysucou.
Vyvrcholením celého „hodového trojdnia“ bola nedeľa 19. septembra 2021. Tradičný ľudový
jarmok, na ktorý sme každoročne zvyknutý a je neodmysliteľnou súčasťou tohto podujatia sa
tento rok nekonal, vzhľadom na platné nariadenia ohľadom šírenia ochorenia Covid -19.
Návštevníci však nezostali ukrátení o možnosť kúpiť si niečo tradičné a pekné v stánkoch,
ktoré tentokrát tvorili oddelenú a samostatnú zónu.
Nedeľňajší program začal o 09:15 hod. slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy
obecného úradu do farského kostola sv. Matúša, za účasti starostu obce Mgr. Antona
Varechu, poslancov Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavného kontrolóra
obce, členov oboch dobrovoľných hasičských zborov, členov poľovníckeho združenia Vysoká
nad Kysucou a folkloristov.
Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola slávnostná hodová svätá omša, ktorú
celebroval vicerektor – ekonóm Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Mgr. Miroslav
Šidlo, MBA spoločne s domácim pánom farárom Mgr. Františkom Mikulášom. Pozvanie na
slávnostnú sv. omšu prijali: primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou,
starostka obce Dunajov Milada Chlastáková, starostka obce Klubina Mgr. Božena Poliačková,
starostka obce Svrčinovec Renátra Majchráková, starostka obce Korňa Ing. Marianna
Bebčáková, starosta obce Makov Martin Pavlík s manželkou, starosta obce Ochodnica
Radoslav Ďuroška a starosta obce Zákopčie Ján Slaninák.
Počas nedeľňajšieho dopoludnia odohralo mužstvo starších žiakov TJ Spartak Vysoká nad
Kysucou futbalový zápas proti TJ Slovan Podvysoká s výsledkom 1:9 pre mužstvo z
Podvysokej.
Hlavný kultúrny program sa začal o 13:20 hod. Pozvanie sprevádzať programom prijala
vynikajúca moderátorka Mgr. Zuzana Zuzčáková Gacíková, PhD. V úvode kultúrneho
programu sa všetkým prítomným prihovoril starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton
Varecha, ktorí vo svojom príhovore privítal všetkých návštevníkov, zaželal im príjemnú
zábavu a zároveň poďakoval všetkým, ktorí sa akoukoľvek mierou pričinili o zdarný priebeh
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tohtoročných Matúšovských hodových slávností. Kultúrny program si ako hostia prišli
pozrieť i starosta obce Raková Anton Heglas a starosta obce Skalité a poslanec VÚC PaedDr.
Jozef Cech.
V úvode kultúrneho programu sa divákom predstavila ĽH Muzička spod Grúňa, ku ktorej sa
následne pridali Dievčence z Vysokej. Obdiv a potlesk zožala Detská Muzička z Vysokej v
zložení malých začínajúcich umelcov – Matúš a Šimon Varechovci, Jakub a Filip Frollovci,
Sebastián Zeman a Kristián Pavelka, ktorí uchvátili publikum hrou na hudobné nástroje.
Spestrením Matúšovských hodových slávností bolo určite vystúpenia mažoretiek BELLA,
ktoré sa predstavili až v troch vstupoch programu. Tieto nadané a šikovné dievčatká si za svoj
talent vyslúžili od všetkých potlesk.
Záver programu patril hudobnej skupine Muzika spod Rače, ktorá zahrala prierez svojej
hudobnej tvorby.
I keď počasie ani aktuálna protiepidemiologická situácia nám neboli veľmi naklonené,
veríme, že toto podujatie vo všetkých návštevníkoch zanechalo len bohatý umelecký zážitok a
dodalo vám povzbudenie a silu do neľahkých časov, ktoré prežívame. No a snáď už na budúci
rok si budeme môcť užiť Matúšovské hodové slávnosti vo Vysokej nad Kysucou bez
akýchkoľvek farieb Covidového semafora a obmedzení ...

Sv. Mikuláš
V predvečer 6. decembra, kedy oslavuje svoje meno „Mikuláš“, tak obchádza domácnosti sv.
Mikuláš, aby obdaroval malých i veľkých. Dobré a poslušné deti dostanú malý darček, ovocie
či rôzne sladké maškrty.
Ako však zaiste všetci vieme, i tento kalendárny rok kvôli protipandemickým opatreniam
voči ochoreniu COVID – 19 musela obec zrušiť veľkú väčšinu plánovaných športových
i kultúrnych podujatí. 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 je aktuálne stále vládou SR vyhlásený locked-down z dôvodu zamedzenia
šírenia ochorenia Covid -19, nemôžu sa
usporadúvať žiadne hromadné podujatia
a deti nemohli prísť na námestie za sv. Mikulášom, ako to bolo každoročne zvykom, opäť
tento rok prišiel sv. Mikuláš až k deťom a našu obec navštívil v nedeľu 05. decembra 2021
od 13:00 hod. Na Nižný koniec sa mikulášsky sprievod dostavil na koči. Koč bol
doprevádzaný 4 čertmi a anjelom na koňoch, čo pôsobilo veľmi majestátne a krásne. Po
dopravení sa do svojho cieľa začal sv. Mikuláš s obdarovaním čakajúcich detí. Sv. Mikuláš
v našej obci tento rok potešil darčekom 348 detí. V snahe nikoho neobísť a zároveň predísť
zhromažďovaniu ľudí, bola naplánovaná trasa s jednotlivými stanoviskami a konkrétnymi
časmi len okolo hlavnej štátnej cesty v smere z Nižného konca do Varechovského potoka
a následne smerom do Vyšného Kelčova.
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Ani tento rok sa nezabudol zastaviť so svojím sprievodom v Ústredí obce a čarovným
dotykom svojej palice rozsvietil „obecný“ vianočný stromček na námestí pred budovou
obecného úradu.
Za pomoc a organizáciu patrí veľké poďakovanie obci Vysoká nad Kysucou, pani Petre
Chlebničanovej, Gazdovstvu Škradné za zabezpečenie konského záprahu, prevozu Mikuláša
a všetkým, ktorí sa akokoľvek formou pričinili k organizácii tohto krásneho, výnimočného
a v tejto forme i náročného podujatia. Veď čo môže byť krajšie, ako vidieť neskutočnú
radosť, šťastie a vďačnosť v rozžiarených detských očkách ...
JUBILANTI

V roku 2021 sme zablahoželali pri životných jubileách, zlatých svadbách a
odovzdali darčekové balíčky:

JUBILANTI
80 rokov

85 rokov

90 rokov

Nad 90
rokov

15 balíčkov

3 balíčky

2 balíčky

9 balíčkov

ZLATÉ SVADBY
7 manželských párov

OBECNÝ ROZHLAS
Od 01. 01. 2021 do 06. 12. 2021 bolo odvysielaných 325 rozhlasových oznamov a gratulácií.

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPIETĽSTVA
Od 01. 01. 2021 do 10. 12. 2021 sa uskutočnilo celkovo 8 riadnych zasadnutí obecného
zastupiteľstva, z ktorých bolo vyhotovených 8 zápisníc a uznesení.

PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – SÁLA KULTÚRNEHO DOMU
V roku 2021 bolo celkovo uzatvorených 9 nájomných zmlúv na prenájom sály kultúrneho
domu na účely (svadby, rodinné oslavy).
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa 06. 12. 2021
Vypracovala: Bc. Monika Perďochová
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