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OBECNÝ ÚRAD VYSOKÁ NAD KYSUCOU  
ÚSEK KNIŽNICE A KULTÚRY 

 
 

Správa o činnosti  k 12. 12. 2022 
  
 
 

Knižnica 
 
 
K 12. 12. 2022  knižnica nakúpila  66  nových knižničných  jednotiek. 
 
Výpožičky spolu: 1 620 
absenčné – literatúra pre dospelých náučná            35 
                   literatúra pre dospelých krásna           924 
                   literatúra pre deti náučná                      21 
                   literatúra pre deti krásna                     428 
 
absenčné výpožičky spolu                                 1 408 
 
prezenčné                                                              212 
                                                                
Čitatelia:  dospelí     112 
                 deti          102 
 
Počet návštevníkov knižnice spolu                    603 
z toho návštevníkov internetu                              0 
 
 
Počas mesiaca marca sa v knižnici uskutočnilo 10 informatívnych besied a 8 literárno – 
zábavných kvízov. 
 
 
OBECNÁ KNIŽNICA USPORIADALA  PRE  DETI  ČITATEĽSKÉ  PODUJATIA 
Od 16. 03. 2022 do 29. 03. 2022 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“. 
 
 
ONLINE LITERÁRNO-INFORMATÍVNA BESEDA 
V spolupráci s Mgr. Zuzanou Michaliskovou  a žiakmi 6. ročníka ZŠ s MŠ E. A. Cernana 
knižnica zrealizovali i online literárno-informatívnu besedu. 
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VYUČOVANIE SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V OBECNEJ 
KNIŽNICI 
Žiaci 8. ročníka absolvovali v rámci hodiny slovenský jazyk a literatúra vyučovanie v obecnej 
knižnici. Počas tejto výučby sa naučili aktívne pracovať s knihou a knižným fondom 
dostupným v obecnej knižnici. 
 
 

KULTÚRNO – SPOLOČENSKÉ PODUJATIA 
 

Výstava s tematikou Veľkej noci 

Začiatok fašiangového obdobia je v našich krajoch neklamným signálom končiacej sa „vlády“ 
zimy a blížiaci sa nástup snáď najkrajšieho ročného obdobia, ktorým je jar. Symbolom 
nástupu jari sú už po dlhé storočia Veľkonočné sviatky. Tie bývajú spojené s veľkým jarným 
upratovaním, čistením a predovšetkým jarnou výzdobou našich domov. 

Moderná doba so sebou prináša i nové moderné trendy veľkonočnej výzdoby, ktoré spojením 
s tými tradičnými vytvárajú bohatú paletu možností, z ktorých môžu šikovné ruky gazdiniek a 
detí čerpať nápady na výzdobu svojich domácností. 

Ich nápady zrealizované ich šikovnými rukami vám už tradične prinášame na Veľkonočnej 
výstave, ktorá sa tento rok konala po dvojročnej tzv. Covidovej prestávke od 23. marca 2022 
do 07. apríla 2022 vo výstavných priestoroch vestibulu Obecného úradu vo Vysokej nad 
Kysucou. Svoje práce v podobe kraslíc, košíkov, korbáčov, a rôznych iných výrobkov, tu 
vystavovali vysocké gazdinky, šikovné deti a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a miestny 
remeselník pán Štefan Jašík, ktorý uplietol veľmi pekné veci z prútia. 

Náš obdiv a veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa do tejto výstavy zapojili a pripravili tak 
krásny estetický zážitok. 

77. výročie Semetešskej tragédie 

V piatok, 20. apríl 1945 osadou Semeteš prechádzala okolo 7. hodiny, hliadka asi 80 
vlasovcov cestou smerom z Veľkého Rovného do Turzovky. Niekde sa spomínajú len 10 
členovia hliadky. 
Neznámi páchatelia (ako ich doslova nazýva obecná kronika, pravdepodobne však išlo práve 
o partizánov oddielu Rodina) zakopali v pravej strane štátnej cesty mínu, ktorá pri prechode 
uvedenej jednotky explodovala. Výbuch otriasol celou osadou a dvoch členov nacistickej 
hliadky zabil. Pomsta na seba nenechala dlho čakať. 

Nacisti obkľúčili časť osady, vtrhli do miestnych chalúp, vyháňali ľudí a začali drancovať. 
Osemnásť mužov z osady zoradili do trojstupu a viedli po ceste do Turzovky, kde sídlilo 
gestapo. Vopred poslali spojku, aby prípad ohlásili. Zo spomienok pozostalých vyplýva, že 
chlapi boli presvedčení, že ich predvedú na gestapo a budú ich vypočúvať. No verili, že sa 
všetko vysvetlí. Na mieste kde sa nachádza pamätník šachovito mužov rozostavili a oproti 
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nim postavili guľomet. Sedemnásť z nich padlo. Jediný, ktorý tragédiu zázrakom prežil bol 
Štefan Cipár. Zabíjaniu ale nebol koniec. Ďalších dvoch mužov odvliekli od rodín a zastrelili 
ich v blízkom lesíku. Posledného zastrelili Jozefa Gumančíka vo vlastnom dvore, keď 
vychádzal na vyzvanie z domu. Na rukách mal polročného synčeka, ktorého musel odložiť. 
Každý z nich mal kohosi rád, každý z nechcel nič viac – iba žiť, na každého ktosi doma čakal 
v nádeji na zvítanie. 

Obec Vysoká nad Kysucou si v nedeľu 24. apríla 2022 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 17 
mužov. Po dvojročnej Covidovej prestávke sa pietnej spomienkovej slávnosti okrem starostu 
obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Antona Varechu zúčastnili i primátor mesta Turzovka JUDr. 
Ľubomír Golis, starosta obce Makov Martin Pavlík, starosta obce Veľké Rovné Ing. Jozef 
Mičieta, starosta obce Skalité a poslanec VUC PaedDr. Jozef Cech, riaditeľ OCR Kysuce 
JUDr. PhDr. Matej Šimášek, PhD., podpredseda SZFB RSDr. Juraj Drotár, predseda ZO 
SZFB Tibor Gáborík, príslušníci 5. Pluku špeciálneho určenia Žilina, poslanci obecného 
zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou, hlavný kontrolór obce a ďalší pozvaní hostia. 

Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha v mene všetkých jej obyvateľov 
spoločne s predsedom ZO SZPB Tiborom Gáboríkom, podpredsedom SZFB RSDr. Jurajom 
Drotárom a ostatnými pozvanými hosťami položili k Pamätníku obetiam Semetešskej tragédie 
kvetinové vence, ako symbol spomienky, že i po 77-tich rokoch pamätáme na chlapcov a 
chlapov, ktorým životné sny a túžby zobrali bezcitní vrahovia. 

Deň matiek 2022 

Deň matiek, ktorý sa oslavuje vždy 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto 
sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky. Veď každá mama cíti nielen 
slzy vo svojich očiach, úsmev nielen na svojich perách, ale pozerá a vidí, počúva a počuje 
všetkých naokolo. 

Pri príležitosti tohto sviatku Obec Vysoká nad Kysucou privítala v nedeľu 08. mája 2022 
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 a lásky. Nedeľné popoludnie prítomným spríjemnili svojimi 
vystúpeniami deti z materskej školy, ktorí si pre svoje mamy pripravili i malú pozornosť v 
podobe kvetu a krásneho pozdravu, ďalej žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a záver programu 
patril FS Vysočanka, ktorá vystúpila s ľudovým pásmom „Krštenie“. Pre všetky prítomné 
mamy a staré mamy bolo pripravené občerstvenie a kvet. 
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Beskyde, Beskyde - pieseň znie 

V rámci projektu sa zorganizovalo a vytvorilo nové spoločné kultúrne podujatie, ktoré sa 
konalo v sobotu 28. mája 2022 na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou. 

Obec Vysoká nad Kysucou sa v snahe posilniť kultúrnu identitu Slovensko – Českého 
pohraničia zachovaním starých beskydských piesní využila zverejnenú výzvu v rámci 
programu Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika 2014 - 2020, Fond malých 
projektov a spoločne s projektovým partnerom, ktorým bola obec Hutisko-Solanec z Českej 
republiky, podala žiadosť pod názvom „Beskyde Beskyde – pieseň znie“. 

Žiadosť bola riadiacim orgánom posúdená ako úspešná a obec na realizáciu projektu získala 
finančné prostriedky v celkovej výške 10 212,00 EUR. Finančný príspevok z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja tvoril 8 680,20 EUR, prostriedky zo štátneho rozpočtu tvorili 1 
021,20 EUR a obec Vysoká nad Kysucou sa zaviazala projekt spolufinancovať vo výške 
510,60 EUR. 

Projektoví partneri sa zaviazali spoločne so svojimi spolkami – folklórnymi skupinami a 
hudbami vytvoriť spoločný audiovizuálny projekt. Podstatou projektu bolo zorganizovať a 
vytvoriť nové spoločné kultúrne podujatie oboch partnerov. Implementáciu projektu 
„Beskyde, Beskyde – pieseň znie“ realizovali projektoví partneri v sobotu 28. mája 2022 o 
17:00 hod. na námestí v centre obce Vysoká nad Kysucou. Pred samotným začiatkom 
podujatia sa uskutočnilo vo Vysokej nad Kysucou už tradičné „váľanie obecného mája“, ktoré 
prišli zvaliť masky na alegorických vozoch. 

V hlavnom kultúrnom programe „Beskyde, Beskyde – pieseň znie“ vystúpili folklórne 
zoskupenia zo Slovenskej republiky – Ľudová hudba Muzička spod Grúňa, FS Vysočanka a z 
Českej republiky – DFS Vranečka a FS Karlovjanky. Samostatnou aktivitou projektu bolo 
vytvorenie audiovizuálnych nahrávok jednotlivých folklórnych súborov a zoskupení, ktoré 
boli uložené do novovytvoreného online spevníka dostupného na webovej stránke obce 
Vysoká nad Kysucou www.vysokanadkysucou.sk . Súčasťou projektu bol i nákup a prenájom 
audiovizuálneho vybavenia a nevyhnutnej javiskovej architektúry. Jednou z aktivít bolo i 
vydanie spoločného propagačného materiálu a nákup drobných propagačných predmetov. 

Cieľom tohto projektu bolo prispieť k podpore spolupráce medzi obcami a občanmi 
cezhraničného regiónu, zvýšiť kvalitatívnu úroveň spolupráce miestnych a regionálnych 
spolkov a tak šíriť a zachovávať ľudové umenie, naše kultúrne bohatstvo a dedičstvo pre 
budúce generácie. 

Lego výstava 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa detí obec Vysoká nad Kysucou usporiadala vo 
výstavných priestoroch vestibulu kultúrneho domu LEGO VÝSTAVU. 

Aj keď bola táto výstava v našej obci prvotinou, právom môžeme povedať, že zožala nielen u 
detí, ale i dospelých veľký úspech. Svoje výtvory z lega na nej vystavovalo celkovo 42 
účastníkov z toho - 37 detí a 5 dospelých. Verejnosti bola sprístupnená od 01. júna do 10. júna 
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2022. Kreativite a fantázii sa medze nekládli a návštevníci mohli obdivovať celkom 162 
vystavených diel. 

Každý, kto si našiel čas a prišiel si tak mohol pozrieť nápadité a krásne dielka z rúk šikovných 
vysockých detí ale i dospelých nadšencov stavebnice LEGO a načerpať pri tom inšpiráciu, 
nápady a taktiež zaiste i motiváciu a odhodlanie pustiť sa do niečoho tak kreatívneho ako je 
stavba LEGA. Úprimné a veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí venovali svoje krásne 
výtvory do tejto unikátnej a jedinečnej výstavy, nakoľko prevoz niektorých vystavovaných 
exemplárov musel byť naozaj náročný. Veď posúďte sami ... 

Ocenenie šikovných a talentovaných detí starostom obce 

V stredu 15. júna 2022 o 11:00 hodine privítal starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton 
Varecha v sále kultúrneho domu 41 talentovaných a šikovných detí zo ZŠ s MŠ E. A. 
Cernana, ktoré v školskom roku 2021/2022 uspeli v rôznych okresných, krajských a 
celoslovenských súťažiach. 

Toto stretnutie bolo dôkazom, že vysocké deti patria medzi nesmierne 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 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 vzornú reprezentáciu a šírenie 
dobrého mena obce, poprial im veľa húževnatosti, vytrvalosti, usilovnosti, 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 ďalších kamarátov a kamarátky. 

Uvítanie detí do života 

Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi 
ratolesťami, v stredu 22. júna 2022 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. 

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 22. júna 2022 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 uvítaniu do života. 

Po predstavení našich najmenších spoluobčanov, ktorými sú: Diana Plevková, Laura 
Hrancová, Laura Pappová, Ján Pavlica, Zoja Šamajová, Ema Šlajferčíková, Ema 
Cigáňová, Nela Bongilajová, Sofia Chovancová, Vivien Jašíková a Richard Kubinec 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 
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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 uložili svoje dieťa do kolísky. Starosta obce rodičom osobne poblahoželal k 
narodeniu ich detí a okrem priania im odovzdal kvet a poukážku v hodnote 50 euro. 
Pripravený bol i milý kultúrny program v podaní žiakov zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana, ktorí pod 
vedením pani učiteľky 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. 

Ružencovou cestou spoločne do sveta  

Vďaka implementácii projektu „Ružencovou cestou spoločne do sveta“, vznikla v regióne 
Kysúc jedinečná Ružencová cesta, ktorá je situovaná v krásnej prírode obce Vysoká nad 
Kysucou a kopíruje starý drotársky alebo ak chcete „vršársky“ chodník. 

Pozostáva z piatich železných skulptúr, ktoré postupne znázorňujú jednotlivé tajomstvá 
všetkých štyroch ružencov. Ich jedinečnosť spočíva i v samotnom vyhotovení, pretože na 
realizácii spolupracovali profesionáli vo svojich odboroch. 

Autorom grafík jednotlivých tajomstiev všetkých ružencov je akademický sochár Jozef 
Mundier, ktorý na seba zobral náročnú úlohu graficky stvárniť každé jedno tajomstvo ruženca 
tak, aby každému, kto sa pozrie na výsledný obraz utkvela v pamäti podstata tohto tajomstva. 

Zložitosť celej tvorby spočívala na pleciach autora i v tom, že musel brať na vedomie i 
spôsob, ktorým budú obrazy v konečnej fáze vytvorené teda vypálením plazmou, a to v tom 
zmysle, že po vypálení môžu „vypadnúť“ iba určité časti a to tak, aby celý obraz ostal 
konzistentný. 

Tak ako to býva v živote i počas realizácie tohto projektového zámeru bolo dôležité na 
náročnej ceste stretnúť doslova tých správnych ľudí, ktorých profesionalita a odbornosť ich 
robí výnimočnými, aby sme sa my mohli pokochať krásou ich práce - tentokrát v podobe 
piatich monumentálnych umeleckých diel osadených v lone prírody Vysokej nad Kysucou. 

Návštevník, pútnik či turista tak počas prechádzky po Ružencovej ceste vo Vysokej nad 
Kysucou môže vďaka umeniu a prírode pookriať na duchu a prejsť sa po chodníku, ktorý bol 
vyšliapaný miliónmi krokov predchádzajúcich generácií.  

Oficiálne otvorenia celého projektu prebehlo v nedeľu 19. júna 2022.  

O 13:00 hod. sa uskutočnila procesia sv. ruženca po Ružencovej ceste z parkoviska pri 
kostole sv. Matúša, ktorej konečným cieľom bola kaplnka Panny Márie Lurdskej na 
Vrchrieke – Lazoch. Tu bol pre návštevníkov pripravený kultúrny program, v ktorom 
vystúpili FS Vysočanka, Ženská spevácka skupina Karlovjanka a ĽH Muzička spod Grúňa.  
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Samozrejmosťou bolo i občerstvenie pre všetkých návštevníkov zdarma. 
Kalvárií a krížových ciest nájdete na Kysuciach či na Slovensku nespočetne, ale prejsť sa 
Ružencovou cestou – to môžete iba vo Vysokej nad Kysucou .... 

 
Kelčovské hody 2022 

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. Po dvojročnej „Covidovej prestávke“ 
slávnosť Kelčovských hodov pripadla na 25. a 26. júna 2022. 

Hodové dvojdnie vo Vyšnom Kelčove odštartovala 25. júna 2022 o 20:00 hod. tradičná 
hodová disko - zábava pred pohostinstvom Gazdovský dvor. 

Samotné vyvrcholenie hodových slávnosti sa konalo 26. júna 2022 a začalo sa o 11:00 hod. 
slávnostnou svätou omšou v kostole Božského srdca Ježišovho. Po skončení svätej omše si 
Obec Vysoká nad Kysucou pripravila pre všetkých návštevníkov o 12:30 hod. kultúrny 
program, v ktorom vystúpili FS Vysočanka, Dievčence z Vysokej, Zbojníci z Lupežova v 
hudobnom doprovode p. Jozefa Jankecha z ĽH Muzička spod Grúňa. 

Záver programu patril vynikajúcej Dychovej hudbe Predmierčanka z obce Predmier. 

Všetci návštevníci hodov si tak mohli vypočuť a pozrieť krásne vystúpenia všetkých 
účinkujúcich a priblížiť si tak unikátnosť folklóru, umenia a krásnej piesne. Počasie, ktoré 
bolo priam ukážkové, dotvorilo nádhernú atmosféru celého slávnostného dňa a prispelo tak k 
veľkej účasti návštevníkov. 

Holidays Night 2022 

Pri slove leto si každý z nás určite prestaví čas voľna, oddychu, dni zaliate slnkom, krásne 
chvíle strávené pri vode či voľnočasových aktivitách. 

Práve letné mesiace patria medzi jedny z najkrajších v roku. Pre začiatok letných prázdnin je 
v obci Vysoká nad Kysucou charakteristické podujatie určené pre deti Holidays Night – 
prázdninová noc, ktoré sa tento rok konalo v sobotu 02. júla 2022. Námestie v ústredí obce sa 
od 15:30 hod. začalo zapĺňať deťmi, ktoré už nedočkavo očakávali, čo si organizátori pre nich 
pripravili. 

Prázdninové popoludnie odštartovalo o 16:30 hod. skvelým vystúpením Huga Sníčka, 
známeho z detskej televízie Jojko, ktoré zožalo obrovský úspech. Decká si mohli s Hugom 
zatancovať, zasúťažiť a zaspievať známe pesničky z jeho nového albumu. Po vystúpení 
nasledovala autogramiáda a fotenie s Hugom. O 17:30 hod. zatancovali dve choreografie 
úspešné mažoretky BELLA, ktoré uspeli na medzinárodnej súťaži v Zadare, kde získali až tri 
tituly „Majster Európy“. Následne sa pred pódiom spustil ošiaľ v podobe penovej párty, o 
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ktorú sa postaral DHZ Vysoká nad Kysucou a ktorú si všetci náramne užili. Okrem vystúpení 
boli pre všetkých pripravené rôzne atrakcie – skákací Titanic, nafukovacia atrakcia Hladné 
hrochy, kde si mohli deti vyskúšať svoju šikovnosť v hádzaní guličiek na cieľ, maľovanie na 
tvár, hrnčiarsky kruh, šliapacie autíčka, skákanie vo vreci, hádzanie kruhov na terč, osvieženie 
v podobe mrazenej drene, či stánok s cukrovinkami, cukrovou vatou a hračkami. 

Jedinečným a obohacujúcim spestrením celého podujatia bola návšteva príslušníkov 
Ozbrojených síl SR z 51. výcvikovej základne zo Žiliny, ktorí so sebou priviezli vojenskú 
buginu, vojenský džíp a ukážku zbraní s príslušenstvom. Nezostalo však len pri pozeraní, džíp 
a buginu si mohli všetci, ktorí mali záujem, jazdou v teréne vyskúšať. Nadšenie a eufóriu zo 
strany detí bolo badať hneď pri príchode vojakov. Neustále tvoriace sa rady čakajúce na jazdu 
nasvedčovali, že práve tieto vozidlá vzbudzujú veľký obdiv. 

Veľmi zaujímavou a originálnou bola profi lukostreľba, ktorá nadchla nielen malých, ale i 
veľkých a ukázala, že i vo Vysokej nad Kysucou máme šikovných a nádejných strelcov. 
Maskotom celého podujatia bola tri metre vysoká Panda Vanda, s ktorou sa mohol ktokoľvek 
odfotografovať. 

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. 
Od 20:00 hod. patrilo námestie už tradične detskej disco párty. Do tanca všetkým hral DJ 
Jozef Kmínek. 

Famóznym záverom celého popoludnia bol o 22:00 hod. ohňostroj, ktorý urobil tzv. 
pomyselnú bodku za týmto vydarením podujatím. 

Veľké poďakovanie na záver patrí sponzorom: DHZ Vysoká nad Kysucou, ZEPA Montage 
- Miroslav Zeman (ohňostroj), A&T Group, ZAHAS, Penzión Chalupár, Expreso 
Fontána - Tibor Gáborík, Krčma Furmanec, Gazdovský dvor – Daniel Lysík, 
zamestnancom obce Vysoká nad Kysucou a všetkým dobrovoľníkom či pomocníkom, 
ktorí akokoľvek pomohli s organizáciou tohto krásneho podujatia pre radosť a potešenie 
všetkých detí. 

 

Letné kiná 

Obec Vysoká nad Kysucou si v tomto kalendárnom roku v spolupráci s DHZ Vysoká nad 
Kysucou a DHZ Horný Kelčov pripravila počas letných prázdnin premietanie štyroch letných 
kín. Dve premietania sa konali na námestí v Ústredí obce a dve v areály bývalej základnej 
školy vo Vyšnom Kelčove. 
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Matúšovské hodové slávnosti 2022 

Patrocínium farského kostola sv. Matúša, ktoré každoročne pripadá na mesiac september, je 
významným sviatkom nielen pre samotnú obec, ale i pre jej obyvateľov. Tento rok sa jeho 
oslava konala od 16. septembra 2022 do 18. septembra 2022. 

Piatok 16. septembra 2022 sa niesol v duchu umenia, tvorivosti a nesmiernej ľudskej 
kreativity. V tento deň sa totiž konala vernisáž výstavy pod názvom METAMETY (časostroje 
a iné stroje), ktorej autorom je pán Peter Kolembus, rodák zo Zborova nad Bystricou, 
nesmierne šikovný a kreatívny človek. Organizačnú záštitu nad celým podujatím prebrala 
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 a riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci PhDr. Silvia Kajanková. 
V pripravenom programe, ktorý jedinečne dotvoril umeleckú atmosféru celej vernisáže 
vystúpila Ľudová hudba Muzička pod Grúňa. Večerom sprevádzala vynikajúca moderátorka 
Ing. Mgr. Katarína Borisová. Výstava METAMETY (časostroje a iné stroje) - je verejnosti 
prístupná i v týchto dňoch a potrvá až do 30. septembra 2022. 

Hodová sobota 17. septembra 2022 patrila už tradične rockovej hudbe a podujatiu FEST 
ROCK 2022. Pre všetkých, ktorí zavítali na námestie v Ústredí obce, bol už od skorých 
poobedňajších hodín pripravení fantastický guláš z diviny, o ktorý sa postarali členovia 
Poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou. 
 
Hodová sobota 17. septembra 2022 patrila už tradične rockovej hudbe a podujatiu FEST 
ROCK 2022. Pre všetkých, ktorí zavítali na námestie v Ústredí obce, bol už od skorých 
poobedňajších hodín pripravení fantastický guláš z diviny, o ktorý sa postarali členovia 
Poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou. 
 
Na pódiu sa v rámci tohto podujatia postupne od 18:00 hod. predstavili kapely Basta Fidli - z 
Čadce, Random Choices - kapela z Trenčína a kapela Body z Vysokej nad Kysucou. Hlavnou 
„hviezdou“ večera bola nesporne skupina TEAM Revival Martin, v ktorej podaní odzneli 
najznámejšie hity kapely TEAM a ktorá svojou energickosťou a úžasným výkonom zabavila 
všetkých návštevníkov i napriek nepriaznivému počasiu. 
Tento projekt finančne podporil Žilinský samosprávny kraj 

Ani jedno hudobné vystúpenie si tento rok nenechal ujsť Paul Kanitra, starosta Point Pleasant 
Beach pri New Jersey v USA, ktorý prišiel na návštevu Slovenska a v sobotu 17. septembra 
2022 na pozvanie starostu obce navštívil i obec Vysoká nad Kysucou. 
Od 23:00 hod. sa začala Afterparty, ktorá trvala až do skorých ranných hodín a v ktorej 
prítomných zabávali DJ Ivan, DJ I Van, DJ Jožo a DJ Schrek. 
 
Vyvrcholením hodových slávností bola nesporne nedeľa 22. septembra 2022. Námestie v 
Ústredí obce sa začalo už od skorých ranných hodín zapĺňať stánkami s rôznym 
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remeselníckym i hodovým tovarom. Prví návštevníci Matúšovských hodových slávností si 
mohli už od 8:00 hod. prezrieť tradičný remeselnícky jarmok. 
Atmosféru začínajúceho sa hodového dňa pripomínala i lákavá vôňa "hasičského" guláša pod 
kulinárskou taktovkou Dobrovoľného hasičského zboru Vysoká nad Kysucou. 
Nedeľňajší program začal o 09:15 hod. slávnostným sprievodom, ktorý smeroval od budovy 
obecného úradu do farského kostola sv. Matúša, za účasti starostu obce Vysoká nad Kysucou 
Mgr. Antona Varechu, poslancov obecného zastupiteľstva, členov oboch dobrovoľných 
hasičských zborov, členov Poľovníckeho združenia Vysoká nad Kysucou, folkloristov a 
pozvaných hostí. Pozvanie prijali starosta obce Makov Martin Pavlík s manželkou a primátor 
mesta Čadca Ing. Milan Gura. 
 
Samozrejmou súčasťou hodových slávností bola slávnostná „hodová“ svätá omša, ktorú 
celebroval Mgr. Ing. Peter Dubec, diecézny ekonóm spoločne s domácim pánom farárom 
Mgr. Františkom Mikulášom. Farnosť Vysoká nad Kysucou si v tomto roku pripomína 250. 
výročie svojho založenia, pri tejto príležitosti sa slávnostnej nedeľňajšej bohoslužby zúčastnili 
i kňazi - rodáci z farnosti Vysoká nad Kysucou Mgr. Peter Jankech, správca farnosti Bolešov, 
Mgr. ThLic. Marián Záhumenský, dekan žilinskej diecézy a správca Katedrály Najsvätejšej 
trojice i predošlí správcovia Farnosti Vysoká nad Kysucou Mgr. Stanislav Ďungel, správca 
farnosti Predmier a Mgr. Peter Zimen z Tlačovej kancelárie Konferencie biskupov Slovenska. 
Po skončení svätej omše nasledovalo požehnanie jedinečného projektu Biblickej záhrady, 
ktorú požehnal ekonóm Žilinskej diecézy Mgr. Ing. Peter Dubec. Ide o tematickú záhradu, v 
ktorej rastú stromy a kríky spomenuté v Biblii, vrátane všetkých rajských stromov a 
najznámejších rastlín Svätej zeme. Ďalšou rastlinou, ktorá sa okrem Biblie viaže na významnú 
celosvetovú udalosť je jubilejná ruža v kultivare „Queen Elizabeth“, vysadená deň pred 
pohrebom kráľovnej Alžbety II. Ružu vysadil pri príležitosti 250. výročia vzniku Farnosti 
Vysoká nad Kysucou Mgr. Ing. Marek Sobola, PhD., generálny tajomník združenia Servare et 
Manere, zastrešujúceho medzinárodný projekt Strom pokoja. Všetky podrobné informácie o 
výnimočnej Biblickej záhrade nachádzajúcej sa v obci Vysoká nad Kysucou nájdete 
na www.biblickazahrada.sk 
 
Slávnostné popoludnie, ktoré sa nieslo v duchu ľudových tradícii a folklóru začalo kultúrnym 
programom o 13:30 hod. 
 
Pozvanie sprevádzať ním prijala vynikajúca moderátorka Ing. Mgr. Katka Borisová z 
Kysuckého kultúrneho strediska Čadca. V úvode 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: predsedníčka Žilinského samosprávneho kraja 
Ing. Erika Jurinová, poslanec VÚC a primátor mesta Krásno nad Kysucou Ing. Jozef Grapa, 
primátor mesta Turzovka JUDr. Ľubomír Golis s manželkou, starosta obce Makov Martin 
Pavlík s manželkou, RNDr. Anna Belousovová, bývala poslankyňa Národnej rady Slovenskej 
republiky a poslanci Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou spoločne s hlavným 
kontrolórom obce. 
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Úvod programu patril oceňovaniu osobností obce Vysoká nad Kysucou. Cenu starostu obce 
Vysoká nad Kysucou si z rúk starostu obce Mgr. Antona Varechu a predsedníčky Žilinského 
samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej prevzali: 
 
Ing. Ľuboš Ďurčanský – za športový prínos a záchranu ľudského života 
Mažoretkový klub BELLA – za mimoriadny športový prínos a reprezentáciu obce Vysoká 
nad Kysucou. 
 
Po skončení oceňovania nasledoval kultúrny program, v ktorom obdiv a potlesk zožala 
Detská Muzička z Vysokej v zložení malých začínajúcich umelcov – Matúš a Šimon 
Varechovci, Jakub Frollo a Sebastián Zeman, ktorí uchvátili publikum hrou na hudobné 
nástroje. 
 
Ako ďalšia vystúpila Ľudová hudba Muzička spod Grúňa, ktorá vo svojom prevedení zahrala 
ľudové piesne z oblasti Kysuckých Beskýd, Beskydskej vrchoviny, Turzovskej vrchoviny a 
Javorníkov, Kysuckej vrchoviny. 
 
Svojej vynikajúcej umeleckej povesti nezostal nič dlžný ani ďalší účinkujúci a to Ľudová 
hudba Capkovci zo Skalitého, ktorí okrem spevu celé svoje vystúpenie trefne doplnili 
humorným žargónom a vtipmi. 
 
Perfektný umelecký a herecký výkon predviedli Zbojníci z Lupežova, ktorí sa predstavili 
spoločne s Dievčencami z Vysokej a Ľudovou hudbou Muzička spod Grúňa s úplne novým 
pásmom „POKAPALA NA SALAŠI SLANINA“, pod ktoré sa autorsky a režisérsky podpísal 
pán Ivan Gajdičiar st. a ktoré malo na hodoch svoju premiéru. 
Ďalším účinkujúcim, ktorý vystúpil bola FS Vysočanka, ktorá sa predstavila s pásmom 
ľudových a svetských piesní v hudobnom doprovode heligonkárky Anetky Malíkovej a pána 
Štefana Krigovského. 
 
Absolútnou „topkou“ celého programu bolo famózne vystúpenie Folklórneho súboru Šarišan 
z Prešova. Šarm, charizma, dokonalá choreografia, profesionalita, energickosť a fantastický 
výkon všetkých členov súboru ohúril celé publikum a zožal obrovský úspech o čom svedčil 
i neutíchajúci potlesk všetkých prítomných. 
 
Záver patril vystúpeniu talentovaných mažoretiek BELLA, ktoré sa predstavili v dvoch 
vstupoch programu. Tieto nadané a šikovné dievčatká si za svoj výkon vyslúžili od všetkých 
potlesk. 
 
I keď tohtoročné počasie nám nebolo veľmi naklonené, veríme, 
že Matúšovské hodové slávnosti vo Vysokej nad Kysucou vo všetkých návštevníkoch 
zanechali len bohatý umelecký zážitok a dodali povzbudenie, silu a životnú vzpruhu všetkým, 
ktorí prišli. 
 
Matúšovské hodové slávnosti 2022 by sa však nemohli uskutočniť bez veľkého množstva 
zainteresovaných ľudí, spoločenských organizácií a zamestnancov obce. Preto každému 
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jednému, ktorý sa akoukoľvek pomocou podieľal na organizácii Matúšovských 
hodových slávností 2022 patrí úprimné ĎAKUJEM. 
 

Vďaka vám... 

Mesiac október už celé desaťročia vo väčšej či menšej miere v našich mysliach skloňuje slová 
ako sú: starší ľudia, seniori a staroba, ktorú môžeme chápať ako akýsi „Boží dar“, súčasť 
prirodzeného chodu nášho života. Pri tejto príležitosti si Obec Vysoká nad Kysucou pripravila 
pre všetkých seniorov v stredu 12. októbra 2022 o 13:30 hod. posedenie v sále kultúrneho 
domu vo Vysokej nad Kysucou spojené s kultúrnym programom. 

Stretli sa tu seniori, ktorí si zaspomínali na rôzne chvíle svojho života, ťažšie, ale i tie 
radostnejšie a veselšie, veď tak ako sa leto prehupne do jesene, tak ich mladosť podala žezlo 
zrelosti, a bolo na čo spomínať. 

 
V slávnostnom príhovore im starosta obce Mgr. Anton Varecha poďakoval za celoživotnú 
prácu, za obetavosť a lásku, ktorú stále rozdávajú. Zaželal im, aby obdobie ich ďalšieho 
života bolo sprevádzané farebnou nevšednosťou, aby ich každodenný život bol plný pevného 
zdravia, šťastia a mohli sa ešte dlho tešiť medzi nami obklopení láskou, úctou a vďakou 
všetkých čo sú naokolo. 

 
V kultúrnom programe potešili všetkých prítomných básňami, piesňami a tanečnými 
vystúpeniami deti a žiaci zo ZŠ s MŠ E. A. Cernana a Folklórna skupina Vysočanka, ktorá si 
pripravila pásmo ľudových piesní v hudobnom doprovode heligonkárky Anetky Malíkovej. 
Bolo to príjemné popoludnie plné rozhovorov a milých stretnutí. 
Nemali by sme však zabúdať na to, že úctu a pozornosť treba starším prejavovať nielen v 
tomto mesiaci, ale i počas celého roka. 

Kultúrny víkend vo Vysokej 

Víkend 12. a 13. novembra 2022 bolo možné vo Vysokej nad Kysucou nazvať kultúrnym. 
Obec Vysoká nad Kysucou a Farnosť Vysoká nad Kysucou si totiž pre svojich obyvateľov a 
návštevníkov obce pripravili na oba dni dve kultúrne podujatia, ktoré im spríjemnili 
predlžujúce sa jesenné večery. 

V sobotu 12. novembra 2022 o 17:00 hod. sa zaplnili priestory farského kostola sv. Matúša 
avšak nie účastníkmi sv. omše, ale divákmi, ktorí si prišli pozrieť koncert Komorného 
orchestra INCIPI a opernej divy sopranistky Michaely Kubištelovej, rodáčky z Vysokej nad 
Kysucou. Komorný orchester INCIPI je tvorený nadanými hudobníkmi z Kysúc a Talianska a 
i vo Vysokej nad Kysucou vystúpil pod taktovkou vynikajúceho talianskeho dirigenta 
Enrica Volpeho. Po viac ako hodine diváci odchádzali nie len s krásnym hudobným zážitkom, 
ale i spokojnosťou, že svojím dobrovoľným vstupným pomohli s financovaním novej strechy 
na farskom kostole sv. Matúša. 
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Zatiaľ čo sobota patrila vážnej hudbe, v nedeľu 13. novembra 2022 čakal v Kultúrnom 
dome vo Vysokej nad Kysucou na divákov odlišný žáner. Pozvanie do obce Vysoká nad 
Kysucou prijal Divadelný súbor Staškovan a Spolok rodákov Jozefa Krónera, ktorý o 15:00 
hod. odohral divadelné predstavenie podfarbené vtipnými textami a žargónom pod názvom 
...a furt sa pije, ktoré zachytávalo život Kysučanov pred 100 rokmi. Originálny scenár tejto 
hry napísala Mgr. Juliana Belková, ktorá spoločne so svojím bratom Ing. Vladimírom 
Gajdošíkom bola zároveň i režisérkou. Téma, ktorá je neustále aktuálna a vynikajúci herci 
Divadelného súboru Staškovan sa postarali o pobavenie a smiech všetkých prítomných 
divákov, ktorí hercov odmenili na záver búrlivým standing ovation teda potleskom v stoji. 
 

Úprimné poďakovanie za krásne kultúrne vystúpenia vo Vysokej nad Kysucou patrí 
hudobníkom Komorného orchestra INCIPI a dirigentovi Enricovi Volpemu, sopranistke 
Michaele Kubištelovej, členom Divadelného súbora Staškovan, členom Spolku rodákov 
Jozefa Krónera, režisérom, technikom a všetkým, vďaka ktorým sa podarilo aspoň nachvíľu 
vniesť radosť, pokoj a pocit šťastia do našich uponáhľaných životov. 

 

Návšteva sv. Mikuláša 

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. 
 Sv. Mikuláš v pondelok 5. decembra 2022 neobišiel ani deti v obci Vysoká nad Kysucou.  

Prvé hlúčiky netrpezlivo čakajúcich detí sa na námestí v Ústredí obce začali tvoriť už okolo 
16:30 hodine. Počas chvíľ čakania na toho najdôležitejšieho hosťa, na ktorého netrpezlivo 
čakajú každý jeden rok sa mohli deti občerstviť vynikajúcimi perníkovými palacinkami 
a čajíkom a ich rodičia fantastickým punčom, o ktorí sa postarali zamestnanci obce. O 17:00 
hod. nastala tá veľká chvíľa, do našej obce zavítal ten dlho očakávaný hosť. Nebol ním nikto 
iný ako sv. Mikuláš, ktorý sa v doprovode svojich dvoch anjelom priviezol na koči.  

Avšak ako Mikuláš vystúpil na pódium a privítal všetky deti svojím príhovorom, na pódium 
vyskákali  i štyria  hrôzostrašní čerti 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 pani učiteliek.  

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 376 detí. Mikulášovi a 
anjelom deti poďakovali a sľúbili, že celý rok budú opäť dobré a budú sa tešiť na krásny 
adventný čas, aby sa mohli znova s nimi stretnúť. 

Keď sa kôš s darčekmi úplne vyprázdnil Mikuláš, spoločne so všetkými deťmi, prešiel k 
vianočnému stromčeku a mávnutím svojou zázračnou palicou ho nádherne rozsvietil. V tej 
chvíli nejedno detské očko zablysklo nadšením a radosťou. 



 14 

Poďakovanie za zorganizovanie podujatia patrí všetkým pracovníkom obce, dobrovoľníkom, 
pani Petre Chlebničanovej, pedagógom za prípravu mikulášskeho programu, no a 
samozrejme Mikulášovi, anjelom a čertom ... 

 
 
JUBILANTI 
 

V roku 2022 sme zablahoželali pri životných jubileách, zlatých svadbách a 
odovzdali darčekové balíčky: 

 

JUBILANTI 
80 rokov 85 rokov 90 rokov Nad 90 rokov 

9 balíčkov: 
Pavla Bobčíková 
Irena Janíková 

Mária Krasuľová 
Emília Kubincová 
Mgr. Pavol Kužma 

Mgr. Martin Machciník 
Ján Nekoranec 
Ladislav Papaj 

Mária Šupčíková 
 

3 balíčky: 
Veronika Čerňanová 

Ján Masnica 
Pavol Marcinko 

6 balíčkov: 
Mária Cipková 

Antónia Kubošná 
Amália Ligáčová 
Božena Šromková 
Mária Vojteková 
Mária Vavricová 

6 balíčkov: 
Ján Beňo 

Mária Miníková 
Emília Skybíková 
Helena Lučanová 
Katarína Cviklová 

Veronika Galuščáková 

 
 
 
 
 

ZLATÉ SVADBY 
9 manželských párov 

 
Boli nimi:  
13. 01. 2022 – Milan a Helena Banetkovci 
20. 01. 2022 – Ladislav a Ľudmila Kamenárovci 
15. 06. 2022 – Rudolf a Oľga Bittalovci 
13. 07. 2022 – Viliam a Helena Nevidzanovci 
10. 08. 2022 – Jozef a Anna Vrbinárovci 
17. 08. 2022 – Anton a Kristína Jedinákovci 
17. 08. 2022 – Rudolf a Anna Masnicovci 
12. 10. 2022 – Emil a Mária Matejní 
26. 10. 2022 – Ján a Antónia Janetkovci 
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OBECNÝ ROZHLAS 

Od 01. 01. 2022 do 12. 12. 2022 bolo odvysielaných 585 rozhlasových oznamov a gratulácií.   
 
 

ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPIETĽSTVA 

Od 01. 01. 2022 do 14. 12. 2022 sa uskutočnilo celkovo 6 riadnych zasadnutí obecného 
zastupiteľstva,  z ktorých bolo vyhotovených 6 zápisníc a uznesení. Siedma v poradí  bola 
ustanovujúca schôdza obecného  zastupiteľstva, ktorá sa konala 22. 11. 2022. 
 
 
 
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV – SÁLA KULTÚRNEHO DOMU 

V roku 2022 bolo celkovo uzatvorených 9 nájomných zmlúv na prenájom sály kultúrneho 
domu na účely (svadby, rodinné oslavy, predaj). 

 
 
 
Vo Vysokej nad Kysucou, dňa  12. 12. 2022                 
                                                                         
 
          
                                                                                   Vypracovala: Bc. Monika Perďochová 
 


