Občianske združenie Voľný čas Vysoká nad Kysucou
Občianske združenie Voľný čas je na scéne spoločenského diania vo Vysokej nad Kysucou od roku
2004. Počet podujatí organizovaných občianskym združením od jeho založenia sa už blíži k číslu 200.
Len v rokoch 2018 a 2019 bolo, aj v spolupráci s Obcou a organizáciami DHZ Vysoká a Horný
Kelčov, ZŠ E. A. Cernana a Klubom turistiky, zorganizovaných 28 akcií s celkovým počtom účastníkov
2.946.
Rok 2020 – nastala vynútená stagnácia. Zorganizované boli iba 2 akcie (vo februári a marci)
ktorých sa zúčastnilo 69 súťažiacich.
OZ však rozbehlo v roku 2020 vlastný projekt označenia osád v našej obci historickými názvami.
V teréne bolo doposiaľ označených 37 osád.
Pre rok 2021 má OZ v pláne (okrem už zaužívaných športových a spoločenských podujatí, ktorých
konanie je podmienené zmenou súčasnej mimoriadnej situácie):

- dokončiť označenie doposiaľ neoznačených vysockých osád historickými názvami,
- vyznačiť 6 okruhov (vlastným turistickým značením) o celkovej dĺžke 56 km, ktoré povedú
celkom cez 78 osád obce Vysoká nad Kysucou, ktoré umožnia každému záujemcovi ich
návštevu a spoznanie bez obáv s orientáciou,
- vyčistiť zarastené historické chodníky medzi týmito osadami na plánovaných okruhoch
v celkovej dĺžke takmer 6 km,
- vybudovať vyhliadkové miesto s malou rozhľadňou a prístreškom na východnom výbežku
kóty Lukovice 830 m (nad osadou Zlámaná) odkiaľ sú vynikajúce výhľady (je vidieť 14 pohorí
od Sliezskych Beskýd (Poľsko) po Krivánsku Malú Fatru), ktorým za dobrej dohľadnosti
dominujú Západné, Vysoké aj Belianske Tatry.

Ak chcete aj Vy prispieť k realizácii týchto plánov
Venujte, prosím, 2 % z vami odvedenej dane z príjmov v roku 2020
občianskemu združeniu Voľný čas Vysoká nad Kysucou
ktoré je aj v tomto roku zaregistrované medzi príjemcov, ktorým možno poukázať sumu do
výšky 2% z dane odvedenej za rok 2020 právnickými aj fyzickými osobami.
Údaje o prijímateľovi – potrebné k poukázaniu 2% podielu
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IČO:
37 97 20 57
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno (názov): Voľný čas
Sídlo-ulica: Vysoká nad Kysucou
Súpisné/orientačné číslo: 215
PSČ: 023 55 21 Obec: Vysoká nad Kysucou

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov
1/ Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil
tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane za rok 2020
2/ Údaje o prijímateľovi - OZ Voľný čas napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu
chcete poukázať.
Podnikatelia a právnické osoby
uvedú údaje o prijímateľovi do príslušných koloniek v tlačive Daňové priznanie
Ak neviete ako pri darovaní postupovať, zavolajte prosím,
na mob. 0911 902 250 (Anton Opial)

