
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Kysuce a kysucká literatúra v Třinci  

Čadca (21.4.2016) – Krásne sobotné popoludnie slnečného jarného dňa lákalo mnohých na 

prechádzky do prírody, ale malá skupinka Kysučanov mierila za rodákmi a priaznivcami 

slovenskej kultúry do neďalekého mestečka za našimi hranicami. Kysucká knižnica v Čadci 

(ďalej KK v Čadci), ktorá pracuje v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho 

kraja, nadviazala nový družobný kontakt so Slovákmi žijúcimi v blízkom zahraničí. 

Slovenský klub v Třinci združuje obyvateľov mesta, ktorí sa tu v minulosti prisťahovali 

najmä kvôli práci, našli tu svoj nový domov, ale i napriek tomu sa hlásia k slovenskej 

národnosti. Klub pripravuje pre svojich členov množstvo aktivít, ktoré im umožňujú 

udržiavať blízky vzťah s rodnou krajinou, jej kultúrou, literatúrou a jazykom. Predsedníčka 

tamojšieho klubu, pani Zdenka Samková navštívila našu knižnicu už v minulom roku 

a informovala sa o možnostiach spolupráce v oblasti spoločných kultúrnych projektov. Prvým 

spoločným podujatím bolo autorské stretnutie so spisovateľom Ladislavom Hrubým 

a poetkou Martou Harajdovou, ktoré sa uskutočnilo 16. apríla 2016 na pôde Mestskej knižnice 

v Třinci. 

Spolu so súčasnými kysuckými autormi a pracovníkmi knižnice pricestoval so svojou gitarou 

i hudobník a pedagóg Marián Lehotský. V priestoroch moderne a funkčne zariadenej mestskej 

knižnice sa kysuckej delegácií dostalo veľmi srdečného a priateľského prijatia. V úvode 

stretnutia sa účastníci v krátkej filmovej ukážke oboznámili s najvýznamnejšími historickými, 

kultúrnymi a prírodnými pozoruhodnosťami mesta Čadce i  Kysuckého regiónu. Pracovníčka 

KK v Čadci Helena Pagáčová predstavila úspešných kysuckých autorov a čítaním ukážok 

z ich tvorby zaujala publikum básňami Marty Harajdovej, dlhoročnej členky literárneho klubu 

Oáza i prozaickými textami Ladislava Hrubého. Prezentácia literárnej tvorby bola oživená 

hudobnými vstupmi Mariána Lehotského, ktoré publikum ocenilo spontánnym potleskom. 

Potešilo nás, že väčšina účastníkov všetkých vekových kategórií sa na stretnutie dobre 

pripravila a prečítala si knihy hosťujúcich autorov. To sa prejavilo v následnej živej diskusii 

i pri autogramiáde. Je chvályhodné, že slovenská komunita udržuje a rozvíja blízky vzťah 

a lásku k Slovensku aj u svojich potomkov. Zišli sa tu ľudia pochádzajúci z Kysúc ale i 

Považia, Piešťan, či Rajeckej doliny. Priviedli svoje deti i vnúčatá a medzi tých skôr 

narodených patrili i manželia Ostrákovci, ktorí sa prejavili ako najaktívnejší diskutéri. 

Rozhovory  prešli od literatúry k iným témam a rodáci sa pýtali, čo je u nás nové, ako sa má 

ten - či ten ich známy alebo príbuzný.  Prekvapila nás krásna slovenčina, ktorá zaznievala v 



rozhovoroch, napriek tomu, že niektorí rodáci žijú v Českej republike už desaťročia. Autorské 

stretnutie prebiehalo v príjemnej priateľskej atmosfére, ktorú vytvorilo vnímavé publikum 

i hostia z Kysúc svojim neformálnym vystupovaním a živým dialógom. Priateľské susedské 

posedenie s ľuďmi, ktorí tvoria členskú základňu Slovenského klubu napokon ukončila pani 

Samková poďakovaním a prísľubom ďalších stretnutí. Kysucká knižnica v Čadci očakáva už 

v júni mladých umelcov z Třinca, ktorí sa predstavia svojou hudobnou produkciou na 

Svätojánskej poetickej noci. Na ďalšie spoločné stretnutia sa už veľmi tešíme. 

 

KK 

Mgr. Helena Pagáčová 

Kysucká knižnica v Čadci 

Ul. 17. novembra 1258 

022 01 Čadca 

LATITUDE       49°26'12,154"N 

LONGITUDE     18°47'5,862"E 



 


