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Kysucká knižnica v Čadci úspešne v týchto dňoch ukončila projekt „Hodnoty na 
dlani“ realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Česká republika – 
Slovenská republika 2007-2013, na ktorý získala finančné prostriedky z  
Európskej únie z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a štátneho rozpočtu. Na spolufinancovaní sa podieľal zriaďovateľ Kysuckej 
knižnice v Čadci Žilinský samosprávny kraj. V rámci tohto projektu Kysucká 
knižnica v Čadci spoločne s Městskou knihovnou v Rožnove pod Radhoštěm 
pripravila pre obyvateľov všetkých vekových kategórií spadových oblastí veľké 
množstvo kultúrnych, vzdelávacích a relaxačných aktivít.  
Ako prvý bol zrealizovaný cyklus podujatí pre detí a mládež pod názvom Prišla 
k nám rozprávka. Akcia mala za úlohu sprostredkovať najmladšej generácií 
hodnoty ľudovej slovesnosti a literatúry pre deti. Z našich kysuckých autorov sa 
na besedách a verejnom čítaní s rožňovskými deťmi stretla autorka rozprávok 
Terézia Mešťanová a spisovateľ Peter Kubica. Kysuckým deťom sa 
predstavil rožnovský autor a zberateľ rozprávok, povestí a bájí Daniel Drapala. 
Pri tejto príležitosti Kysucká knižnica so svojim partnerom vydala záložky do 
kníh, ktoré majú prezentovať kysuckých a rožnovských spisovateľov pre deti 
a mládež a ilustrátorov, ktorí svojou tvorbou obohatili knižnú kultúru.  
Z kysuckých autorov sme na týchto malých tlačovinách odprezentovali – Petra 
Holku, Dušana Mikolaja, Jána Podmanického, Jozefa Marca, Petra Kubicu, 
Teréziu Mešťanovú, Antona Pajonka, Ondreja Zimku, Miroslava Cipár, 
Michaelu Veličkovú a z  valašských autorov - Daniela Drapala, Helenu 
Mičkalovú, Richarda Sobotku, Luciu Ptáčkovú a Ludmilu Vaškovú.   
Stretnutia a s tým spojené besedy a prezentácie predstavujúce dávny a súčasný 
život na oboch stranách hraníc našich regiónov pokračovali v cykle podujatí pod 
názvom O živote v našich regiónoch, ktoré pre zmenu boli venované študentom 
a dospelým záujemcom. Jozef Marec predstavil svoju publikáciu Ľudová strava 
Horných Kysúc, ktorá bola spojená s prezentáciou najzaujímavejších pôvodných 
jedál v podaní Márie Poljakovej, pri ktorých sa účastníci zhodli, že majú 



rovnakú podobu, ako u nich na Valašskú. Rudolf Gerát na stretnutí 
s rožňovskými seniormi priblížil kultúrne, historické a prírodné zaujímavosti 
pod názvom Pozoruhodnosti a pamätihodnosti Kysúc. Medzi študentov do 
Čadce prišiel rožnovský spisovateľ Richard Sobotka, ktorý im netradičným 
spôsobom predstavil Rožnovské kúpeľníctvo a históriu tohto mesta. V rámci 
projektu sme vydali aj dva Manuály na vyhľadávanie informácií o Kysuciach 
a Rožnove pod Radhoštěm zo všetkých oblastí kultúrno-spoločenského života, 
o historických a prírodných zaujímavostiach určený pre širokú verejnosť. 
Projekt sa realizoval v druhej polovici roku 2010 a počas prvého polroku 2011. 
Záverečným spoločným podujatím v minulom roku bolo stretnutie kysuckých 
a rožňovských knihovníci, pracovníci kultúry a priateľa knižníc na spoločnom 
putovaní po  Pašeráckych cestičkách, ktoré viedli z Bieleho kríža z českej strany 
na Konečnú v Klokočove na slovenskej strane. Potulky boli spojených 
s prezentáciou povestí, rozprávok a tradovaných príbehov.     
Deti od 10 do 15 rokov sa mali možnosť zapojiť do medzinárodnej literárno-
výtvarnej súťaže na tému Pozoruhodnosti môjho mesta. Svojimi prácami sa 
uchádzali o poklad Ondreja I. Dobrotivého - kráľa Kysuckého rozprávkového 
kráľovstvá. Autori najlepších textov a výtvarných prác z Čadce a Rožnova boli 
pozvaní na vyhodnotenie súťaže do Kysuckej knižnice, kde boli udelené tým 
najúspešnejším ocenenia. Zo súťaže vzišiel zborník, kde sa uvádzajú najlepšie 
súťažné texty a ilustrácie a tiež aj pohľadnice s naj úspešnejšímu ilustráciami. 
Tieto najlepšie práce boli prezentované aj formou výstav v oboch partnerských 
knižniciach. Na vernisáže výstav boli pozvaní mladí autori, ktorí mali možnosť 
prezrieť si mestá a konfrontovať svoje zážitky s prácami svojich priateľov.    
V závere projektu sme zrealizovali pre kysuckých a rožnovských knihovníkov, 
kultúrnych a informačných pracovníkov v Kysuckej knižnici odborný seminár 
na tému Informácia - najväčšia devíza dneška. Na seminári odzneli príspevky 
riaditeľky Kysuckej knižnice v Čadci – Mgr. Janky Mudríkovej, riaditeľa  
Městské knihovny v Rožnově Bc. Pavla Zajíce a Mgr. Zuzany Mjartanovej 
z Krajskej knižnice v Žiline, ktoré zhodnocovali výsledky práce s informáciami, 
a aktivity určené pre svojich záujemcov, zaoberali sa informačnou 
gramotnosťou   obyvateľov regiónov a  problémami z tejto oblasti. 
Hlavný cieľ projektu bolo upevnenie spolupráce dvoch partnerských knižníc  
v kultúrnej, informačnej a výchovno-vzdelávacej v oblasti prostredníctvom 
spoločne zrealizovaných aktivít a podporiť kultúrny rozvoj oboch spádových 
oblastiach. Náš záver si dovolím  konštatovať, že naše zámery sa nám podarilo 
splniť a z tohoto spoločného projektu vzišli ďalšie plány na ďalšiu spoluprácu.  
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