
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 
 
 

Čadca (8. marec 2017) - Výtvarná súťaž s názvom Ilustrujem svoju obľúbenú knižku, ktorú 

vyhlasuje Kysucká knižnica v Čadci má už dlhoročnú tradíciu a koná sa na počesť 

významného kysuckého výtvarníka Miroslava Cipára, ktorý tento rok oslávil úctyhodných 82 

rokov. Určená je pre žiakov základných škôl a hendikepované deti a mládež. V tomto roku sa 

do súťaže zapojilo 271 žiakov z jedenástich škôl kysuckého regiónu, a individuálne sa 

zúčastnili i  deti z Krásna nad Kysucou, z Čierneho a Vysokej nad Kysucou. 

Kysuckej knižnici, ktorej zriaďovateľom je Žilinský samosprávny kraj, sa podarilo vystaviť 

všetky výtvarné práce, nielen tie ocenené. V takto pestro vyzdobených priestoroch sa konala 

v piatok 24. februára 2017 vernisáž výstavy a slávnostné vyhodnotenie najkrajších výtvarných 

prác. Organizátorka súťaže Zuzana Hrdková v úvode privítala hostí a priblížila osobnosť a 

tvorbu Miroslava Cipára. Slova sa ujala i riaditeľka Kysuckej knižnice, Janka Bírová. 

Podujatie bolo spestrené hudobným vystúpením študentiek Gymnázia J. M. Hurbana v Čadci 

– Sabíny Gulčíkovej a Biancy Mackovej, ktoré si so sebou priniesli netradičný hudobný 

nástroj ukulele. V podaní Sabíny Gulčíkovej odznela i báseň Milana Lasicu Hore nad 

mestom. Vyvrcholením podujatia bolo slávnostné vyhodnotenie súťaže, kde odzneli mená 

víťazov a nebolo ich málo. Štyridsiatim súťažiacim, ktorí reprezentovali školy: ZŠ Rázusova, 

ZŠ J. A. Komenského, ŠZŠ Čadca, ZŠ Raková, Súkromná ZŠ s MŠ pre žiakov a deti 

s autizmom v Čadci, ZŠ Oščadnica, Gymnázium J. M. Hurbana v Čadci, ZŠ Horelica a ZŠ 

Podzávoz, boli udelené pamätné listy a vecné ceny. V závere podujatia prítomní prijali 

pozvanie na prehliadku výstavy a na malé očerstvenie, ktoré sponzorovalo občianske 

združenie Literárny kompas. ,,Teší nás popularita súťaže nielen množstvom prihlásených 

súťažných prác, ale i návštevnosťou výstavy. Rodičia, priatelia a  pedagógovia si nenechajú 

ujsť výstavu malých výtvarníkov. Samozrejme pestré obrázky pútajú zrak i návštevníkov 

knižnice. Tí, ktorí nestihli vernisáž, si môžu výstavu pozrieť do 31. marca 2017“, dodáva 

Zuzana Hrdková.  
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