
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Ochrana prírody na Kysuciach v spomienkach pamätníka. 

 

Čadca (24. október 2017) – V Kysuckej knižnici v Čadci, ktorá pracuje v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja sa vo štvrtok 19. októbra 2017 uskutočnilo 

príjemné stretnutie ochrancov a priateľov prírody,  aby do literárneho sveta slávnostne uviedli 

novú publikáciu z pera Rudolfa Geráta pod názvom Ochrana prírody na Kysuciach s 

podtitulom Spomienky pamätníka. 

Neformálne priateľské stretnutie otvorila privítaním autora publikácie Ruda Geráta, 

spoluautora fotografickej časti knihy Jaroslava Veličku, riaditeľky vydavateľstva Magma 

Márie Ščúryovej, ochrancov prírody a ďalších hostí zástupkyňa riaditeľky Kysuckej knižnice 

v Čadci, pani Ľubica Lašová.   

Nová publikácia prezentuje činnosť ochrancov prírody na Kysuciach a prináša obrovské 

množstvo zaujímavých informácií, ktoré podčiarkujú a dopĺňajú dokumentačné fotografie, ale 

i spomienky a príbehy pamätníka dlhoročného procesu a iniciátora mnohých ochranárskych 

projektov – pána Rudolfa Geráta. V úvode knihy sú vyzdvihnuté tri TOP akcie kysuckých 

ochranárov a nasledujú prvé kroky, ktoré rozbehli dlhoročný a veľmi prospešný proces 

ochrany životného prostredia. Od čistenia brehov rieky Kysuce sa dobrovoľná ochranárska 

činnosť rozvíjala cez aktivity ornitológov, tábory ochrancov prírody, prácou s mládežou a cez 

Štátnu ochranu prírody: CHKO Kysuce. Kniha je rozdelená na dve kapitoly. Prvá mapuje 

prírodné podmienky Kysúc a druhá približuje konkrétne projekty, ktoré boli úspešne 

zrealizované. Projekty pod výstižnými názvami ako Kysucké studničky, Miléniový park, 

Vody Kysúc, Park zmierenia, Cez Javorník chodník, Mamutica, či Sedem divov Kysúc si 

zaslúžia náš veľký obdiv a úctu. Práca ochranárov sa rozbehla i na medzinárodnej úrovni a už 

niekoľko rokov dominuje stretnutiami zástupcov troch hraničných štátov na Trojmedzí 

v Hrčave. 

Stretnutie v knižnici sa nieslo v kruhu priateľských rozhovorov a spomienok najbližších 

spolupracovníkov, ochranárov a spoluautorov publikácie pána Ruda Geráta, Jaroslava 

Veličku, Márie Ščúryovej, Stanislava Mikovčáka a Pavla Šutého. Napokon každý z nich 

pokropil knihu studničnou kysuckou vodou malou smrekovou vetvičkou. Tým bolo uvedenie 

knihy do literárneho života slávnostne zavŕšené. 

Neúnavný a nesmierne húževnatý ochranár, publicista, významná osobnosť kultúry, nositeľ 

Ceny ministra životného prostredia SR, ceny Mesta Čadca a ďalších ocenení sa v tomto 

mesiaci dožil významného životného jubileá. Prajeme mu veľa zdravia a úspechov do ďalšej 



záslužnej a činorodej práce a novej publikácii, ktorá obohatí knižný fond Kysuckej knižnice 

v Čadci priazeň mnohých čitateľov. 
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