Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
Jurinova jeseň 2017
Čadca (17.10.2017) – Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja bola hlavným organizátorom 13. ročníka Celoslovenskej literárnej
súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň. Vyhodnotenie súťaže
bolo spojené s bohatým programom sprievodných podujatí, ktoré prebiehali na Kysuciach
v dňoch od 10. do 13. októbra 2017. Hlavným partnerom celoslovenského podujatia bol Fond
na podporu umenia, spolupracujúce organizácie Mesto Čadca, Mesto a farnosť Turzovka,
Obec Klokočov a podporili ho i mnohí mediálni partneri. Na literárnom galavečeri boli
udelené hlavné ceny Pavla Hrtusa Jurinu v kategóriách poézia a próza, cena Jána Harantu
a čestné uznania finalistom literárnej súťaže. Prvú cenu v kategórii poézia získala Karolína
Kováčová, v kategórií próza získal prvenstvo Branislav Valkovič a Cenu Jána Harantu si
odniesla rehoľná sestra Anežka Žatková. Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo spolu 71
autorov, ktorí zaslali spolu 245 súťažných literárnych prác. Predsedom hodnotiacej odbornej
poroty bol Teodor Križka a spolupracujúcimi členmi Ján Gallik a Katarína Džunková.
Sprievodné podujatia 13. ročníka Jurinovej jesene oslovili širokú čitateľskú verejnosť
všetkých vekových kategórií a boli organizované nielen na pôde Kysuckej knižnice v Čadci,
ale i v okolitých mestách a obciach na Kysuciach. Kysuce ožili duchovným slovom, hudbou,
stretnutiami s významnými osobnosťami slovenskej literatúry a kultúry, ale aj hlbokými
dojmami pri prehliadke výstavy ikon, ktoré svojou krásou otvárajú okná do duchovného
sveta. Vernisáži výnimočnej výstavy výtvarných originálov Sakrálna maľba – ikony,
predchádzala prednáška Fatimské zjavenia, ktorú pre obyvateľov Centra sociálnych služieb
Park Čadca pripravila Magdaléna Bezegová. V Kysuckej knižnici v Čadci si veľké množstvo
návštevníkov so záujmom vypočulo prednášku výtvarného teoretika a zberateľa Milana
Urbaníka na tému Staroruské ikony. Umelecký zážitok vernisáže a prednášky prehĺbil
hudobný program pod vedením hudobnej pedagogičky Iriny Školníkovej. Knižnica ožila
i duchovnou tvorbou pre deti a to dvoma autorskými besedami so spisovateľkami Annou
Olšovskou a Katarínou Mikolášovou. Literárny galavečer a dialógy pod lampou otvorila
riaditeľka Kysuckej knižnice Janka Bírová a spolu s členmi odbornej poroty a primátormi
kysuckým miest Čadca a Turzovka ocenila víťazov literárnej súťaže. Dôstojnú a slávnostnú
atmosféru vytvorilo vystúpenie speváckeho telesa, gregoriánskej Scholy cantorum
z Katolíckej univerzity v Ružomberku pod vedením Jany Bednárikovej. Galavečer
moderovala bývalá televízna hlásateľka, recitátorka a externá redaktorka Rádia Lumen, pani
Hilda Michalíková. Víťazné literárne práce boli prezentované umeleckým prednesom

herečiek martinského a žilinského divadla –Ľubomírou Krkoškovou Hlaváčovou a Annou
Homolka Čitbajovou. 13. ročník Jurinovej jesene uzatváral odborný seminár na tému
Slovenská duchovná tvorba s príspevkami Teodora Križku, Jána Gallika a Jany Juhásovej.
Študenti stredných škôl, autori duchovnej tvorby z celého Slovenska a čitateľská verejnosť
mali možnosť získať množstvo cenných a zaujímavých informácií z oblasti duchovnej tvorby
a tvorby jej významných predstaviteľov. Ďalší program pokračoval putovaním do rodísk a
k pamätným tabuliam Jána Harantu a Pavla Hrtusa Jurinu v Turzovke a Klokočove.
Začínajúcich autorov, členov odbornej poroty a ďalších hostí privítala pri Gymnáziu
v Turzovke riaditeľka školy Eva Lejtrichová. Po príhovoroch, recitácií básní, hudobnom
programe študentov a položení vencov k pamätnej tabuli pokračoval sprievod k farskému
kostolu Nanebovzatia Panny Márie. Modlitbou a krátkou náboženskou slávnosťou za účasti
pána farára Jána Vrbatu si prítomní pri hrobe básnika a kňaza Jána Harantu dôstojne uctili
jeho pamiatku. Slávnosť duchovne podporili i piesne speváckeho zboru Konvalinka.
Spomienkové putovanie pokračovalo do obce Klokočov k pamätnej tabuli Pavla Hrtusa
Jurinu. Pri obecnom úrade čakalo na hostí milé prekvapenie a hudobný program malých
heligonkárov z Centra voľného času v Klokočove. Prítomných privítala v zastúpení starostky
pani Paula Pápolová. Teodor Križka svojim príhovorom vzdal úctu exilovému spisovateľovi,
ktorého hrob leží v ďalekej Austrálii, ale jeho rodáci na neho nezabúdajú. Zároveň
pripomenul i zásluhy a aktívnu účasť na minulých ročníkoch Jurinovej jesene - dekana
Katolíckej univerzity v Ružomberku, zosnulého Imricha Vaška. Pani Hilda Michalíková
zarecitovala báseň na jeho počesť a slávnosť bola ukončená položením vencov. Týmto aktom
bol 13. ročník Celoslovenskej literárnej súťaže duchovnej tvorby ukončený.
Samotná súťaž, ale i všetky sprievodné podujatia sa mohli úspešne realizovať vďaka
príspevku Fondu na podporu umenia z verejných finančných zdrojov, spolufinancovania
projektu Žilinským samosprávnym krajom, príspevkom spoluorganizátorov a sponzorov.
Za úspešný priebeh celého podujatia patrí veľká vďaka i mediálnym partnerom, Rádiu
Lumen, Televízii Lux, Kysuckej televízii, Tlačovej konferencii biskupov Slovenska,
dvojtýždenníku závislému od etiky – Kultúra, regionálnym partnerom a periodikám Kysuce –
Nezávislý týždenník Kysučanov, MY – Kysucké noviny a Kysucký večerník, ktorí prispeli
k propagácií a podpore duchovnej tvorby na Slovensku. Veríme, že i nasledujúci ročník bude
rovnako úspešný a bude mať rovnako priaznivý ohlas u všetkých zúčastnených.
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