
Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci 

Súčasná duchovná tvorba opäť očarila. 

Čadca (25.10.2022) – Pestrofarebná jeseň privítala v dňoch 19.10.2022 - 21.10.2022 na 

Kysuciach najúspešnejších autorov duchovnej tvorby. Kysuce ožili duchovným slovom, 

povznášajúcou hudbou, maľbou i poéziou podnecujúcou  hlboké umelecké a duševné 

zážitky. Kysucká knižnica v Čadci v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského 

samosprávneho kraja bola hlavným organizátorom 18. ročníka Celoslovenskej 

literárnej súťaže duchovnej tvorby v kategóriách poézia a próza Jurinova jeseň 2022. 

Hlavným partnerom celoslovenského podujatia bol Fond na podporu umenia, 

spolupracujúce organizácie: Mesto Turzovka, Obec Klokočov a podporili ho i mnohí 

mediálni partneri vrátane Rádia Lumen.  

Vyhodnotenie súťaže bolo spojené s viacerými sprievodnými podujatiami. Prvým bola 

slávnostná vernisáž výstavy duchovnej tvorby Márie Nemčekovej – Chmeliarovej, ktorá 

nesie názov „Tvorba ako vyznanie viery“. Výstava bola inštalovaná v knižnici v  spolupráci 

s vydavateľstvom Magma v Čadci a sprístupnená za prítomnosti dcéry zosnulej akademickej 

maliarky, pani Zuzany Pallovej - Nemčekovej a jej rodiny. Vo štvrtok 20.10.2022  sa 

uskutočnil hodnotiaci seminár „Duchovná tvorba Jurinovej jesene 2022“, na ktorom sa 

stretli členovia odbornej poroty s finalistami literárnej súťaže. Popoludnie pokračovalo 

„Literárnym galavečerom a dialógmi pod lampou“, na ktorom boli udelené hlavné ceny 

Pavla Hrtusa Jurinu v kategóriách poézia a próza, cena Jána Harantu a čestné uznania 

finalistom literárnej súťaže. Prvé miesto v kategórii poézia získala Emília Filipová a cenu 

víťazke venovala obec Klokočov. V kategórií próza získal prvenstvo Jozef Páleník. Cenu Jána 

Harantu si odniesla rehoľná sestra Anežka Alžbeta Žatková a ocenenie odovzdal primátor 

Mesta Turzovky pán Ľubomír Golis.  

Do celoslovenskej súťaže sa zapojilo 49 súťažiacich v kategóriách poézia a próza, ktorí zaslali 

147 súťažných prác. Súťažné príspevky hodnotila odborná porota v tomto zložení: Teodor 

Križka – predseda poroty, Katarína Džunková a Ján Gallik – členovia poroty. Slávnostný 

večer a vyhodnotenie súťaže moderovala Zuzana Zuzčáková Gacíková, víťazné literárne texty 

čítala herečka Miroslava Mravcová a duchovnú atmosféru večera umocnili nádherné piesne 

hudobných pedagógov ZUŠ Jozefa Potočára v Čadci Alenky Lehotskej a Richarda Bareša. 

V piatok 21.10.2022 pokračoval program prednáškou doc. Jána Gallika pod názvom 

„Slovenská katolícka moderna“, ktorú si s veľkým záujmom vypočuli študenti Strednej 

odbornej školy obchodu a služieb v Čadci. 



Piatkový program pokračoval v Turzovke pietnou spomienkou pri hrobe kňaza a básnika Jána 

Harantu. Podujatia sa zúčastnili pracovníci Kysuckej knižnice v Čadci, Mestského úradu 

v Turzovke a zástupkyňa primátora MUDr. Viera Belková, finalisti literárnej súťaže i žiaci 

základnej školy v Turzovke. Žiačka Júlia Maďariová zarecitovala báseň z tvorby Jána 

Harantu. Pietnu slávnosť dôstojne uzavrel príhovor Jána Gallika a modlitba turzovského pána 

dekana Jána Vrbatu. Finalisti a víťazi tohtoročnej celoslovenskej literárnej súťaže 

sa zúčastnili aj na pietnej spomienke pri pamätnej tabuli Pavla Hrtusa Jurinu v Klokočove, 

kde ich privítala starostka obce, pani Jana Foldinová. Hostí a finalistov zaujal slávnostný 

príhovor a veľkým potleskom ocenili spev a hudobnú produkciu detských heligonkárov zo 

základnej školy a Centra voľného času Klokočov. Zaznel aj úryvok z tvorby Pavla Hrtusa 

Jurinu, ktorý predniesla pani Mária Stuchlíková. Návšteva v rodnej obci exilového 

spisovateľa ukončila úspešný 18. ročník Jurinovej jesene 2022 a organizátori sa už tešia na 

ten nasledujúci. Kysucká knižnica v Čadci ďakuje všetkým spoluorganizátorom a mediálnym 

partnerom, ktorí toto významné celoslovenské podujatie podporili a aktívne sa na ňom 

zúčastnili.  
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