Tlačová správa Kysuckej knižnice v Čadci
„Namaľujme spolu šťastnú rodinu“
Čadca (1. jún 2017) - Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Čadci (ďalej len „CPPPaP“) už 11 rokov oslovuje verejnosť, aby sa zamyslela nad tým, ako
vyzerá šťastná rodina. V spolupráci s Kysuckou knižnicou v Čadci, ktorej zriaďovateľom je
Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „knižnica) vyhlásila výtvarnú súťaž pre deti materských
škôl okresu Čadca s názvom „Namaľujme spolu šťastnú rodinu“. Táto výstava je tradične
ozdobou knižnice a zachytáva nefalšované pocity a predstavy detí o šťastnej rodine. Obrázky
znázorňovali predovšetkým vzájomnú lásku v rodine držaním sa za ruky a srdiečkami na
hrudi, či so srdiečkom v mamičkinom lone s bábätkom. Šťastná rodina bola zväčša
znázornená v prírode, na prechádzke. I to potvrdzuje fakt, že deti nepotrebujú komfort, ale
lásku, pozornosť a prítomnosť milovaných s najkrajšou kulisou akou je príroda.
V knižnici sa konalo i slávnostné vyhodnotenie súťaže. Riaditeľka knižnice, Janka Bírová
a riaditeľka CPPPaP v Čadci, Alena Hrašková; sa podelili o úvodné slovo. Okrem milého
privítania upriamili pozornosť na rodinu, ktorá je základnou bunkou spoločnosti.
„Prostredníctvom detskej kresby chceme poukázať, čo je to šťastná rodina a po čom túži
každé dieťa. Takýmto spôsobom chceme upriamiť pozornosť verejnosti na fakt, že šťastná,
zdravá a funkčná rodina je spoľahlivá prevencia pred negatívnymi spoločenskými javmi“,
dodala Alena Hrašková. Koordinátorka podujatia, psychologička Anna Byrtusová poďakovala
učiteľom a súťažiacim za účasť a vyhlásila výsledky súťaže, do ktorej sa zapojilo 28 detí
materských škôl okresu Čadca. Mimoriadne ocenenie si prevzali malí výtvarníci z MŠ
Raková Fojstvo, MŠ Krásno nad Kysucou a MŠ Zákopčie. Z ocenení sa tešili deti z MŠ
Turzovka – tretie miesto, MŠ Skalité ústredie - druhé miesto a MŠ Fraňa Kráľa Čadca - prvé
miesto. Príjemnú atmosféru podujatia doplnila recitácia detí MŠ Fraňa Kráľa, hudobné
vystúpenie detí MŠ Fojstvo a nezabudnuteľná huslistka Sára Gavlasová. Po skončení výstavy
poputujú vybrané práce do verejných inštitúcií, ktoré budú vystavené, aby pripomínali
myšlienku - Šťastná rodina, základ spokojnej spoločnosti.
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