Kysucké rozprávkové kráľovstvo slávilo 10. výročie svojho založenia

V knižnici sa zišlo vyše 100 vybraných zástupcov z radov obyvateľstva. V mesiaci október 2014
uplynulo 10 rokov, kedy organizácie združujúce deti a mládež, ale aj jednotlivci, ktorí pracujú
s deťmi a mládežou za účasti detí z celého kysuckého regiónu založili Kysucké rozprávkové
kráľovstvo. Na čelo tohto združenia sa postavil deťmi vybraný akad. maliar Ondrej Zimka, ktorého
deti korunovali za svojho kráľa a dali mu meno Ondrej I. Dobrotivý.
Kysucká knižnica v Čadci (ďalej knižnica), deťmi a kráľom ustanovená za Správcu sveta fantázie
a Kysuckého rozprávkového kráľovstva, pri príležitosti 10. výročia založenia spoločného združenia
zvolala snem členských organizácii a obyvateľov Kysuckého rozprávkového kráľovstva.
V knižnici sa zišiel kráľovský dvor na čele s Jeho Veličenstvom Ondrejom I. Dobrotivým a jeho
kráľovskou rodinou, členovia kráľovskej rady: Marta Buchcárová, Jaroslav Velička, Ladislav
Hrubý, Alena Hrašková, Irina Školníková, Eva Matysová, Terka Turiaková, Zuzana KubicováJesenská, Viera Strýčková a šéfredaktor Kráľovských novín - Kysuce. Snemu sa zúčastnili aj hostia
zo Žilinskej župy, Mesto Čadca reprezentoval zástupca primátora pán František Prívara. Pozvanie
prijali zástupcovia spriatelenej kráľovskej Žywieckej knižnice a zástupkyňa mesta Žywiec.
K spoluorganizátorom sa pripojil i Spolok slovenských knihovníkov a knižníc a kráľovský snem
podporili svojimi darmi Kysucké pekárne Vilija a Občianske združenie Literárny kompas.
V knižnici sa zišlo vyše 100 vybraných zástupcov z radov obyvateľstva, ktorí vzali hold svojmu
kráľovi a kráľovskému dvoru. Na kráľovský dvor priniesli svoje dary v podobe piesní, básní,
tancov, divadielka a výtvarných prác. Boli to talentované deti z materských škôl Turzovka, Čierne –
Ústredie, Čadca Hurbanova, Čadca J. Kráľa, Studnička Podvysoká, Čadca Milošová, zo základných
škôl Zákopčie, Čadca Rázusova, Oščadnica, Olešná, M. R. Štefánika Čadca, Staškov, Čierne –
Vyšný koniec, Korňa, Cirkevná základná škola Raková, žiaci z Gymnázia J. M. Hurbana,
základných umeleckých škôl v Čadci, Centra voľného času v Čadci. Program snemu spestrili
kráľovské umelecké súbory - Súbor scénického a moderného tanca JOJA a Detský a mládežnícky
divadelný súbor EVA, ktorého členovia pripravili a zrealizovali celé podujatie.
Na záver kráľovského snemu kráľ Ondrej I. Dobrotivý odovzdal svoju vládu nad Kysuckým
rozprávkovým kráľovstvom spolu s kráľovskými insigniami – korunou, žezlom a jablkom svojmu
synovi – kráľovičovi Ondrejovi (akad. sochárovi Ondrejovi 4 Zimkovi), ktorý sa ujal svojich
kráľovských povinnosti na ďalšie vládne obdobie.
V knižnici je sprístupnená výstava fotografií aktivít a podujatí, realizovaných počas desiatich rokov
Kysuckého rozprávkového kráľovstva a srdečne pozývame obyvateľov Kysúc na jej zhliadnutie.
Kráľovský snem potvrdil záujem o ďalšie pokračovanie činnosti Kysuckého rozprávkového
kráľovstva a knižnica sa teší na ďalšie príjemné stretnutia.
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