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Závršie – pole preorané
Občanom Závršia i širokej verejnosti predkladá
zostavovateľ Štefan Strýček publikáciu, ktorá prináša
informácie o histórii a súčasnosti Závršia, Starej dediny
a samotného Svrčinovca. Publikácia je nielen malou
spomienkou na minulosť obce, ale aj na 20. výročie
posvätenia Kaplnky Sedembolestnej Panny Márie na
Závrší. Kaplnka bola prestavaná z bývalej obecnej školy.
Školu U Dejov, ktorú postavili ešte v roku 1912. V rokoch
1923 - 1926 v škole pôsobil spisovateľ Peter Jilemnický,
ktorý tu napísal romány Pole neorané a Víťazný pád, ale aj
novely Návrat a Prievan. Po zrušení školy objekt postupne
chátral. Z iniciatívy Štefana Strýčka spolu s Farským
úradom vo Svrčinovci rozhodli sa prerobiť bývalú obecnú
školu na kaplnku. Kaplnka sa stala symbolom naplnenia odkazu našim rodičom a starým
rodičom. Publikáciu graficky upravila Mária Ščuryová a vydala ju Obec Svrčinovec
v spolupráci s vydavateľstvom MAGMA.
Odborná literatúra
Keď naivita vyhráva
Teológ a známy katolícky intelektuál Miroslav Kocúr vstupuje vo
svojej eseji do otvoreného dialógu so svojimi čitateľmi. Jeho skica je
intímnou spoveďou či meditáciou o životných prechodových
rituáloch veriaceho kresťana na ceste životom - od krstu až po
posledné pomazanie. Uvažuje o tom, ako naša pokrivená a zle
pochopená viera ohrozuje súčasný svet a zároveň hľadá cestu, ako by
sa kresťanská viera mohla stať zdrojom našej individuálnej i
spoločenskej obnovy. Publikáciu prináša na knižný trh Vydavateľstvo
Absynt o.z., Zákysučie, Krásno nad Kysucou.
Odborná literatúra
Piť či nepiť?
Kysucký rodák Ján Zbojek vo svojej publikácií čitateľov
jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom oboznámi o úžasných a
doteraz neznámych účinkoch vody na vaše zdravie. Okrem
známych informácií o vode sa môžu dočítať aj o jej menej
známych funkciách a uzdravovacích schopnostiach. Dozvedia sa
ako hydrolýza vody zabezpečuje pre naše bunky elektrickú
energiu. Je až neuveriteľné ako dokáže voda nahradiť účinok
mnohých liekov a ako sa dá pomocou vody uzdraviť z množstva
chorôb, s ktorými si súčasná medicína nevie rady. Knihu vydalo
Vydavateľstvo Paco – Fin s.r.o.
Odborná literatúra

Kysuce - kraj osád
Nová publikácia z vydavateľskej produkcie Organizácie
cestovného ruchu (OCR) Kysuce v Čadci mapuje 40 kysuckých
osád a chotárov. Turistom i domácim obyvateľom pomáha
spoznať Kysuce ako kraj osád a chotárov. V brožúre sú
vytypované osady so zaujímavým príbehom alebo osobitosťou v
blízkom okolí, ktoré by mohli byť atraktívne na príjemné
strávený čas pre milovníkov prírody a priaznivcov turistiky.
Odborná literatúra

