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Aj keď do začiatku VI. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov zostáva ešte pol roka, na jeho
propagácii sa aj v týchto dňoch usilovne pracuje. Snahou organizátorov je, aby informácia o konaní
stretnutia prenikla ku všetkým rodákom žijúcim v zahraničí, aby si v prípade záujmu mohli cestu do
Turzovky včas naplánovať. Okrem oznámení na našich webových stránkach využívame najmä možnosti,
ktoré nám v rámci spolupráce ponúkol Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Jeho prostredníctvom bude
na portáli slovenské zahraničie.sk uverejnený aj oznam, ktorý bude následne zaslaný všetkým redakciám
krajanských novín a časopisov vo svete.

pripravil: iVAN gAJDIčIAR st.
BLAHOŽELÁME
V marcii 2018 oslávia životné jubileá členovia nášho Spolku

DO POZORNOSTI RODÁKOM
Na Slovensku, v hornokysuckom meste
Turzovka sa pravidelne každé štyri roky
organizujú Svetové stretnutia jeho rodákov
a ich potomkov. V tomto roku, v dňoch
17. – 19. augusta 2018 to bude už po šiesty
raz. Organizátori ho venujú významnej
udalosti spred polstoročia, ktorá natrvalo
poznamenala život tunajších obyvateľov
a určila ich ďalšie smerovanie. V roku 1968
bol obci Turzovka priznaný štatút mesta.
Šieste Svetové stretnutie Turzovčanov a ich
potomkov sa bude konať v rámci Turzovského
kultúrneho leta a Beskydských slávností,
ktorých tradícia začala v Turzovke na moravsko
– slovenskom pomedzí tiež pred päťdesiatimi
rokmi. Je to vhodná príležitosť pre všetkých, aby
svoj rodný kraj – Kysuce, prišli navštíviť práve
v tomto čase, keď tu na tradičných turzovských
hodoch vrcholia spoločenské a kultúrne aktivity
jeho občanov. Stretnutia sú charakteristické
účasťou rodákov a mnohých významných

osobností, prominentov spoločenského
a politického života, známych umelcov
a športovcov. Domáci občania, ako hostitelia,
s celými rodinami navštevujú rad programov
a podujatí pripravených pre túto príležitosť.
Od masových amfiteátrových programov a
folklórnych podujatí až po komorné koncerty
a výstavy. Mesto zakaždým rozkvitne do
krásy a znásobuje počet svojich návštevníkov.
Prichádzajú zblízka i zďaleka bez ohľadu na
to, či žijú v susednom chotári, alebo ďaleko za
morom. To, čo Turzovčania robia pre iných,
robia vlastne aj sami pre seba. Chcú sa dobre
cítiť, napĺňať odkaz svojich predkov, zachovávať
tradície a prejaviť úctu svojim hosťom. Po
každom doterajšom svetovom stretnutí zostali
v meste trvalé hodnoty v podobe účelových
stavieb, pamätných tabúľ, pomníkov, knižných
publikácií, verejnej zelene, upravených
priestranstiev, ale najmä nezabudnuteľných
zážitkov a spomienok.

V týchto dňoch, ktoré ešte zostávajú do
stanoveného termínu, spájajú Turzovčania
opäť svoje sily a prostriedky, aby aj šieste
stretnutie rodákov bolo znova svetové.
Pretože práve v tom je ich duch, poslanie a
v tom je ich zmysel.
Účasť predstaviteľov vlády SR, ústredných
inštitúcií, predstaviteľov družobných
miest a regiónov je pre toto podujatie
s amoz re j mo sťou. St a l o s a veľ ký m
vyznamenaním nielen pre organizátorov,
ale aj poctou všetkým rodákom, Kysučanom
a Slovákom, žijúcim vo svete. Lebo práve tu,
v Turzovke ich očakávajú najviac a tešia sa na
nich. Ak teda Vaše kroky povedú v tomto čase
na Slovensko, príďte si podať ruky so svojimi
rodákmi na Kysuciach, príďte do kraja
dobrých a pracovitých ľudí, známych svojou
pohostinnosťou a otvoreným srdcom.
Občianske združenie
SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY

BLAHOŽELÁME
V tomto mesiaci oslávi významné
životné jubileum turzovský rodák,
novinár, vydavateľ a publicista

Mgr. ŠTEFAN ŠIMÁK

Maturoval v Turzovke na Strednej všeobecne
vzdelávacej škole v Turzovke. V rokoch 1966
– 1968 študoval na Pedagogickej fakulte v
Banskej Bystrici dejepis a ruštinu. Po invázii
spojeneckých vojsk do Československa
štúdium prerušil a do školy sa už nevrátil.
Začínal ako redaktor v okresných novinách
Za nové Kysuce. O rok neskôr sa prihlásil
na konkurz na miesto krajového redaktora
Československého rozhlasu pre severné
Slovensko so sídlom v Žiline. Na tomto poste
strávil sedem rokov. Nasledujúce roky pôsobil
ako redaktor Československého rozhlasu
v Bratislave a v Prahe, kde sa napokon
zameral na zahraničnú politiku. V roku
1979 promoval na Katedre žurnalistiky FF
Univerzity Komenského v Bratislave. V rokoch
1982 až 1987 bol zahraničným spravodajcom
v bývalom Sovietskom zväze a tiež vedúcim
moskovskej pobočky Československého
rozhlasu. Dominantnou témou jeho
spravodajských a publicistických príspevkov
boli najmä spoločenské premeny v období
Gorbačovovej „glasnosti“ a „perestrojky“. Za
túto prácu mu udelili v roku 1986 jedno z
najvyšších rozhlasových vyznamenaní Zlatý
mikrofón Československého rozhlasu. Po
návrate do Československa, od roku 1987
až do roku 1990, pôsobil ako zástupca
šéfredaktora Hlavnej redakcie spravodajstva
Slovenského rozhlasu. Patril k účastníkom

revolučných zmien v rozhlase a v nasledujúcom
období absolvoval manažérsky kurz vedúcich
rozhlasových pracovníkov v Deutsche Welle
v Kolíne nad Rýnom a zastupoval Slovenský
rozhlas v European Broadcasting Union,
EBU v Ženeve. V roku 1993 sa zúčastnil na
štvrťročnej stáži v denníku Tampa Tribune na
Floride v USA Podieľal sa na založení Združenia
vydavateľov periodickej tlače na Slovensku a bol
dlhoročným viceprezidentom tejto organizácie.
Po roku 1989 založil so spoločníkmi nezávislý
týždenník Plus 7 dní a neskôr Spoločnosť 7 PLUS
s viac ako tridsiatimi periodikami a webovými
portálmi. Za publicistickú činnosť mu v roku
2000 udelili Kristáľové krídlo .Po predaji
vydavateľstva finančným investorom sa začal
v roku 2015 venovať vinohradníctvu a výrobe
vína. V roku 2015 kúpil s rodinou Pezinský
zámok, ktorý sa po rozsiahlej rekonštrukcii a
vybavení modernou technológiou stal sídlom
Zámockého vinárstva. Po rozsiahlej obnove
bude zámok jedným z najvýznamnejších
kultúrnych a spoločenských centier Slovenska.
Slovenský knižný trh obohatil Štefan Šimák
knižným titulom NEHOVORTE MI MAGNÁT
s podtitulom „Ako sme vybudovali a predali
najväčšie mediálne impérium na Slovensku“.
Je autobiografiou a zároveň svedectvom
o príbehu najväčšieho slovenského vydavateľstva
Spoločnosť 7 Plus, ktoré sa stalo kolískou
pre zrod najvýznamnejšieho týždenníka
v dejinách slovenského novinárstva PLUS
7 DNÍ. Autobiografia je zároveň učebnicou
žurnalistiky a filozofickým traktátom o slobode
tlače a jej nezávislosti.

Z áslužné v yznamenanie PRO
ECCLESIA ET PONTIFICE (Pre
Cirkev a pápeža) jej za význačnú službu
udelil Jeho Svätosť pápež František
a prevzala ho z rúk žilinského biskupa
Doc. ThDr. Tomáša Galisa, PhD.

Turzovka

JÁN KOMORNICKI
Zakopané, Poľsko

Jubilantom želáme všetko najlepšie, najmä pevné zdravie a do ďalších rokov veľa
úspechov a životnej pohody. Aj touto cestou im ďakujeme za všetko, čo v prospech
Spolku doteraz vykonali.

PRIPOMÍNAME SI
V utorok 27. marca 2018 uplynie 35 rokov od času, keď vo Svinnej zomrel turzovský
rodák, kňaz, básnik a prekladateľ

JÁN HARANTA

Pochovaný je pri turzovskom kostole. Bližšie o jeho živote a literárnej tvorbe sa dočítate
v publikácii FARNOSŤ TURZOVKA na str. 306 – 308, vydanej našim Spolkom v
roku 2006.
Vo štvrtok 29. marca 2018 uplynie 155 rokov od času, čo sa v Turzovke narodil kňaz

ŠTEFAN GORILOVIČ

Vysvätený za kňaza bol v roku 1886 v Ostrihome. V rámci Ostrihomskej diecézy
pôsobil na území Slovenska ako farár v Brezovej a Šoporni. V roku 1894 poslovenčil
knihu o Panne Márii Lurdskej, ktorú vydal Spolok Svätého Vojtecha v Trnave. Zomrel
12.12. 1935.

V súvislosti s prípravou výstavy BOHU NA
SLÁVU, BLÍŽNEMU NA POMOC, inštalovanú
k 140. výročiu DPZ Turzovka, ktorej vernisáž bude
v Mestskom múzeu Karola Točíka v Turzovke
v sobotu 5. mája 2018, opätovne

VYZÝVAME

Štefan Šimák sa vždy hrdo hlásil k svojmu
rodisku a po celú dobu aktívnej vydavateľskej
činnosti mu bol účinne nápomocný. Osobitne
hodnotíme jeho pomoc Nadácii 400 rokov
Turzovky a Spolku priateľov Turzovky, ktorému
pomáhal radou, skúsenosťami a štedrými
finančnými darmi. Zaslúžil sa o súsošie „Drotár
a džarek“ v centre mesta prostredníctvom
sponzorského daru svojho spolužiaka Paula
Okuliara a oslovenia majstra Cipára. Materiálne
pomáhal pri vydávaní monografií o Turzovke,
získal pre nás rad ďalších spolupracovníkov
a sponzorov. Výrazne pomohol turzovským
školám a ich voľnočasovým aktivitám, orgány
samosprávy sa vždy mohli spoľahnúť na jeho
všestrannú podporu. Za všetko, čo na prospech
mesta a činnosti nášho Spolku vykonal mu
úprimne ďakujeme, blahoželáme k životnému
jubileu a do ďalších rokov života želáme veľa
zdravia a úspechov.

Minulý mesiac v Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline prevzala pápežské záslužné vyznamenanie členka nášho Spolku

MUDr. VIERA BELKOVÁ

FRANTIŠEK ZAJAC

a apoštolského nuncia Giacoma Guida
pri príležitosti desiateho výročia vzniku
Žilinskej diecézy. Toto vyznamenanie je
udeľované kňazom i laikom za zvláštne
zásluhy, niekedy je nazývané aj „Dekorácia
cti“. Ide o najvyššie vyznamenanie, ktoré
môže pápež udeľovať aj laikom.
Pripájame sa k celému radu gratulantov
a srdečne blahoželáme.

občanov a rodiny všetkých generácií turzovských
hasičov, na zapožičanie predmetov so vzťahom
k tomuto výročiu. Máme záujem o súčiastky
výzbroje, výstroje, uniformy a ich súčasti, vyznamenania, odznaky, legitimácie,
doklady o odbornosti, rôzne písomnosti a pod. Zhromažďujeme tiež dobové
portréty a fotografie hasičov, skupinové fotografie, fotografie požiarov, povodní
a rôznych udalostí, ktorým asistovali hasiči, fotografie zo súťaží, prehliadok,
zájazdov, výletov a pod. Tiež fotografie skupín a kolektívov tvoriacich súčasť zboru
– dychovky a divadelného súboru. Zo zapožičaných fotografií vyhotovíme kópie
a originály vrátime. Požadované predmety doručte do mestskej knižnice osobne, alebo
prostredníctvom ktoréhokoľvek člena zboru.
Za pomoc a spoluprácu všetkým vopred srdečne ďakujeme.

Spolok priateľov Turzovky aj pre tento rok splnil všetky
podmienky na to, aby sa stal prijímateľom 2 % podielu
zaplatených daní z príjmov právnických a fyzických osôb.
Žiadame všetkých členov Spolku, ale aj našich čitateľov,
sympatizantov, partnerov a sponzorov, aby pri podávaní
vlastného daňového priznania za rok 2017, nezabudli do rubriky VYHLÁSENIE,
ako prijímateľa podielu uviesť naše občianske združenie. Príjem z 2 % podielu je
významnou zložkou nášho skromného rozpočtu, z ktorého realizujeme všetky aktivity.
Každému, kto sa rozhodne venovať nám svoj podiel, rovnako aj Vašim rodinným
príslušníkom, priateľom a známym, ktorých v našom mene vyzvete na takúto pomoc,
budeme vďační. Okrem Vášho šľachetného úmyslu prispieť na dobrú vec je však
potrebné, aby ste do príslušného VYHLÁSENIA v tlačive daňového priznania uviedli
tieto požadované údaje:
IČO: 3 6 1 4 4 5 1 7
Právna forma: OZ podľa zákona č. 8/1990 Zb.
Obchodné meno (názov) : SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY
Ulica: Jašíkova Číslo: 56 PSČ: 023 54 Obec: Turzovka
Predvyplnené tlačivo nájdete na našej webstránke.
Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku nájdete na webových stránkach
www. spolokpriatelovturzovky.sk
Korešpondenciu zasielajte na e-mail: gajdiciar@tmn.sk

