Región

KYSUCE

č. 17/27. apríl 2011

13

C@?<?;@B91D5ª?FDEBJ?F;I9>6?B=E:5
B_z^[H999z$!$%@bY`bQfY\9fQ^71:49x91B
Čitateľskej verejnosti je náš

- oznámenie od nášho sponzora – firmy HERAKLES, Ing. M. Sebechlebský – o tom, ako občania a návštevníci
mesta využívajú bezplatnú wifizónu, zriadenú Spolkom v septembri m. r. na
Námestí Juraja Turzu. Doteraz ju využilo cca 300 ľudí, ktorí si denne sťahujú
údaje v priemernom objeme 70 MB. Pretože až teraz začne „pravá sezóna“,
k tejto problematike sa vrátime osobitným článkom
- že samospráva mesta ani v tomto roku nezabudla na naše aktivity a znova
ich zo svojho rozpočtu štedro podporila (2 300 € na vydanie publikácie
TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ a 1 800 € na rezbársky plenér)
- že počet adries, z ktorých sú doma i vo svete sledované naše webové stránky
prekročil v tomto mesiaci magickú hranicu 5 000, pričom počet krajín sveta
dosiahol čísla 45
- že politicko spoločenský mesačník EXTRA PLUS priniesol na svojich stránkach obsiahly rozhovor s členom nášho Spolku, akad. maliarom Ondrejom
Zimkom (www.extraplus.sk/1341)
- že problematikou budúceho mestského múzea sa na svojom prvom zasadaní
v tomto volebnom období, zaoberala už aj Komisia mládeže, vzdelávania,
športu a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve a prijala rad odporúčaní, ktoré
celý proces posúvajú smerom k stanovenému cieľu

POTEŠILO NÁS

zámer – vydať v auguste t.r.
pri príležitosti 40. Beskydských slávností piaty zväzok
knižných monograﬁí o našom
meste pod názvom TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ – už dostatočne známy. Dnes vyzývame
na spoluprácu všetkých
občanov niekdajšej „Veľkej
Turzovky“, teda aj obyvateľov obcí Korňa, Klokočov
a Dlhá nad Kysucou.

MÁTE DOMA
STARÚ

POZVÁNKA
Pozývame všetkých na výstavu členky nášho Spolku,
akad. maliarky Dariny Kopkovej, turzovskej rodáčky,
nainštalovanú v priestoroch Šarišskej galérie v Prešove pod názvom

DARINA KOPKOVÁ – Lineárna partitúra II.
Kurátorkou je Mgr. Helena Němcová,
vernisáž bola 14.4. výstava potrvá do 15.5.2011.

RODINNÚ
FOTOGRAFIU?
Ak áno, dovoľujeme si Vás požiadať o jej zapožičanie a o súhlas s
uverejnením v novej knihe. Máme
záujem o staré rodinné fotografie,
vyhotovené pri rôznych príležitostiach (krst, birmovka, svadba, pohreb,
životné jubileum, vojenčina atď.)
v niektorom (najlepšie v turzovskom) fotoateliéri. Ak sa rozhodnete
s nami spolupracovať, fotografiu
dajte do obálky a s popisom kto je na
fotografii (meno, priezvisko, u žien aj
rodné priezvisko a z ktorého roku fo-

tografia pochádza) a doručte ju spolu
so svojou adresou a telefónnym číslom na Mestský úrad v Turzovke do
INFORMÁCIÍ. Po dvoch dňoch si ju
na tom istom mieste môžete zobrať
naspäť. Ak nechcete merať cestu do
Turzovky, môžete nám fotografiu
zaslať aj v elektronickej podobe na
adresu gajdiciar@tmn.sk.
Dnes uverejnené tri fotografie
nositeľov turzovských priezvísk sú
ako vzor, aby ste mali predstavu
o aké typy ateliérových fotografií

Na konto novej publikácie TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
prispeli (a tým si ju predplatili)

máme najväčší záujem.
Výzvu dopĺňame konštatovaním,
že aj keď Spolok má k dispozícii,
podľa predpokladov, už kompletnú
sériu všetkých vydaných starých
pohľadníc Turzovky, nevylučujeme,
že vo Vašich rodinných archívoch
a zbierkach sa môže ešte nejaká,
doposiaľ nepublikovaná, nachádzať.
Ak áno, budeme Vám vďační za jej
zapožičanie.
Všetkým vopred srdečne ďakujeme.
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PaedDr. Mária Blendovská, Čadca
Jozefa Švecová, Pečeňany,
Ján Čuraj, Turzovka
Obec KORŇA
Darca, ktorý si neželá byť menovaný
RK FARSKÝ ÚRAD TURZOVKA
Mgr. Ivan Mahrík, Korňa
MESTO TURZOVKA
Anna Sabelová, Turzovka
Miroslav Hrtús, Korňa
Bartolomej Gernát, Turzovka
TURZOVSKÁ DREVÁRSKA FABRIKA, Ing. Vladimír Dlhopolček

20 €
20 €
20 €
20 €
20 €
80 €
50 €
2 300 €
20 €
20 €
20 €
200 €

ĎAKUJEME
Ak ste si, vážení čitatelia položili otázku, ako je možné ešte prispieť a zapísať sa do
zoznamu darcov a predplatiteľov, tu je odpoveď: Zaplatením minimálnej čiastky
20 € u fyzických a 40 € u právnických osôb a podnikateľských subjektov formou
daru na účet Spolku č. 0310340326/0900, vedený v Slovenskej sporiteľni, a.s., alebo
poštovým peňažným poukazom, ktorý dostanete na požiadanie v Medzinárodnom informačnom centre v Turzovke (Dom kultúry RJ), alebo v kancelárii Spolku
(Konzerváreň), kde môžete svoj dar zložiť aj v hotovosti oproti pokladničnému
dokladu. Zaplatená suma Vás po vydaní knihy oprávňuje prevziať si ju v počte,
určenej násobkami stanovenej čiastky.

PRIPOMÍNAME SI
V pondelok 4.apríla 2011 uplynulo 90 rokov od času, čo
sa v Bratislave narodil

Ing. Igor Janota
publicista, spisovateľ
Otec Ľudovít Janota bol turzovským notárom, matka
Hana, rodená Dudáčková tu bola učiteľkou. Detstvo
prežil v Turzovke. Absolvoval Obchodnú akadémiu
a Vysokú školu obchodnú v Bratislave (1947). Pracoval ako bankový úradník,
neskôr pracovník Štátnych lesov, od r. 1964 bol vedeckým tajomníkom Ústavu
ekonomiky a organizácie stavebníctva v Bratislave. Od roku 1941 uverejňoval
vlastivedné a ekonomické články v rôznych novinách a časopisoch, je spoluautorom
publikácie Buď pripravený na pobyt v prírode (1970). S manželkou Eleonórou, rod.
Märtzovou má dvoch synov, Petra a Romana. Od roku 1929 až do konca života bol
skautom. Po násilnom zrušení skautingu začal plávať za SPK Bratislava a dosiahol
slovenské rekordy v prsiarskych disciplínach. Pred odchodom do dôchodku vykonal
sprievodcovské skúšky a roky pôsobil ako domáci i zahraničný sprievodca, aktívne
ovládal 2 cudzie jazyky. V časopisoch a novinách publikoval vyše 4000 článkov zo
športu, vlastivedy a ekonomiky. Zozbieral okolo 150 povestí zo starej Bratislavy.
Od roku 2006 vydal: Bratislavské rarity, Oprášené historky zo starej Bratislavy,
Slávni ľudia v Bratislave, Rehole, kostoly a kláštory v Bratislave, Legendy a mýty
zo starej Bratislavy, Rozprávky a povesti zo starej Bratislavy (vyšli 4 dni pred jeho
smrťou). Zomrel 23.12.2008 v Bratislave vo veku nedožitých 88 rokov.
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www.spolokpriatelovturzovky.sk

