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STOJÍME NA KONCI ZÁSTUPU
Blažený ten, kto rád spomína
svojich otcov, kto veselo baví
poslucháčov o ich činoch, ich
veľkosti a s tichou radosťou vidí
seba pripojeného na konci toho
krásneho zástupu.
(Johann Wolfgang Goethe)

Tento citát veľkého básnika, humanistu, vedca a politika som našiel na
mieste, kde by som ho vôbec nečakal.
Bol napísaný rukou školáka na titulnej
strane jedného rodinného albumu
z Turzovky. Rodina si všimla našu
výzvu uverejnenú v týchto novinách,
že hľadáme staré ateliérové rodinné
fotografie pre pripravované vydanie
piateho zväzku monografií o našom
meste pod názvom TURZOVSKÉ
PRIEZVISKÁ. Pretože fotografie
v ňom boli pevne nalepené a nedali
sa oddeliť, rodina mi ho s dôverou
zapožičala celý, aby som si z neho
vybral tie, čo poslúžia našej veci. Ako
v každej zbierke, boli v ňom exempláre
mimoriadne cenné i také, ktorých
hodnota bude stúpať úmerne s časom,
plynúcim od momentu, kedy boli
vyhotovené. Pri ich prezeraní som si
ale uvedomil iné súvislosti. Mal som
pred sebou doklad o tom, s akou úctou
pristupujú v niektorých rodinách k pamiatke na svojich predkov, ako si vážia
tých, ktorí tu žili pred nimi a ako sa
snažia pokračovať a rozvíjať to, čo oni
začali. Pripomenulo mi to, že všetko
naše snaženie za ostatné roky skutočne
nie je márne. Upevnil sa vo mne pocit
o zmysluplnosti práce nášho Spolku,
ktorý sa zberateľskej a vydavateľskej
činnosti o Turzovke venuje už roky.
Snažíme sa poodhaliť udalosti a osudy,
ktoré zavial čas a priblížiť súčasníkom
obraz ich rodiska v podobe, v ktorej
by bol pre nich a pre ich budúcnosť
inšpirujúci. Ak naše snaženie nachá-

dza odraz vo vedomí občanov, že to, čo
robíme, je správne a snažia sa k tomu
prispieť hoci aj tým, že nám s dôverou
poskytnú informácie, prispejú radou
či rodinnou fotografiou, je to pre nás
zaväzujúce. Po vydaní piateho zväzku
monografií o Turzovke v auguste t.r.
sa začneme naplno venovať zberu
a triedeniu predmetov a exponátov
budúceho Mestského múzea v Turzovke. Po dobrých skúsenostiach sa

Námestie Juraja Turza v týchto dňoch

NÁMESTIE PLNÉ ŽIVOTA
V minulom vydaní sme sa zmienili
o tom, ako občania a mládež využívajú Spolkom zriadenú bezplatnú
WIFI ZÓNU na Námestí Juraja Turza
a prevádzkovanú v sponzorstve firmy
HERAKLES, Ing. Miroslav Sebechlebský. Skutočná sezóna a plné využitie
bezplatného pripojenia na internet
a do sietí mobilných operátorov sa však

PRIPOMÍNAME SI
V pondelok 9. mája 2011 uplynulo
115 rokov od času, čo sa v Trenčíne
narodila HANA JANOTOVÁ, turzovská
učiteľka, osvetová a sociálna pracovníčka. Jej otcom bol Anton Dudáček,
matkou Emília, rodená Mertová.
Manželom jej bol Ľudovít Janota,
mali 3 deti. Absolvovala štúdium na
učiteľskom ústave v Bratislave, dejepis
a literatúru na UK v Bratislave. V rokoch 1916 – 1923 učila v Turzovke.
Založila a bola vedúcou dorastu
Československého červeného kríža
na horných Kysuciach, spolupracovala

V tomto mesiaci oslávia okrúhle a polookrúhle životné jubileá členovia
nášho Spolku

Bratislava

JUDr. PETER DLHOPOLČEK
Malachov

JUDr. MÁRIA DLHOPOLČEKOVÁ Ing. JÁN DLHOPOLČEK, CSc.
Malachov

Žilina

Želáme im všetko najlepšie, hlavne pevné zdravie a v ďalších rokoch života veľa šťastia,
úspechov a rodinnej pohody.

s misiou ČK a založila Ligu proti TBC.
Od roku 1924 učila v Bernolákove,
od 1928 v Bratislave. Po roku 1938 sa
venovala kultúrnej, osvetovej a sociálnej práci v Červenom kríži a Živene.
Do knižného diela svojho manžela
Slovenské hrady a povesti napísala
viaceré povesti. Zomrela 12.4.1976
v Bratislave.
V pondelok 23. mája 2011 uplynie
120 rokov od času, čo sa v Turzovke
narodil ANTON KOMPÁNEK, kňaz,
osvetový pracovník, redaktor. Jeho
otcom bol remeselník Štefan Kompánek, matkou Agneša, rodená Krčová.
Gymnázium navštevoval v Trenčíne
a Trnave, teológiu študoval v Nitre
(1910 – 1914). V roku 1915 bol kaplánom v Pružine, Beluši, Mojtíne, v roku
1916 v Močenku, v roku 1917 v Čadci,
potom bol farárom v Lúkach pod
Makytou. V rokoch 1921 – 1923 absolvoval na pozvanie kultúrnych ústavov
amerických Slovákov prednáškové turné po USA. V rokoch 1923 – 1927 bol
hlavným a zodpovedným redaktorom
Národných novín v Martine, v rokoch
1926 – 1928 pôsobil ako tajomník
Spolku Svätého Vojtecha v Trnave.
V roku 1927 bol Národnou radou ČSR
vyslaný na prednáškové turné medzi
Slovákov do Rumunska. V rokoch
1935 – 1938 bol farárom v Záhorskej
Vsi, v rokoch 1939 – 1949 vo Vysokej
na Morave. Publicisticky a novinársky
činný bol od roku 1910, uverejnil vyše
2 000 článkov v Národných novinách,
Slovenskom denníku, Slováku, v kalendároch, o svojich cestách prednášal
v bratislavskom rozhlase. Publikoval
pod pseudonymom A. K. Lúcky,
„Lucky Stricke“ a Dolinčan. Zomrel
20.6.1949 v Bratislave, pochovaný je
vo Vysokej na Morave.

prejavila až v týchto dňoch. V májovom
počasí sa nové námestie stáva miestom
odpočinku a stretnutí občanov i mládeže o čom prinášame dôkaz aj na tejto fotografii. Veríme, že všetci ho budú nielen
využívať, ale aj udržiavať a chrániť. To je
želanie nielen miestnej samosprávy, ale
aj drvivej väčšiny Turzovčanov, právom
hrdých na svoje námestie.

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

Z pripravovanej publikácie TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ

BLAHOŽELÁME

PhDr. FRANTIŠEK KORENÝ

znova obrátime s výzvou k všetkým
občanom niekdajšej Veľkej Turzovky,
aby sme tento pomyselný pamätník
svojim predkom vystavali spoločne.
Aby sme ich kultúru, zvyky, obyčaje
i predmety dennej potreby uchovali
navždy pre tých, čo prídu po nás. Aby
sme sa aj my, terajší Turzovčania, bez
veľkých slov, v pokore a s tichou radosťou pripojili na koniec toho krásneho
zástupu...
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JUDr. Jozef Holena, Turzovka
Mária Malíková, Turzovka
Jozef Čmelík, Turzovka
Pavol Brezina, Turzovka
Anna Niníková, Turzovka
PaedDr. Jozefa Sadleková, Turzovka
Ing. Dušan Chromík, PhD., Martin
Mária Bytčánková, Turzovka
PaedDr. Mgr. Zuzana Hrabovská, Pezinok
MUDr. Pavol Vyšinský, Turzovka
Ing. Michal Vyšinský, Bratislava
Ján Chromík, Turzovka
Ing. Jozef Vyšinský, Trenčín
Mgr. Eva Ferková, Myjava
ALEXANDER IVANYI, Medz. kamiónova doprava, Turzovka
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Poukázaním vyššej čiastky dobrovoľného členského príspevku
na r. 2011 vydanie publikácie podporila
Anna Dlhopolčeková – Mudríková, Turzovka
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.

POTEŠILO NÁS

- doručené poďakovanie Spolku od pána
prezidenta republiky Ivana Gašparoviča za
blahoželanie k jeho narodeninám

- že záujem našich spoluobčanov o novú publikáciu TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
sa stupňuje. Prejavil sa najmä v množstve zapožičaných rodinných fotografií,
ktoré ju budú ilustrovať a zvyšujúcim sa množstvom jej predplatiteľov
- že aj 4. mája 2011 bola v Turzovke pri Pamätníku M. R. Štefánika kytica živých
kvetov ako spomienka na jeho tragickú smrť pred 92 rokmi
- že myšlienka vyhotoviť v nasledujúcich troch rokoch počas rezbárskych plenérov v Turzovke veľký, prenosný BESKYDSKÝ BETLEHEM bola v samospráve
mesta prijatá s porozumením a že už v júli t.r. sa začne s jej realizáciou
- že sme boli prizvaní na spoluprácu pri vydaní publikácie venovanej 40. výročiu
Beskydských slávností v Turzovke
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www.spolokpriatelovturzovky.sk

