12

Región

č. 24/13. jún 2012

KYSUCE

C@?<?;@B91D5ª?FDEBJ?F;I9>6?B=E:5
B_z^[H9Fz&!%)@bY`bQfY\9fQ^71:49x91Bcd
V minulom čísle sme čitateľom pripomenuli skutočnosť, že v tomto roku uplynie od založenia ŠK Turzovka rovných
80 rokov. Dnes prinášame pokračovanie série článkov historika Mgr. DRAHOMÍRA VELIČKU, PhD., ktoré si
kladú za cieľ aspoň čiastočne zmapovať bohatú minulosť klubu, naplnenú, ako to už v športe býva, úspechmi, aj
nepríjemnými pádmi.

80 rokov turzovského futbalu
Z pohľadu dejín turzovského futbalu
je dôležitým míľnikom rok 1946. Mužstvo ŠK odohralo celkovo 28 zápasov
z čoho 17 vyhralo 2 remizovalo a 9
prehralo. V majstrovskej súťaži II.
triedy kysuckej oblasti bolo na druhom
mieste. Tým najdôležitejším však bolo
založenie Turnaja česko-slovenskej
vzájomnosti, ktorý bol prvýkrát
usporiadaný 14. a 15. augusta 1946.
Účastníkmi boli ligová Ostrava, STS
Čadca, ŠK Rožnov a domáci ŠK Turzovka. Prvý ročník vyhrala STS Čadca.
Druhého ročníka tohto turnaja, ktorý
trvá dodnes, sa zúčastnili rovnaké celky
ako na premiérovom ročníku, s tým
rozdielom, že Ostravu nahradil neskorší víťaz turnaja, ŠK Vsetín. V tomto
roku bola dokončená tribúna a tak mala
Turzovka na svoju dobu veľmi pekný
a útulný vlastný štadión. V roku 1947
zohral ŠK Turzovka spolu 28 zápasov
s bilanciou 16 4 8.
V nasledujúcom roku 1948, dochádza pod vplyvom politických februárových udalostí k premenovaniu ŠK
Turzovka na JTO (Jednotná telovýchovná organizácia) Sokol Turzovka. Predsedom sa stal Jozef Hroš,
tajomníkom Jozef Zimka. Celkovo sa
odohralo 32 zápasov s bilanciou 19 5
8 117:65 (do tohto počtu sú zarátané
aj priateľské zápasy).
Od sezóny 1949 hral Sokol Turzovka v krajskej súťaži I. triedy Žilinského kraja. Jeho súpermi boli napr.
Energia Budatín, Sokol Závodie, Sokol
Kysucké Nové Mesto, Sokol Ilava,
Sokol Cementáreň Ladce, Slovan Orlové, Sokol Makov, Slovan Rajec atď.
Najvyššie víťazstvo zaznamenal v domácom zápase so Sokolom Cementáreň Ladce 7:1 (6:1), keď sa hetrikom
presadil Daňo, dva góly pridal Kľučka
a po jednom Stolárik a Derkič. Sezóna
bola pomerne úspešná. Z dostupných
informácii vieme, že Sokol zohral 22
zápasov s bilanciou 11 3 7, no chýba
odvetný zápas s KNM. Strelecky sa
stabilne presadzovali najmä Rajman,
Daňo, Stolárik a Kľučka. Ďalšia sezóna
bola o poznanie horšia. Bilancia 22
zápasov 8 1 13, negatívne skóre 31:58
a zisk 17 bodov. Najvyšším víťazstvom
bol výsledok 3:0 doma proti Slovanu
Likavka. Naopak z Dubnice si Turzovčania odniesli „nádielku“ 0:7. Naproti
tomu doma dokázali v odvete Dubnicu zdolať 2:1. strelecky sa najviac
presadzovali Kľučka a Ignác Stolárik.
V tom čase hrávali hráči ako Husár,
Derkič, Korček, Kľučka, Skybík,
Sakson, Rajman, Gajdičiar, Daňo,
L. Rudinský, I. Stolárik, Mikovčák,
Chudej, Sadlek, Vyšinský, Staník,
Kachaňák a ďalší...
V roku 1953 došlo k premenovaniu
Telovýchovnej jednoty Sokol na Tat-
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Turzovskí futbalisti z päťdesiatych rokov m.s..

ran. O dva roky neskôr mužstvo vypadlo z krajskej súťaže pretože nemalo
trénera. Netrvalo dlho a turzovskí futbalosti v roku 1958 opäť postúpili do
I. B triedy Žilinského kraja, a v nasledujúcej sezóne 1959/1960 skončili
na peknom 3. mieste s 27 bodmi. Na
jeseň 1960 postúpil Tatran do zreorganizovanej I. triedy skupiny A Stredoslovenského kraja. Táto súťaž však
bola nad jeho sily, pôsobili v nej napr.
celky Bytče, Baníka Handlová „B,“
Považskej Bystrice „B“ či Žiliny „B.“
Tatran skončil predposledný a zostúpil do okresnej súťaže – II. triedy,
nazývanej aj ako okresný prebor.
Vtedajšie komentáre pripisovali jednu

z príčin neúspechu tomu, že Turzovka
nemala vlastnú rezervu v nižšej súťaži.
Z tohto vývoja sa v Turzovke poučili
a hneď v nasledujúcej sezóne hral „A“
tím v II. a „B“ tím v III. triede.
Tatran skončil v sezóne 1961/62
na prvom mieste s bilanciou 22 18 1 3
skóre 89: 21 a so ziskom 37 bodov. Najvyššie víťazstvo v sezóne zaznamenali
futbalisti Tatranu na domácom ihrisku
so Zborovom a Skalitým, ktoré rozdrvili 8:0, resp. 8:1. Turzovské „béčko“ si
v tejto sezóne viedlo taktiež úspešne,
skončilo na 2. mieste za suverénnym
víťazom z Kysuckého Lieskovca, ktorý
dokázali doma poraziť 3:0.
(pokračovanie)

PRIPOMENULI SME SI
12.5. uplynulo 105 rokov od času, čo sa v Turzovke narodil JOZEF TUNÁK,
publicista a spolkový organizátor (zomrel 18.8.1997 v Ružomberku)

VÝZVA
Občianske združenia TERRA KISUCENSIS a SPOLOK PRIATEĽOV
TURZOVKY vedené snahou pomôcť
čo najskôr naplniť zámer Mestského
zastupiteľstva zriadiť v Turzovke
v roku 2014 MESTSKÉ MÚZEUM,
začínajú dňom 1. júla 2012 prvú
etapu zberu a triedenia predmetov
a možných exponátov – darov od
miestnych občanov.
Občania Turzovky, Klokočova,
Korne a Dlhej nad Kysucou, ale aj
inštitúcie a rodáci z iných obcí a miest,
môžu od tohto termínu darovať do
zbierok budúceho múzea
- Listinné dokumenty osobného
a rodinného charakteru - rodné,
krstné, sobášne a úmrtné listy, zmluvy, dohody, domové listy, vysvedčenia, osvedčenia, korešpondenciu,
kroniky, preukazy totožnosti, legitimácie, pasy, oprávnenia, vojenské
knižky, výučné listy, vodičské listy,
povolenia, nariadenia, zákazy...
- Fotografie a pohľadnice - pohľadnice a fotografie obcí, osôb a
miestneho obyvateľstva, väčších
či menších svetských i cirkevných
stavieb, príležitostné fotografie (birmovky, svadby, pohreby, cirkevné
procesie, cirkevné sviatky, rôzne
obecné oslavy, športové a kultúrne
podujatia, divadlo a pod.)
- Knihy a literatúru – staré knihy,
modlitebné knižky, obrázky, spevníky, kalendáre, noviny, časopisy, ročenky, slovníky, vstupenky, cestovné
lístky, programy, zápisky...
- Predmety z textilu - súčasti ľudového odevu, šatky, výšivky, ozdoby,
doplnky...
- Ostatné drobné predmety a pamiatky dokumentujúce spôsob
života, bývania, práce, odpočinku,
zábavy...

Zber predmetov väčších rozmerov,
bude organizovaný až v II. etape – po
plánovanom dobudovaní depozitných
priestorov.
Občania, ktorí chcú predmety
uvedené v tejto výzve darovať budúcemu múzeu, môžu ich priniesť
do Kancelárie SPT (Konzerváreň),
Klientskeho centra (Podateľňa MsÚ),
MIC, alebo Mestskej knižnice (Dom
kultúry RJ), kde spolu s nimi zanechajú svoje kontaktné údaje a adresu. Po
14 dňoch budú môcť na tom istom
mieste podpísať pripravený preberací
protokol a darovaciu zmluvu, prípadne prevziať si naspäť neupotrebiteľné
predmety. Mená všetkých darcov
budeme priebežne uverejňovať na
stránkach regionálnej tlače.
VŠETKÝM DARCOM VOPRED
SRDEČNE ĎAKUJEME

BLAHOŽELÁME
V júni 2012 oslávi okrúhle životné
jubileum členka nášho Spolku

VERONIKA DOROCIAKOVÁ
z Turzovky – U Uhrov
Želáme jej všetko najlepšie, hlavne
pevné zdravie a v ďalších rokoch
života veľa šťastia, úspechov a rodinnej pohody.

Stretnú sa
po päťdesiatich rokoch

22.5. uplynulo 125 rokov od času, čo sa v Turzovke narodil JÁN A. KOCÚR,
krajanský pracovník (zomrel 13.7.1948 v Springdale, USA)
4.6. uplynulo 90 rokov od času, čo sa v Turzovke narodil Ing. ANTON RUDINSKÝ, vedec a pedagóg (zomrel 2.4.1990 v Bratislave)
18.6. uplynie 90 rokov od času, čo sa v Turzovke narodil Ing. DUŠAN M. JANOTA, CSc., vedec a publicista (zomrel 25.7.1997 v Bratislave)
(Bližšie o nich publikujeme na stránkach našich monografií)
Na tento rok pripadá aj 90. výročie založenia turzovského divadelného súboru. Pred desiatimi rokmi sme na tomto mieste publikovali článok JUBILEUM
BEZ JUBILANTA, kde sme poukázali na fakt, že sa napriek dobrým podmienkam
stále nepodarilo nadviazať na bohatú tradíciu a činnosť turzovských divadelníkov.
V jeho závere sme vyslovili nádej, že sa táto situácia čoskoro zmení. Žiaľ, ani
za ďalších desať rokov sa neudialo nič, čo by aspoň živilo túto nádej... A tak pri
tomto ďalšom, okrúhlom jubileu, kladieme opäť otázku všetkým kompetentným.
Naozaj čakáme zbytočne ?
Pred 80. rokmi (v roku 1932) bolo v Turzovke napočítaných 30 včelárov so
158 včelstvami. Jeden kilogram medu sa predával za 14.- Kčs. Bol založený
VČELÁRSKY SPOLOK, ktorého predsedom sa stal František Přídal, riaditeľ
meštianskej školy. Stanovy spolku boli schválené 18.6.1932. Za roky svojho
trvania prešiel spolok rôznymi organizačnými zmenami, ale na radosť i úžitok
nás všetkých, pracuje dodnes.

V sobotu 7. júla 2012 sa v Turzovke stretnú absolventi bývalej SVŠ TURZOVKA (teraz
GYMNÁZIUM), ktorí tu maturovali v roku 1962. Pretože sa medzičasom niektorí z nich
stali členmi nášho občianskeho združenia, Spolok priateľov Turzovky prevzal nad
stretnutím záštitu a zaradil ho do programu TURZOVSKÉHO LETA 2012. Z 32 vtedajších
absolventov bolo oslovených všetkých 22 žijúcich, doteraz potvrdilo svoju účasť 16,
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traja sa ospravedlnili a na ďalšie odpovede ešte čakáme. Očakávame, že stretnutie
bude hodnotným spoločenským podujatím.

