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KYSUCKÉ SNY
V LONDÝNE

Občianske združenie Spolok priateľov Turzovky bol založený bezprostredne po tom, ako po splnení
svojho cieľa zanikla Nadácia 400 rokov Turzovky. Prevzal po nej množstvo nazhromaždených fotografií,
archiválií a listinných dokumentov vzťahujúcich sa k histórii Turzovky. Predsavzal si takéto poznatky
spolu s predmetmi rovnakého charakteru naďalej zhromažďovať s cieľom publikovať ich a približovať
verejnosti. V tomto smere roky inicioval aj orgány mestskej samosprávy, usilovne a cieľavedome pracoval
na myšlienke zriadiť v Turzovke mestské múzeum ako ďalšiu kultúrnu ustanovizeň, ktorá bude túto činnosť
vykonávať ako predmet svojho poslania. Vďaka pochopeniu samosprávnych orgánov sa mestské múzeum
stalo skutočnosťou a dnes profesionálne pôsobí v oblasti, ktorú Spolok doteraz iba suploval.

V dňoch 27. júna až 27. júla 2018 je na Slovenskom
veľvyslanectve v Londýne nainštalovaná výstava
umenia z Kysúc pod názvom KYSUCKÉ
SNY. Výstava sa koná v rámci predsedníctva
Slovenska vo Vyšehradskej skupine. Návštevníci
výstavy majú možnosť zoznámiť sa s tvorbou
člena nášho Spolku, rezbára Antona Kaduru
a tvorbou ďalších výtvarníkov z Kysúc – maliara
Jozefa Vrábela, fotografa Ondreja Priehodu
a drotára Róberta Hozáka. Na vernisáži, spolu
so skupinou prezentujúcu originálnu folklórnu
hudbu, účinkoval aj člen nášho Spolku, ľudový
hudobník Andrej Gernát.

HĽADÁ SA PREZIDENT...

Hlavnú úlohu, pre ktorú bol Spolok zriadený
si teda splnil bezo zvyšku. Aj druhú,
dlhodobú úlohu Spolku - pripravovať a
vydávať o Turzovke publikácie a propagačné
materiály v záujme jej zviditeľnenia
postupom času prevzali inštitúcie, ktoré
ju plne nahradili. Dnes je aj táto oblasť
plne profesionalizovaná a Turzovka už nie
je odkázaná na dobrovoľné vydavateľské
aktivity. Činnosť Spolku v zmysle platných
stanov sa preto zredukovala len na poslanie
združovať občanov, ktorých viaže k Turzovke
rodácky, alebo akýkoľvek iný vzťah, v mene
ktorého chcú svojim snažením priamo,
alebo sprostredkovane prispievať k jeho
všestrannému rozvoju. Stanovy Spolku mu
pred dvadsiatimi rokmi uložili aj povinnosť
organizovať stretnutia rodákov a tiež
finančne, vecne a organizačne podporovať
všetky aktivity totožné s prijatými vlastnými
cieľmi. O činnosti Spolku i o stave jeho
členskej základne sme pravidelne informovali
aj verejnosť (naposledy v januári t.r. v č.1/17),
kde sme naznačili isté problémy s tzv.
„pasívnym členstvom“, priemerným vekom
a volaním po zmenách, ktoré by ho nanovo
„naštartovali“.
Na budúci mesiac, počas 6. Svetového
stretnutia Turzovčanov a ich potomkov
zasadne Výročná členská schôdza ako
najvyšší orgán Spolku, aby rozhodla o jeho
ďalšej činnosti. Dospeli sme do štádia

nutnej generačnej zmeny a do stavu, kedy je
potrebné obnoviť členskú základňu a nanovo
formulovať hlavné úlohy a ciele. Je z našej
strany poctivé informovať verejnosť, že ak
sa to nepodarí, Spolok bude z vlastného
rozhodnutia rozpustený, aby uvoľnil
priestor na vznik nového občianskeho
združenia, či už s podobným, alebo iným
zameraním.
Na budúci mesiac končí štvorročné funkčné
obdobie prezidenta Spolku, výkonného
výboru i revíznej komisie. Ak započítame
predchádzajúcu činnosť Nadácie, prezident
Spolku a väčšina členov jeho výkonného
výboru je vo funkcii (podotýkame, že
dobrovoľnej a bezplatnej) už 25 rokov. Pred
rokom, na ostatnej výročnej schôdzi prezident
Spolku a všetci členovia výkonného výboru
ohlásili, že v novom funkčnom období už
kandidovať nebudú a vyzvali členskú základňu
na podanie nových návrhov. Z ročnej lehoty
podávania návrhov už uplynulo 11 mesiacov
a okrem pokusov presvedčiť doterajšieho
prezidenta, aby aj naďalej zotrval vo funkcii,
žiaden návrh podaný nebol. Prezident však
opakovane kandidatúru vzhľadom na svoj
vek a zdravotný stav odmietol. Členovia
Spolku budú preto písomne, prostredníctvom
zaslania pozvánky na VČS opätovne vyzvaní
na podanie relevantných návrhov.
Z toho dôvodu sa program tohtoročnej VČS
pripravuje v dvoch variantoch. V tej prvej

bude predstavenie kandidáta (kandidátov)
a voľba nového prezidenta Spolku, ktorý, ak
bude zvolený, prevezme vedenie schôdze a
vystúpi so svojou predstavou činnosti Spolku
a navrhne jeho hlavné úlohy do roku 1922, do
7. Svetového stretnutia Turzovčanov. Navrhne
kandidátov na 9 členný výkonný výbor
a 3 člennú revíznu komisiu. Vyzve členskú
schôdzu na doplnenie vlastných návrhov
a bude riadiť ich voľbu verejným hlasovaním.
Po úspešnom skončení voľby navrhne
uznesenie a dá hlasovať o jeho prijatí.
Druhým variantom rokovania tohtoročnej
VČS je, že ak nebude zvolený nový prezident
Spolku, doterajší prezident prednesie v zmysle
Stanov návrh na rozpustenie Spolku, vykoná
voľbu likvidačnej komisie a zoznámi
prítomných s návrhom na zákonné majetkové
vyrovnanie, termínmi a krokmi vedúcimi
k žiadosti o výmaz z registra občianskych
združení, vedených na MV SR. V zmysle
rokovacieho poriadku odst. 3, 4 a 5. uznesenie
o rozpustení Spolku musí byť potvrdené
platným hlasovaním. Následne budú o tom
informovaní písomnou formou všetci, aj na
schôdzi neprítomní členovia Spolku.
Uverejnením tohto článku nemá byť
špekulácia o tom, ktorým variantom sa
bude riadiť členská schôdza Spolku. Je
skôr poslednou výzvou na zamyslenie pre
všetkých jeho členov, aby si uvedomili, že
jeho ďalší osud majú vo svojich rukách...

NECH SA PÁČI,
OCHUTNAJTE ...
Pozývame všetkých členov Spolku
na Súťaž vo varení guľáša, konanú
v Areáli športu a oddychu v Turzovke
– Závodí v sobotu 14. júla 2018
o 12.00 hod. Súťažné družstvo Spolku
sa chystá opäť zabojovať o popredné
umiestnenie a teší sa, že prídete
v spolkových tričkách vyzbrojení
dobrou náladou, ohodnotiť ich
snaženie...

PRIPOMÍNAME SI
V stredu 11. júla uplynie 125 rokov od narodenia lekára
MUDr. Františka Ringa, ktorý v Turzovke prežil viac
ako poldruha dekády svojho plodného života a za ten čas
neustále usilovne pracoval na poli zdravotnej starostlivosti a
socialno – charitatívnej činnosti. Zomrel
v roku 1970 v Schenectady v štáte New
York v USA. O jeho živote a práci sme
viackrát publikovali, naposledy v č. 6 (147)
týchto Informácií v júni 2011 v článku
Doktor Ľudomil. (nájdete ho aj na našich
webstránkach v sekcii INFORMAČNÝ

TURZOVKA MÁ „SVOJU“ POŠTOVÚ ZNÁMKU
Dňa 25.01.2018 Mesto Turzovka požiadalo generálneho riaditeľa
Slovenskej pošty, a.s. o zaradenie do edičného plánu vydanie
poštovej známky“ Kvetinový motív“ s personalizovaným kupónom
pripomínajúcim 50. výročie udelenia Štatútu Mesta Turzovka.
Slovenská pošta, a.s. návrh Mesta Turzovka akceptovala a dňa
01.06.2018 sa v areáli výstaviska Incheba EXPO počas Bratslavských
zberateľských dní uskutočnila jej slávnostná inaugurácia. Poštová
známka rozmerov 26.5 mm x 33.9 mm vrátane perforácie vyšla
vo forme upraveného tlačového listu s 8 známkami a 8 kupónmi
rovnakého rozmeru. Známku technikou ofsetu vytlačila spoločnosť
Tiskárna Hradišťsko, s.r.o. v spolupráci s Poštovní tiskárnou cenin
Praha,a.s. Motívom poštovej známky“ Kvetinový motív“ je kytica s
pivonkami aranžovaná renomovaným aranžérskym štúdiom Atelier
Papaver. Motívom personalizovaného kupónu k tejto známke
je číslica 50 pripomínajúca 50. výročie Štatútu mesta Turzovka.
Autorom grafického dizajnu poštovej známky, FDC a FDC pečiatky

DREVENÉ
TAJOMSTVÁ
V minulom týždni (v dňoch 3. – 6. augusta
2018) sa v Turzovke uskutočnil v poradí už
13. plenér ľudových rezbárov z Beskydskej
oblasti pod tradičným názvom DREVENÉ
TAJOMSTVÁ. Vytvorené diela Antona
Kaduru (SR), Jána Palku (SR), Ryszarda
Gondeka (PR) a Miroslawa Wyszowatyho
(PR) môžu občania a návštevníci vidieť
v Šark parku a na iných verejných
priestranstvách.

■ Vo štvrtok sobotu 13. júla uplynie 70 rokov od času, čo v Springdale v USA
zomrel turzovský rodák, krajanský pracovník Ján A. Kocúr. V rokoch 1922 – 1942
bol tajomníkom Slovenskej ligy v Amerike. O jeho živote sa podrobnejšie dočítate
v monografii „Turzovka 1598 – 1998“ na str. 448.

NAVŠTÍVTE PROGRAMY TURZOVSKÉHO LETA
je Adrian Ferďa. Autorom grafického návrhu kupónu je Mgr. Ing.
Marek Sobola, PhD.

14.7. 2018
15.7. 2018
28.7. 2018
3. a 4. 8. 2018
5.8. 2018

O NAJLEPŠÍ GUĹÁŠ (súťaž vo varení tradičného jedla)
O POHÁR ČSL. VZÁJOMNOSTI (72. ročník futbalového turnaja)
BESKYD RALLYE (21. ročník prehliadky autoveteránov)
ROCK BESKYD FEST (22. ročník rockového festivalu)
BESKYDSKÝ POHÁR VZÁJOMNOSTI (46. ročník hasičskej súťaže)

BLAHOŽELÁME
V tomto mesiaci oslávi polookrúhle narodeniny člen nášho
Spolku

PETER MALICHER, Čadca
Jubilantovi želáme všetko najlepšie, najmä pevné zdravie a do
ďalších rokov veľa úspechov a životnej pohody. Aj touto cestou
mu ďakujeme za všetko, čo v prospech Spolku doteraz vykonal.

Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku nájdete na webových stránkach
www. spolokpriatelovturzovky.sk
Korešpondenciu zasielajte na e-mail: gajdiciar@tmn.sk

