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VITAJTE DOMA, RODÁCI !
Štyri roky od nášho ostatného stretnutia ubehli
ako voda a je tu opäť čas, keď sa stretávame,
tento raz už na jubilejnom, piatom Svetovom
stretnutí Turzovčanov a ich potomkov. Nuž
teda, vitajte všetci, ktorí ste prišli zblízka
i z ďaleka do svojho rodiska, pozdraviť sa
s rodinou, príbuznými, susedmi, priateľmi
a známymi. Osobitne radi vítame tých, ktorí
ste si rodnú obec uchovali v pamäti spolu
s najkrajšími spomienkami na mladosť. Nech
už bol dôvod, pre ktorý ste z Turzovky odišli
akýkoľvek, sme radi, že sa k nám vraciate, že
znova nachádzate to, čo vám vo svete chýba,
alebo sa vám nedostáva v takej miere ako tu,
medzi svojimi. Pocitu bezpečia a skutočného
V sobotu 19.7.2014 sa konal za účasti
hudobnej skupiny GERNÁTOVCI,
slávnostný akt ukončenia IX. rezbárskeho
plenéra DREVENÉ TAJOMST VÁ.
Vedením mesta a nášho Spolku boli po
zásluhe odmenení všetci zúčastnení ľudoví
rezbári. Pri tejto príležitosti primátor
mesta Miroslav Rejda a prezident Spolku
Ivan Gajdičiar st., odovzdali zástupcom
občanov Turzovky - mestskej časti Predmier
vzácny dar. Je ním drevená plastika Panny
Márie Škapuliarskej, zhotovená počas
plenéra majstrom Antonom Kadurom.
Plastika od nedele 19.7.2014, kedy bola
počas tamojšej sv. omše posvätená, zdobí
priestor pred kaplnkou v Turzovke Predmieri. Stala sa obdivovanou nielen
miestnymi občanmi, ale aj množstvom
návštevníkov mesta, pretože kaplnka stojí

domova, očarenia rodným krajom, pocitu
spolupatričnosti a vedomia, že práve tu, v
Turzovke je vaše miesto. Mnohí, čo ste tu
zavítali po desiatkach rokov, svoju Turzovku
už spoznávate ťažšie, veď aj ona za ostatné roky
výrazne zmenila svoju tvár a podobu. Vedno
s ostatnými slovenskými obcami a mestami
kráča s duchom doby a pokroku, prijíma výzvy
na skvalitnenie života pre svojich občanov a
prispôsobuje sa novým podmienkam. Pritom
dôsledne chráni odkaz kultúrneho dedičstva,
ctí a rozvíja tradície predkov a uchováva ich pre
budúce generácie. Aj toto naše „Turzovské leto“
s podujatiami plnými kultúry, športu a zábavy
patrí medzi tie, ktoré nadviazalo na známe
a tradičné „turzovské hody“. Ich vtedajšiu
veľkosť, pestrosť a dovtedy nikde nevídané
atrakcie si už pamätajú iba tí najstarší. Je
dobre, že práve „hody“ tvoria rámec stretnutia
Turzovčanov, veď sú im blízke a spomienky
na ne pretrvávajú. Ktohovie, možno práve

tí, dnes ešte mladí, raz svojim potomkom
pri rodinných stretnutiach nostalgicky
prerozprávajú príbehy, ktoré tu zažili. Želajme
si, aby toho, na čo budeme spomínať, bolo
čo najviac... Budeme radi, keď si rodný kraj
pozriete aj spolu s turistami na tradičnom
„Uhorčíkovom chodníku“, keď sa zapojíte
do pokusu o vytvorenie netradičného
rekordu „Kľúčovou dierkou do sveta“, alebo
navštívite ktorýkoľvek z ponúkaného veľkého
množstva programov. Turzovských rodákov
očakávame v nedeľu 17.8.2014 o 13.00
hod. v zasadačke Mestského úradu. Po
vzájomnom zvítaní pôjdeme o 14.00 hod. do
tradičného sprievodu mestom. V okamžiku,
keď naše piate Svetové stretnutie bude už
patriť minulosti, majte na pamäti, že o štyri
roky vás všetkých čakáme znova. Veď patríme
k sebe, sme zviazaní pevným putom túžby po
domove – a Turzovka je a naďalej zostane
vašim ozajstným domovom...

V pondelok 25.8.2014 uplynie 140
rokov od času, čo sa v Dlouhomilově
v okrese Šumperk (ČR) narodila EMÍLIA
DUDÁČKOVÁ, rod. Mertová, kultúrna
a sociálna pracovníčka. Jej otcom bol Ján
Merta, matkou Anna, rod. Dvořáková.
Študovala na dievčenskej strednej škole
v Olomouci, súkromné školy absolvovala
v Prahe, Drážďanoch a vo Viedni. Po smrti
manžela, pod vplyvom MUDr. Ivana Hálka
prišla do Turzovky, kde napomáhala rozvoju

kultúrnej a sociálnej činnosti. Založila
v Turzovke sekciu ČSČK a pomáhala riadiť
Medzinárodnú misiu Červeného kríža.
Spolupracovala s anglickými sestričkami
pri zriaďovaní tunajšej infekčnej nemocnice
ako tlmočníčka. Nainfikovala sa týfusom,
ktorému podľahla. Zomrela v Turzovke
30.10.1919, pochovali ju na starom cintoríne
U Bajákov, kde dnes stojí priemyselný
objekt. Jej hrob sa nezachoval a po čase sa
„stratil“ aj odložený náhrobný kameň...

CESTOVNÝ PORIADOK
HISTORICKÉHO VLAKU
SOBOTA 16. AUGUST 2014
pri hlavnej ceste pred výjazdom z mesta
v smere na Klokočov a hranice s ČR.

Plenér rezbárov v Turzovke skončil, všetci sa
už tešia na jeho budúci, jubilejný X. ročník.
V sobotu 2. 8. 2014 sa súťažné družstvo Spolku
priateľov Turzovky zúčastnilo IX. ročníka
súťaže O NAJLEPŠÍ GUĽÁŠ, usporiadanej v
rámci Turzovského leta 2014 a V. Svetového
stretnutia Turzovčanov. Družstvo, ktoré tvorili
Ing. J. Hanzel, Ing. P. Štefanka, Ing. R. Masarik,
Mgr. J. Chromík, A. Štefáková a Ing. E.
Dlhopolčeková, naplnilo očakávanie. Po
vlaňajšom víťazstve obstálo aj teraz v konkurencii
16 družstiev zo Slovenska, Česka a Maďarska a
dostalo prestížnu cenu „Za prínos k rozvoju
kysuckej gastronómie“. O kvalitách spolkových
„guľášnikov“ sa členská základňa presvedčí po
svojej výročnej členskej schôdzi 16.8.2014 a počas
V. Svetového stretnutia Turzovčanov 17. 8. 2014,
kedy budú pripravovať stravu a občerstvenie pre
členov Spolku vo dvore Konzervárne.

Výkonný výbor Spolku priateľov Turzovky v zmysle Stanov Spolku zvoláva do zasadačky MsÚ v Turzovke

VÝROČNÚ ČLENSKÚ SCHÔDZU

konanú v roku 15. výročia vzniku Spolku a V. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich potomkov
na sobotu 16. augusta 2014 o 16.00 hod.
PROGRAM
Otvorenie, voľba overovateľov zápisnice,
kontrola plnenia uznesení
Správa o činnosti Spolku za obdobie 2010
– 2014
Správa revíznej komisie o hospodárení
Spolku, návrh opatrení
Voľba prezidenta Spolku, výkonného výboru
a revíznej komisie na r. 2014 – 2018
Hlavné úlohy Spolku na r. 2014 – 2018
Diskusia, uznesenie, záver
Všetci členovia majú povinnosť zaslať na
našu adresu do 8.8. návratku, aby pre
nich bolo možné obstarať stravovanie

PRIPOMÍNAME SI

a občerstvenie po obidva dni stretnutia.
Túto povinnosť majú aj členovia z Turzovky,
ktorí môžu návratku v stanovenom termíne
odovzdať osobne. Očakávame účasť členov
aj na „Uhorčíkovom chodníku“. Prezentácia
VČS bude v sobotu 16. 8. 2014 od 15.00 hod.
Tu bude možnosť na vyrovnanie dlhu v platení
členských príspevkov, prevzatia tohtoročne
spolkovej „uniformy“ a suvenírov. Po skončení
VČS bude všetkým daná možnosť zúčastniť sa
pokusu o zápis do Guinessovej knihy rekordov.
Vo dvore Konzervárne bude vytvorený priestor
na spoločné stretnutie a podanie stravy
a občerstvenia. Priestory vo dvore Konzervárne

budú členom Spolku k dispozícii aj na druhý
deň – v nedeľu 17. 8. 2014. Účastníci
stretnutia sa tu „v uniformách“ zhromaždia
do 12.45 hod., kedy spoločne odídu do
zasadačky MsÚ, kde bude slávnostné prijatie
k V. Svetovému stretnutiu Turzovčanov. Po
jeho skončení sa podľa pokynov daných
na mieste zúčastnia sprievodu mestom.
Bezprostredne po skončení sprievodu je
pripravený na pódiu v centre mesta hlavný
folklórny program. V jeho priebehu i po
ňom bude priestor na dvore Konzervárne
slúžiť na spoločné stretnutie členov Spolku
a podanie občerstvenia.

Na V. Svetové stretnutie Turzovčanov
a ich potomkov môžete do Turzovky
pricestovať aj historickým vlakom, ťahaným
parnou lokomotívou. Spomienková jazda
je organizovaná na počesť 100. výročia
otvorenia železničnej trate Čadca – Makov.
V historickom vlaku (parný rušeň Škoda
475.196 + 4 osobné vozne 1. a 2. triedy
s celkovou kapacitou 300 sediacich) počas
spomienkových jázd bude platiť jednotné
cestovné – dospelí 1 €, deti do 15 rokov,
dôchodcovia nad 70 rokov a držitelia
preukazov ZŤP 0,10 €. Zastavenia na
jednotlivých staniciach budú v rozpätí 15 – 20
Príchod
Čadca
Čadca, zastávka
Raková
Staškov
Podvysoká
Turzovka
Vysoká nad Kys.
Nižný Kelčov
Makov

08,46
08,53
09,01
09,20
09,42
10,17
10,37
10,43

Makov
Nižný Kelčov
Vysoká nad Kys.
Turzovka
Podvysoká
Staškov
Raková
Čadca, zastávka
Čadca

11,11
11,18
11,44
12,13
12,31
12,52
12,58
13,02

minút, aby všetci záujemcovia mali dostatok
času na pozretie si tohto historického skvostu
a zhotovenie pamätných fotografií. Všetci,
ktorí budú mať viac času, sa môžu potešiť aj
jazdou v tomto vlaku.

Odchod
08,44
08,48
08,55
09,17
09,35
10,06
10,32
10,39

11,08
11,13
11,33
12,06
12,27
12,45
12,53
12,59

Príchod
15,00
15,07
15,15
15,34
15,56
16,29
16,49
16,55

17,56
18,03
18,19
18,36
18,44
18,55
19,01
19,05

Odchod
14,58
15,02
15,09
15,31
15,49
16,18
16,44
16,51

17,53
17,58
18,08
18,29
18,40
18,48
18,56
19,02

Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku
nájdete na webových stránkach

www. spolokpriatelovturzovky.sk

