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MALÉ
JUBILEUM
Tých, ktorí pravidelne sledujú túto stránku zaiste neprekvapí skutočnosť, že
sa k nim dostáva už po stopäťdesiaty raz. Začudovanie bude možno na strane
čitateľov, čo si ju prečítajú iba náhodne, alebo tých, čo si občas povzdychnú
„ako ten čas letí...“ Veru, už trinásty rok, pravidelne, každý mesiac prinášane
našim spoluobčanom informácie o meste, ktoré sa im stalo domovom. Nadobudli sme presvedčenie, že šírením poznatkov o jeho dávnej i menej vzdialenej
minulosti prispievame nielen k vzájomnému obohateniu o nové poznanie, ale
najmä k budovaniu pozitívneho vzťahu ku všetkému, čím je poznamenaná
jeho súčasnosť. V neposlednom rade tak prispievame k spolupatričnosti jeho
občanov, hrdých na svoje rodisko a rozhodnutých konať v jeho záujme nech
žijú doma, či kdekoľvek v ďalekom i blízkom svete. To sú základné hodnoty,
na ktorých stojí a stavia náš Spolok, naše občianske združenie. Raz za mesiac
prinášame na tejto stránke rôzne zaujímavosti z histórie mesta, objasňujeme
historické súvislosti, nazeráme do kroník a archívov, tie rodinné nevynímajúc.
Publikujeme o osobnostiach Turzovky, približujeme ich život, prácu, životné
postoje a popularizujeme dosiahnuté výsledky. Netajíme radosť nad úspechmi,
nad tým, že takéto snaženie má medzi spoluobčanmi ohlas, že sa tešíme ich
veľkej pozornosti a uznaniu. Snažíme sa, aby sa všetko, k čomu sme dospeli, čo
sme zistili, odhalili či preskúmali, dostalo k Vám čo najrýchlejšie. Keďže však
„vychádzame“ len jedenkrát za mesiac, navyše sa termín v mesiaci prispôsobuje
okolnostiam a možnostiam nášho vydavateľa, uvedomujeme si, že nie sme a ani
nemôžeme byť vždy aktuálni a veľakrát uverejňujeme správy (najmä o aktuálnom
dianí v meste), o ktorých už viete z iných médií. Aj preto sme na našich webových
stránkach zriadili rubriku „INFORMAČNÝ BULLETIN“, kde umiestňujeme
všetko, čo vyjde v tomto týždenníku a čitateľ sa môže k jeho obsahu kedykoľvek
vrátiť. Na našej webovej stránke sú všetky vydania od čísla 89, ktoré vyšlo ešte
v roku 2006. V súčasnej dobe, najmä na žiadosť viacerých návštevníkov stránok,
zvažujeme aj dodatočné uverejnenie chýbajúcich vydaní, teda od prvého čísla
z roku 1999 po číslo 85 z roku 2006.
Pri príležitosti tohto „malého jubilea“, ktoré si dnes v tomto vydaní pripomíname, ďakujeme všetkým členom a spolupracovníkom za pomoc a spoluprácu.
Vyzývame čitateľov, aby sa aj oni zapojili do prípravy budúcich vydaní a spestrili tak ponuku informácií o nové pohľady, aby vyjadrili svoj názor na našu
publikačnú činnosť a postarali sa o to, aby sme neupadli do rutinérstva, alebo
nepodľahli sebaklamu. Želajme si spoločne, aby sme pri najbližšom jubileu mohli
skonštatovať, že sme opäť, aspoň o krôčik bližšie k našim predsavzatiam.

Spolku tlieskali tisícky návštevníkov mesta

Slávnostné uvedenie publikácie
TURZOVSKÉ PRIEZVISKÁ
Za účasti spoluautorov, primátora mesta Turzovka Miroslava Rejdu, ministra hospodárstva SR Juraja Miškova
a celého radu hostí bola v piatok 12. augusta slávnostne
uvedená do života piata monografia o Turzovke „Turzovské priezviská“. Zostavovateľ publikácie, prezident Spolku
priateľov Turzovky po predstavení jej spoluautorov a ostatných spolupracovníkov požiadal primátora mesta, ktorý je
„krstným otcom“ aj vlani vydanej monografie „Turzovka
krížom - krážom“, aby svojou richtárskou palicou privítal v
meste aj jej mladšiu sestru a poskytol jej prístrešie a rovnakú
priazeň a starostlivosť. Všetci hostia boli zároveň účastní
aj vernisáže výstavy Stanislava Mikovčáka a uvedenia
Pamätnice k jubilejným 40. Beskydským slávnostiam.
Na fotografii Ivana Gajdičiara ml. je zachytený okamžik
privítania novej publikácie richtárskou palicou.
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Novú publikáciu môžu čitatelia získať v Medzinárodnom informačnom
centre v Turzovke (Dom kultúry R. Jašíka), členovia Spolku s 25 %
zľavou v našej kancelárii (Konzerváreň).

ROKOVAL NAJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLKU
V sobotu 13. augusta 2011 sa na
svojej, v poradí 13. výročnej členskej
schôdzi zišli členovia Spolku, aby
zhodnotili svoje aktivity v uplynulom roku a prijali nové úlohy a opatrenia pre svoju činnosť. Uznesenie zo
schôdze prinášame v jeho úplnom
znení, na fotografii Filipa Lašuta sú
účastníci schôdze.

Stalo sa už tradíciou, že Spolok svojou účasťou v sprievode Beskydských
slávností prispieva k jeho bohatosti a pestrosti. Nebolo tomu inak ani v nedeľu 14. augusta 2011, keď v ňom doslovne „zažiaril“ v nových spolkových
tričkách, ktoré im vyrobil a daroval partner a sponzor, spoločnosť I - TRAN
Turzovka. Vonkajšej prezentácii Spolku tak mohli okrem primátora mesta
zatlieskať aj štyria ministri Vlády Slovenskej republiky a tisícky divákov,
lemujúcich trasu sprievodu.

BLAHOŽELÁME
V tomto mesiaci oslávili okrúhle a polookrúhle životné jubileá členky nášho
Spolku

EVA GERNÁTOVÁ
Turzovka

MUDr. EVA DLHOPOLČEKOVÁ
Banská Bystrica

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

UZNESENIE
Výročnej členskej schôdze
Spolku priateľov Turzovky
konanej 13.8.2011
VČS schvaľuje
- Predloženú správu o činnosti Spolku, správu o hospodárení a správu
revíznej komisie za
obdobie 2010 – 2011
- Úlohy Spolku na obdobie rokov
2011 – 2012
- Prevod majetku Spolku - drevených
plastík zo VI. rezbárskeho plenéru
do majetku mesta Turzovka v zmysle
platnej dohody o poskytnutí príspevku na ich zhotovenie
VČS ukladá
- Členom Spolku a výkonnému výboru naďalej priebežne plniť všetky
úlohy prijaté na rokovaniach orgánov Spolku do termínu V. Svetového
stretnutia Turzovčanov a ich potomkov v roku 2014
- Výkonnému výboru obstarávať potrebné prostriedky na realizáciu úloh
Spolku do roku 2012 z vlastných

zdrojov, sponzorských príspevkov
a darov fyzických a právnických
osôb
- Výkonnému výboru Spolku organizačne a finančne sa podieľať na
všetkých významných kultúrnych,
spoločenských a športových akciách
konaných v meste v priebehu rokov
2011 - 2012, rovnako aj na ich technickom a materiálnom zabezpečení
- Finančne sa podieľať na projektoch
nových umeleckých diel a prác
nadregionálneho významu svojich
členov v rámci vlastných možností,
posúdených vo výkonnom výbore
Spolku
- Zostaviť vlastné súťažné družstvo
a prihlásiť ho do Súťaže vo varení guláša počas Turzovského leta
2012. Zároveň využiť túto súťaž na
organizované spoločenské stretnutie
členov Spolku

- Výkonnému výboru bezodkladne
nadviazať spoluprácu s mestom
pri realizácii projektu Mestského
múzea
- Výkonnému výboru vypracovať výzvu pre občanov mesta a okolitých
obcí na darovanie, resp. odkúpenie
muzeálnych predmetov pre jeho
depozit a stálu expozíciu
- Výkonnému výboru spracovať projekt náučného chodníka centrom
mesta, pripraviť a vydať turistickú príručku o pamätihodnostiach
mesta
- Spolupracovať s organizátormi Maturitného stretnutia absolventov SVŠ
Turzovka z roku 1962 – Stretnutie po
50 rokoch v júni 2012
Uznesenie bolo schválené všetkými
hlasmi prítomných členov Spolku
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