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Budúci rok bude mimoriadne zaujímavým aj s ohľadom na počet rôznych výročí, ktoré budú rámcovať pripravované V. SVETOVÉ
STRETNUTIE TURZOVČANOV A ICH POTOMKOV.

ROK 2014 BUDE
BOHATÝ NA JUBILEÁ
V jeho priebehu si budeme postupne pripomínať udalosti, deje, osoby a osobnosti, ktoré viaže k Turzovke rodácky, alebo
iný vzťah, v mene ktorého tu žili, pracovali a zaslúžili sa o jej rozvoj a dobré meno. Ich odkaz teraz nasledujú a napĺňajú aj
členovia nášho Spolku a stávajú sa tak ich priamymi následníkmi. Pripomenieme si najmä
770 rokov od prvej písomnej zmienky o Kysuciach (11.12.1244)
430 rokov od písomnej zmienky o Vrchu Hlinené (1584)
405 rokov uplynulo od času, čo sa JURAJ THURZO stal uhorským palatínom (miestokráľom)
400 rokov od dostavby prvého dreveného kostola (1614)
400 rokov od uliatia zvona, darovaného palatínom Thurzom tomuto kostolu
320 rokov od vzniku turzovskej farnosti (1694), existovala pravdepodobne už v r. 1674
300 rokov od prvej písomnej zmienky o drotárstve (Juraj Drotárik z Korne – 1714)
255 rokov od dostavby terajšieho farského kostola (1759)
180 rokov od konsekrácie farského kostola (1834)
170 rokov od založenia Spolku miernosti F. Taganyim, spolok mal až 2000 členov (1844)
165 rokov od odchodu cisárskeho vojska, povolaného na vytlačenie maď. vojska (1.1.1894)
165 rokov od času čo sa Turzovka stala sídlom vtedajšieho okresu (september 1849)
130 rokov od zriadenia prvej lekárne v Turzovke (Ján Vashegyi 1884)
110 rokov od zriadenia prvej telegrafnej stanice v Turzovke (1904)
100 rokov od začiatku prvej svetovej vojny (1914)
100 rokov od príchodu prvého vlaku na železničnej trati Čadca – Makov (9. júla 1914)
95 rokov od príchodu Britskej misie Červeného kríža do Turzovky (1919)
95 rokov od založenia Potravného družstva v Turzovke (1919)
90 rokov od založenia Električného družstva v Turzovke (1924)
80 rokov od začatia prác na regulácii rieky Kysuca (1934)
75 rokov od obsadenia Turzovky oddielmi nemeckej armády „Festungs pionier“ (1939)
70 rokov od vypuknutia Slovenského národného povstania (29.8.1944)
70 rokov od postavenia Kaplnky Sedembolestnej P. Márie na Vyšnom Konci (1944)
60 rokov od rozdelenia Turzovky na Korňu, Klokočov, Dlhú n. Kys. a Turzovku (15.5.1954)
50 rokov od odovzdania do užívania školského areálu na Bukovine (1964)
25 rokov od „Nežnej revolúcie“ (17.11.1989)
15 rokov od založenia Spolku priateľov Turzovka (17.7.1999)
10 rokov od vstupu Slovenskej republiky do EÚ. Dvadsaťštyri hodín po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie,
zaviala vlajka Spolku priateľov Turzovky aj na Britských ostrovoch – v Londýne.

Pripravil: IVAN GAJDIČIAR
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IMRICH STOLÁRIK, spolkový organizátor, publicista 105. výr. *
FRANTIŠEK TAGANYI, národovec
120. výr. †
ARMÍN HOFFMANN, lekár
140. výr. *
FRANTIŠEK XAVER DANIŠ, farár, dekan
165. výr. †
VOJTECH ČERNOTA, pedagóg, dirigent
5. výr. †
JÁN SEKÁČ, právnik, verejný činiteľ
50. výr. †
ANTON KOMPÁNEK, osvetový. pracovník, redaktor 65. výr. †
ŠTEFAN CHROBÁK, hudobník
80. výr. * (nedožité)
EMÍLIA DUDÁČKOVÁ, kult. a soc. pracovníčka
140. výr. *
PETER GANČÁR, folklorista
90. výr. * (nedožité)
BARTOLOMEJ DOMINIK LIPPAY, maliar
150. výr. *
PAVOL HRTÚS – JURINA, spisovateľ
95. výr. * (nedožité)
ĽUDOVÍT CYRIL JANOTA, notár, publicista
45. výr. †
JÁN DOROCIAK – PODLIPAN, partizánsky veliteľ 70. výr. †
VINCENCIA TAUCHNEROVÁ, filológ
80. výr. *
RUDOLF JAŠÍK, spisovateľ
95. výr. * (nedožité)
JÁN HARANTA, kňaz, básnik
105. výr. *
ŠTEFAN BARČÁK, ľudový rezbár
10. výr. †
MIROSLAVA PLECITÁ, speváčka
25. výr. †
MATEJ HRTÚS, hudobník, výrobca cimbalov
25. výr. †

VÝROČIA ČLENOV SPOLKU
Január
Február
Marec
Apríl

Ing. Dagmar Dlhopolčeková - Izraelová
Emil Mikovčák, Mgr. Oľga Kardošová - Cvinčeková
Štefan Šteiniger st., Doc. Ing. Anton Kachaňák, CSc., Jozef Gonek
Štefan Stuchlík, Ivan Gajdičiar ml., MUDr. Jozef Mozolík, Štefánia Pistovčáková – Mravcová,
MSc. Juraj Dlhopolček, Ing. Krystyna Dlhopolčeková – Kadłubowska,
Mgr. Drahomír Velička, PhD.
Máj
Ing. Mária Jungwirtová – Miníková, Anna Dlhopolčeková – Mudríková,
Ak. mal. Darina Kopková - Sabelová, Anna Belancová – Prasličáková, Anna Metzkerová - Zimková
Jún
Jozef Kopyčar, Ing. Ľudovít Štefák, MUDr. Vladimír Gajdičiar, Ing. Anton Ježík, Ing.
Katarína Dorociaková - Rizmanová, Ing. Stanislava Barcíková - Vyšinská
Júl
Dagmar Dlhopolčeková
September Antónia Fehling – Šostáková
Október Zuzana Bajcárová – Prasličáková, Ivan Gajdičiar st.,
November Martin Krištiak, Anna Gaťová – Stoláriková, Dipl. Ing. Paul Rolinec
December Ing. Terézia Ťažká – Madajová, Ing. Jozef Hanzel, JUDr. Eduard Kukan

BLAHOŽELÁME
V decembri 2013 oslávia životné jubileá a okrúhle narodeniny členovia Spolku

Všetkým členom, sympatizantom,
sponzorom a čitateľom
ďakujeme za pomoc a spoluprácu
v roku 2013.

Mgr. PETER BOJDA, Turzovka
Ing. VLADIMÍR DLHOPOLČEK,
Turzovka

Želáme šťastné, veselé a pokojné
Vianoce a úspešné vykročenie
do roku 2014.
Foto: Jaroslav Velička

LADISLAV FULIER , Turzovka

POTEŠILO NÁS
- že aj tohtoročné Jašíkove dni v Turzovke,
tradičné podujatie usporiadané na
uctenie pamiatky a celoživotného diela
nášho rodáka, spisovateľa Rudolfa Jašíka,
ktorého spoluorganizátorom je aj náš
Spolok, sa opäť stretlo so značným
záujmom verejnosti
- že do fotogalérie TURZOVČANIA VO
SVETE, budovanej na našich webových
stránkach k V. Svetovému stretnutiu
Turzovčanov a ich potomkov, pribudli nové
príspevky, tento raz z Indie a z Grécka
- že na tohtoročných Vianočných trhoch
môžeme verejnosti predstaviť už kompletný

BESKYDSKÝ BETLEHEM , vytvorený
ľudovými rezbármi na troch ostatných
plenéroch, ktorých organizátorom je náš
Spolok
- že predvianočný trh obohatila knižná
publikácia člena nášho Spolku, spisovateľa
MUDr. Jozefa Marca STRAVOVACIE
TRADÍCIE NA HORNÝCH KYSUCIACH.
Kúpiť si ju môžete v predajni JEDNOTA na
sídlisku Šarky.
- že aj v tomto roku sme boli v stanovenom
termíne úspešne zaevidovaní v Registri
prijímateľov 2% podielu zaplatených daní
a že v budúcom roku tak budeme môcť

príjmovú časť nášho rozpočtu napĺňať aj
príspevkami sympatizantov z radov našich
čitateľov
- že počet originálnych IP adries na našich
webových stránkach už dosiahol počet
34.000 a o našich aktivitách už čítali v 75
štátoch sveta
- že týždenník ŽILINSKÝ VEČERNÍK
uverejnil vo svojom 49. čísle 6.12.2013
obsiahly článok o našom partnerovi
a sponzorovi, spoločnosti I – TRAN
s informáciou o zapojení sa do súťaže, kde
sa uchádza o titul FIRMA ROKA 2013.
Nájdete tu aj HLASOVACÍ KUPÓN.

JOZEFA GAJDIČIAROVÁ,
Turzovka
Želáme im všetko najlepšie, najmä pevné
zdravie a v ďalších rokoch života veľa šťastia,
MUDr. ĽUDOVÍT ŠUTARÍK, CSc
úspechov a rodinnej pohody.
Martin

Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku
Nájdete na webových stránkach

www. spolokpriatelovturzovky.sk

