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Pripravil Ivan GAJDIČIAR

V budúcom roku oslávime 10. výročie založenia Spolku
Úvodný príhovor prezidenta Spolku bol
ako obyčajne, neformálny. Pozdravil prítomných, privítal hostí, osobitne turzovského
richtára a nových členov občianskeho združenia a dodal: „Mimoriadne som rád, že
nebudeme na úvod vzdávať úctu tým,
ktorí nás predišli do večnosti, ako to
robíme vždy na úvod členskej schôdze.
Tento rok naše rady neopustil nikto
a členovia Spolku sú odhodlaní v tom
pokračovať a naďalej preukazovať
svoju životaschopnosť. Ukazuje sa, že
členstvo v Spolku mimoriadne prospieva zdraviu a vedie k dlhovekosti. Je to
radostné konštatovanie a verme, že si
tento trend udržíme aj do budúcnosti.“
Dal tým najavo, že ani táto schôdza nebude
iba formálnym naplnením Stanov, ale predovšetkým príjemným stretnutím priateľov.
Toto konštatovanie by mohlo byť z časti
odpoveďou pre tých, čo sa čudujú, prečo sa
členovia Spolku radi schádzajú a dobrovoľne
berú na seba povinnosti a záväzky. V tomto
kontexte treba posudzovať aj celé rokovanie, pripravené správy, diskusiu i prijatie
záverečného uznesenia.
„Vstúpili sme do ďalšieho roku
príprav programu v poradí už IV. Svetového stretnutia Turzovčanov a ich
potomkov, plánovaného na august roku
2010. Bude usporiadané na pripomenutie 430. výročia prvej, doteraz známej
písomnej zmienky o našej obci. Štvrté
stretnutie chápeme ako príležitosť na
naplnenie dlhodobých cieľov, o nich
sme rozhodli už vlani. Predtým však
máme ešte jednu úlohu. V  budúcom
roku oslávime vlastné jubileum, 10. výročie založenia Spolku. Bude vhodnou
príležitosťou aj na osobitnú prezentáciu doterajšej i budúcej činnosti Spolku, preto ju nesmieme premárniť“.
Po schválení programu VČS, voľbe overovateľov zápisnice a určení zapisovateľa,
pokračovalo rokovanie kontrolou prijatých
uznesení.
„... všetka naša činnosť a všetky
zámery sú pod neustálou kontrolou
verejnosti, vie o nich každý člen, všetko
medializujeme, nekonáme nič o čom
by každý nevedel, neexistuje nič, čo
by sme museli tajiť, alebo zamlčovať.
Uznesení sme neprijali veľa a všetky až
na tie, ktoré majú dlhodobý charakter
sme splnili...“
„...už viac rokov po sebe konštatujeme, že jediné resty, ktoré máme
v plnení predsavzatí a kde sa nám
akosi prestalo dariť, je snaha o nové
kontakty, o hľadanie rodákov doma
i vo svete. Chceme o nich vedieť, kontaktovať ich, informovať o dianí v ich
rodisku, pozývať na stretnutia. Napriek
tomu, že spolok je trvalo pripojený na
internet, situácia sa nelepší, členská
základňa nás v tomto smere nepočúva
a až na malé výnimky, nepomáha nám.
Popritom máme signály, že sme ani
zďaleka ešte nedosiahli na cieľ, že aj
tu, ako vlastne všade, máme značné
rezervy...“
Aj výročná správa bola, ako obvykle,
stručná. Ľudia v Spolku skutočne radšej
konajú, ako hovoria.
„...tak ako vlani, aj teraz konštatujeme, že činnosť Spolku to nie sú len
hlavičky na plagátoch, kde sme uvedení
ako organizátori či spoluorganizátori.
Činnosť Spolku a to neustále zdôrazňujeme všetkým a každému, tkvie
predovšetkým v činnosti jeho členov, aj
keď ju vykonávajú vo svojom mene, na
inom mieste a pre iných organizátorov.
Vo svojich radoch máme spisovateľov,
novinárov a publicistov, hudobníkov,
spevákov, umelcov, maliarov, sochárov,
ľudových majstrov, športovcov, choreografov, vedúcich rôznych umeleckých
zoskupení, ale aj lekárov, vedcov,
právnikov či politikov, zberateľov, ale
i podnikateľov, pedagógov či dôchodcov. Každý z nás predstavuje koliesko
zo súkolia, ktoré je nepostrádateľné
pre úspech Spolku ako celku. Úspechy
Spolku sú vašimi úspechmi a vaše
úspechy, sú úspechmi Spolku. Najmä
vtedy, keď sa v súvislosti s nimi hovorí
o vzťahu k rodisku, k Turzovke, ku
Kysuciam...“

V sobotu 16. augusta o 16.00 hod. tónmi pastierskej trúby, povýšenými na slávnostnú znelku, pri
ktorej prítomní vzdávajú česť spolkovej vlajke, začalo rokovanie najvyššieho orgánu Spolku
priateľov Turzovky, výročnej členskej schôdze. Konala sa v tradičnom termíne, na tradičnom
mieste, v zasadačke mestského úradu.

ROKOVAL NAJVYŠŠÍ
ORGÁN SPT
Okrem toho spomenieme pár akcií
a faktov, ktoré dokumentujú, že Spolok sa
čoraz viac stáva nepostrádateľnou súčasťou
všetkého diania v meste. Presne tak, ako
to má vytýčené vo svojich stanovách a v
plánoch do budúcna.
- vydali sme 2 čísla Informačného bulletinu pre členov a sponzorov Spolku
- mesačne vydávame prílohu Kysúc SPT
informuje
- v zmysle štatútu sme aj v tomto roku
podporovali vzdelanosť udeľovaním
štipendií
- darovali sme mestu výsledky nami
zorganizovaného rezbárskeho plenéru, tu však treba dodať, že mesto
na plenér prispelo rozhodujúcou
sumou, kryjúcou náklady na jeho
usporiadanie
- spolupracovali sme s mestom a organizátormi kultúrnych a športových
podujatí pri napĺňaní sloganu, že
Turzovka je živé mesto s históriou
- pomohli sme udržať organizovanie
tradičných akcií a podujatí a iniciovali nové
- pomáhali pri vydávaní propagačných materiálov o meste, iniciovali
a zostavili stálu expozíciu o histórii
Turzovky a podnikli už prvé kroky
k vydaniu štvrtej reprezentačnej
monografie o Turzovke s pracovným
názvom Turzovka krížom, krážom.
- organizačne sme sa podieľali na vydaní bulletinu pre jubilujúce turzovské
mažoretky NICOL, vedené členkou
nášho Spolku
- boli sme jedným z hlavných usporiadateľov vedeckej konferencie na
tému „Kresťanstvo na Kysuciach
v priebehu storočí“ ako podujatia,
nadväzujúceho na nami vydanú publikáciu Farnosť Turzovka.
- dbali sme o dobré meno mesta doma
i v zahraničí, zapojili sme sa do
prípravy a organizácie tradičného
Turzovského leta, postavili vlastné
družstvo do súťaže vo varení gulášu
a v silnej konkurencii získali tretie
miesto.
Po tomto výpočte prezident Spolku ešte
dodal:
„Správa o činnosti by nebola úplná
bez gratulácie našim členom, ktorí včera prevzali ocenenia na slávnostnom
mestskom zastupiteľstve, bez gratulácie všetkým členom vyznamenaným
a oceneným v priebehu celého roka,
nech mali akúkoľvek hodnotu a prevzali ich kdekoľvek. Blahoželáme k novým
akademickým titulom, novým literárnym a umeleckým dielam, k výstavám,
k úspechom na súťažiach a prehliadkach, blahoželáme k športovým
výkonom , k osobným i kolektívnym
uznaniam. Okrem gratulácie pripájam
poďakovanie celého Výkonného výboru
Spolku a želanie všetkého dobrého
v nastávajúcom období.“
Z časti správy, pojednávajúcej o stave
členskej základne vyberáme:
V týchto dňoch sme odovzdali preukaz s poradovým číslom 186. Ako viete,
toto číslo neodráža skutočný stav členstva, pretože už dávnejšie sme rozhodli
čísla preukazov tých, ktorí nás opustili, neobsadzovať. Po dobrovoľnom
odchode dvoch členiek, jedenástich
zomrelých a štyroch, ktorým bolo
členstvo ukončené pre trvalú pasivitu,

spočívajúcu aj v neplatení dobrovoľného príspevku štyri roky po sebe, je
skutočný stav členstva 169. K plateniu
príspevkov: Tento inštitút sme zaviedli najmä preto, aby sme zaplatením
príspevku mali potvrdenie záujmu
naďalej zotrvávať v tomto občianskom
združení. Preto sme nestanovili jeho
výšku a preto iba kontrolujeme jeho
zaplatenie. Prehľad o platení príspevkov naznačuje, že aj v tomto roku
pristúpime k ďalšiemu zníženiu počtu
členov. Kandidáti sú už známi a teraz
záleží iba na nich.
K správe o hospodárení a číslam, ktoré
odzneli a mnohých prekvapili, lebo sa
vymykajú z bežného rámca prostriedkov
porovnateľných občianskych združení,
alebo spolkov:
To, že sa nám aj finančne dobre darí,
je zásluhou členov, ktorí do pokladne
Spolku prispievajú dobrovoľnými
čiastkami, v niektorých prípadoch
skutočne nie sú malé. Členom je k dispozícii zoznam platiteľov príspevkov za
ostatné roky a môžete doň nahliadnuť
pre kontrolu, či je každý príspevok
zaznamenaný. O stav prostriedkov na
účte sa zaslúžili aj naši sponzori, tých
pribúda. Okrem stálych, ktorými sú
Konzerváreň Turzovka, mediálny sponzor KYSUCE, ale najmä Spoločnosť 7
plus, s r.o. Bratislava, najvýraznejšie
pociťujeme pomoc samosprávnych
orgánov mesta. Rozhodujúcim zdrojom
príjmov je naďalej podiel na zaplatenej
2% dani, v tomto roku bol značne vyšší
ako vlani. Trápi nás, že darcovia vzhľadom na daňové tajomstvo zostávajú
viac-menej anonymní. Ak teda aj Vy
patríte medzi darcov svojho podielu,
menom Spolku Vám srdečne ďakujem,
rovnako ako všetkým menovaným i nemenovaným sponzorom.
Správa prednesená predsedom revíznej
komisie informovala o vykonaných kontrolách hospodárenia a narábania s majetkom
a finančnými prostriedkami a potvrdila jeho
správnosť, účel ich vynakladania a náležitú
hospodárnosť. Komisia s výnimkou pripomienky o potrebe pravidelnej inventarizácie
majetku Spolku nenavrhla žiadne opatrenia. Ako premet diskusie boli predložené

ohľadu na celkovú rekonštrukciu parku
- Usporiadať IV. plenér ľudových rezbárov z beskydskej oblasti
- Spolupracovať pri využívaní jestvujúcich
objektov CMZ a podieľať sa na príprave programov a podujatí Turzovského leta 2009
Po skončení diskusie, v ktorej odzneli pozdravné príhovory a podrobne
sa rozobrali úlohy Spolku, osobitne
zámer vydať v poradí už štvrtú monografiu o meste Turzovka, bolo prijaté
uznesenie:

VČS s c h v a ľ u j e :
- Predložené správy o činnosti a hospodárení spolu so správou revíznej komisie
- Hlavné úlohy Spolku na obdobie rokov
2008 – 2009
- Prevod majetku Spolku - drevených
plastík z II. a III. rezbárskeho plenéru do
majetku
mesta Turzovka podľa platnej
dohody o poskytnutí príspevku na ich
usporiadanie
- Poverenie pre prezidenta Spolku Ivana
Gajdičiara na zostavenie štvrtej monografie
o meste s pracovným názvom Turzovka
krížom krážom, výber autorov, spoluautorov
a spolupracovníkov, predbežný náklad publikácie 800 ks a rozpočtový rámec do 35.000
- Pozastavenie platnosti Štatútu Spolku
pre udeľovanie štipendií v zmysle jeho piateho oddielu, článok 1, do odvolania.

VČS u k l a d á :
- Výkonnému výboru obstarávať potrebné
prostriedky na vydanie publikácie z vlastných zdrojov, sponzorských príspevkov
a darov fyzických a právnických osôb a už
osvedčeným systémom predplatného od
čitateľov.
- V rámci technického dovybavenia zakúpiť
novú počítačovú zostavu pre vedenie Spolku s tým, že doterajšie vybavenie bude ako
celok využívané pre hospodársky úsek

Spolku s následným zakúpením potrebného softvéru.
- Výkonnému výboru Spolku organizačne
a finančne sa podieľať na všetkých významných kultúrnych, spoločenských
a športových akciách konaných v rokoch
do IV. SST, rovnako aj na jeho technickom
a materiálnom zabezpečení.
- Výkonnému výboru Spolku aj v roku 2008
rozhodnúť o pozastavení, resp. zrušení
členstva v Spolku tým členom, ktorí nezaplatili dobrovoľný príspevok štyri roky
po sebe.
- Finančne sa podieľať na projektoch nových
umeleckých diel a prác nadregionálneho
významu svojich členov v rámci vlastných
možností, posúdených vo výkonnom výbore
Spolku.
- V náväznosti na inventarizáciu majetku
Spolku prehodnotiť doterajší spôsob využitia kopírovacieho stroja a zvážiť jeho
prípadný odpredaj za odhadnutú cenu.
- Výkonnému výboru zabezpečiť pre svojich
členov a na vonkajšiu propagáciu a reprezentáciu Spolku pripomenutie 10. výročia
jeho založenia aj formou vydania farebnej
publikácie a vhodného upomienkového
predmetu
- Zostaviť vlastné súťažné družstvo a prihlásiť ho do Súťaže vo varení guláša počas
TIMEX CUP-u 2009.
Po skončení rokovania, tradičnej spoločnej
fotografii všetkých zúčastnených, po spoločnej večeri a občerstvení, mali účastníci
schôdze individuálny program. Viacerí využili príležitosť zúčastniť sa pokusu o zápis do
Slovenskej knihy rekordov v rámci podujatia
„Turzovka sa baví aj keď dojí kravy“. Cesta
mnohých viedla do Závodia na ľudovú tanečnú zábavu, kde pokračovali v stretnutiach
s rodákmi a priateľmi, viacerých sme videli
korzovať Nádražnou ulicou, kde bol stánkový
predaj, boli aj takí čo využívali lunaparkové
atrakcie. Účastníci zo vzdialených miest
Slovenska nastúpili na spiatočnú cestu do
svojich domovov...
Na druhý deň sa tí, čo zostali, zišli napoludnie pri fontáne, odkiaľ si pozreli tradičný
sprievod mestom, zapojili sa do neho a pozdravili všetkých Turzovčanov. O tom, ako
sa schádzali a išli v sprievode mestom až
do Šarkparku, zachytil fotoaparátom Ivan
Gajdičiar ml.

POTEŠILO NÁS
Ešte pred konaním VČS prijal Výkonný
výbor SPT na svojom zasadaní 13. augusta 2008 štyroch nových členov Spolku,
ktorými sa stali
MUDr. Ladislav Surovka,
Stará Bystrica
Zuzana Matejová, Ostrava-Bartovice
Peter Červenec, Turzovka
Ladislav Fulier, Turzovka

BLAHOŽELÁME
V tomto mesiaci oslávia životné jubileum, resp. okrúhle narodeniny členovia nášho
Spolku

Hlavné úlohy Spolku
na obdobie 2008 – 2009
- Pracovať na plnení dlhodobých cieľov
k IV. SST v roku 2010
- Priebežne publikovať o svojej činnosti
a podieľať sa na šírení poznatkov o histórii
mesta
- Pripraviť spomienkové podujatie na 10.
výročie založenia Spolku a vydať farebnú
publikáciu o činnosti Spolku
- Bezodkladne začať s prácami na zostavenie a vydanie 4. zväzku monografií
o Turzovke tak, aby bola vydaná najneskôr
v roku 2010.
- Participovať pri spomienkových podujatiach 250. výročia dokončenia stavby
turzovského farského kostola (1759)
- Podporovať aktivity, slúžiace budovaniu
mesta ako kultúrneho centra regiónu
- Zhromažďovať materiál pre stálu expozícií budúceho mestského múzea
- Získať sponzora pre rekonštrukciu
Pamätníka a Parku Milana Rastislava
Štefánika, resp. uskutočniť jeho údržbu a
čiastkovú obnovu z vlastných zdrojov bez

Ing. Ján Dlhopolček
Stupava

Ing. Veronika Štefáková Ing. František Dlhopolček, CSc
Korňa
Bratislava

Okrúhle jubileum oslávi v Žiline turzovská rodáčka,

HELENA ZÁHRADNÍKOVÁ
speváčka ľudových piesní
Všetkým jubilantom želáme k narodeninám všetko najlepšie, najmä pevné zdravie
a v ďalšom živote veľa šťastia, osobné úspechy a rodinnú pohodu.

