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Od mája tohto roka pripomíname čitateľom skutočnosť, že od založenia ŠK Turzovka uplynulo rovných
80 rokov. Opäť prinášame pokračovanie série článkov historika Mgr. DRAHOMÍRA VELIČKU, PhD.,
ktoré si kladú za cieľ aspoň čiastočne zmapovať bohatú minulosť klubu, naplnenú, ako to už v športe býva,
úspechmi, aj nepríjemnými pádmi.

80 rokov turzovského futbalu
Sezóna 1989/90 bola pre turzovský
Tatran akýmsi odrazom k lepším futbalovým časom. Jednoznačne zvíťazil
v II. triede s osem bodovým náskokom
pred Neslušou a deväť bodov strácala
na víťaza tretia Korňa. Dvakrát dokázal
zdolať aj svojho najväčšieho konkurenta v boji o postup Neslušu, na domácom
ihrisku dokonca 5:1. Po poslednom
remízovom zápase v Korni sa po štyroch rokoch mohli futbalisti Tatranu
radovať z postupu do I. B triedy, ktorá
bola opätovne zriadená v sezóne 1987.
V I. B. triede hrávali za Turzovku Daniel Zajac, Ján Kavalér, navrátilci Pavol
Kováčik a František Pupík, Miroslav
Čuboň, František Staník, Vladimír
Cigáň, Dušan Šašlák, Ján Staník, Ján
Baranec, Pavol Pajer, Anton Lemeš,
Jaroslav Bobek, František Bulej, Milan Odsedek, Ján Hudec, Jozef Jurčo,
Branislav Zulbeharovič a iní.
Po jeseni sa Turzovka držala na peknej 3. priečke len 4 body za Terchovou.
Jar bola horšia a tak s konečným 9.
miestom nemohla vládnuť spokojnosť.
Strelecky sa darilo najmä P. Kováčikovi a J. Staníkovi. Ďalší ročník však
Turzovka zvládla na výbornú. Už po

jeseni bola na prvom mieste a vážnejšími súpermi pre ňu boli len Petrovice
a Dohňany. V domácom zápase Petrovice „rozniesla“ 6:0 a nakoniec pod
vedením trénera Jána Lukáča slávila
aj celkové víťazstvo a postup do I.
A. triedy. V priebehu postupového
ročníka však mužstvo citeľne oslabil
odchod Jozefa Jurča (v Turzovke bol
na hosťovaní z Vysokej), ktorý na jeseň
zaznamenal 15 gólov a prestúpil do
ZVL Bytča, hoci ponuku mal aj z ligových Vítkovíc. Turzovský káder sa však
vhodne dopĺňal, jeho jadro ostávalo
dlhší čas pokope a to sa prejavilo aj
v nasledujúcej sezóne, kedy ako nováčik I. A. triedy skončil na veľmi peknom 5. mieste. Za zmienku stoja najmä
domáce víťazstva nad Kremnicou 7:0,
Liptovským Mikulášom 4:0 alebo
dramatické súboje v Žabokrekoch 3:4
a doma s Kysuckým Lieskovcom 3:2.
Celková bilancia po skončení súťaže
26 12 5 9 50:41 a 29 bodov.
Ďalšia sezóna už taká úspešná nebola. Výraznejšie sa obmenil káder, keď do
mužstva prišli mladí - brankár Róbert
Tabačik a do poľa Marián Molovčák,
Milan Hrubý, Jaroslav Srníček, Zdeno

BLAHOŽELÁME
V septembri 2012 oslávia okrúhle a polookrúhle narodeniny členovia nášho
Spolku
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Škola a Ondrej Kubizna. Okrem nich
prišli z Bytče na hosťovanie aj Hrobárik, Horečný, Papánek a Raždík. Novými tvárami boli aj Kocúr a Miroslav
Wilder. Hoci Turzovka skončila na 11.
mieste, tak ako jej kedysi reorganizácia
súťaží poškodila, po rokoch sa situácia
obrátila v prospech Tatranu a tak sa
dostal do oblastných majstrovstiev,
do IV. ligy, kde predtým nikdy nehral.
Zmenil sa aj názov klubu, namiesto
Tatranu Turzovka štartovala v IV. lige
FK Alta Turzovka, čo však vydržalo len
jeden ročník. Do kádra pribudli Miloš
Perďoch i navrátivší sa Jozef Jurčo.
Hrajúcimi trénermi boli František
Pupík a Pavol Kováčik.
Turzovka sa vo vyššej súťaži trápila
a nakoniec skončila zo 16 účastníkov
na 13. mieste s bilanciou 30 10 7 13
37:42 a 37 bodmi. Najúspešnejšími
kanoniermi boli J. Jurčo s 15 a M.
Perďoch s 8 gólmi.
Ani ďalšie sezóny neboli z pohľadu
Tatranu úspešné. Ročník 1995/96
znamenal zostup do V. ligy, kde bol
odsúdený znova len o hru o záchranu.
Do kádra prišlo viacero dorastencov,
ktorí však ihneď nedokázali „zaplátať“
diery po odchode skúsených hráčov.

V SPRIEVODE MESTOM
SME SA NESTRATILI
Spolok svojou účasťou v sprievode mestom počas tohtoročných Beskydských slávností znova prispel k jeho bohatosti a pestrosti. Stalo sa už zvykom,
že do sprievodu nastupujú vždy v nových spolkových tričkách. Aj tento raz
ich pre nich osobitne vyrobil a daroval sponzor a partner Spolku, spoločnosť
I – TRAN TURZOVKA.

(dokončenie nabudúce)

ROKOVAL NAJVYŠŠÍ ORGÁN SPOLKU
V sobotu 18. augusta 2012 sa na svojej, v poradí 14. výročnej schôdzi zišli
členovia Spolku, aby zhodnotili vlastné aktivity v uplynulom roku a prijali
nové úlohy a opatrenia pre svoju činnosť. Uznesenie zo schôdze prinášame v j úplnom znení, na fotografiii Ivana Gajdičiara ml. je podstatná časť
účastníkov schôdze.

Peter Červenec

Ing. Pavol Štefanka

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

Stav zbierky budúceho mestského múzea
Občianske združenie TERRA KISUCENSIS a SPOLOK PRIATEĽOV TURZOVKY začali dňom 1. júla 2012 s prvou etapou zberu a triedenia predmetov
a možných exponátov – darov od miestnych občanov. V jej rámci zhromažďujeme
listinné dokumenty osobného a rodinného charakteru, fotografie a pohľadnice,
knihy a literatúru, predmety z textilu a ostatné drobné predmety a pamiatky.
O výsledku zberu sme sľúbili verejnosť informovať a teraz tak robíme opäť:
Medzi štedrých darcov sa výrazne zapísal pán JÁN HOLAZA (nar. 1919) z Turzovky. Budúcemu múzeu daroval dokumenty, z jeho pôsobenia vo funkcii predsedu
MsNV v Turzovke (1970 – 1978) a primátora mesta Turzovka (1990 – 1994). Jeho
dar obsahuje album (fotokroniku) so 179 fotografiami, chronológiu života a rodu
a obsiahlu autobiografiu „Kniha môjho života“. Daroval aj 15 zmenšených reprodukcií obrazov starých majstrov a viacero kníh rôzneho žánru. Do fondu múzea
daroval tiež reprodukcie listinných dokumentov osobného a rodinného charakteru
a niekoľko originálov listín a úradných dokumentov po svojich rodičoch. Príklad,
hodný nasledovania...
Občania, rozhodnutí predmety obdobného charakteru darovať budúcemu
múzeu, môžu ich priniesť do Kancelárie SPT (Konzerváreň), Klientskeho centra
(Podateľňa MsÚ), MIC, alebo Mestskej knižnice (Dom kultúry RJ), kde spolu
s nimi zanechajú svoje kontaktné údaje a adresu. Po 14 dňoch budú môcť na
tom istom mieste podpísať pripravený preberací protokol a darovaciu zmluvu,
prípadne prevziať si naspäť neupotrebiteľné predmety. Mená všetkých darcov
a obsah ich daru na tomto mieste uverejňujeme priebežne.

Aktuálne informácie o činnosti nášho Spolku nájdete na webových stránkach:

www.spolokpriatelovturzovky.sk

UZNESENIE
Výročnej členskej schôdze
Spolku priateľov Turzovky,
konanej 18.8.2012
VČS schvaľuje
a) Predloženú správu o činnosti
Spolku, správu o hospodárení a
správu revíznej komisie za obdobie
2011 – 2012
b) Úlohy Spolku na obdobie rokov
2012 – 2013
c) Prevod majetku - drevených plastík
zo VII. rezbárskeho plenéru do majetku mesta Turzovka v zmysle platnej
dohody o poskytnutí príspevku na ich
zhotovenie
d) Návrh výkonného výboru Spolku
na zrušenie členstva pre neplnenie
povinností : MUDr. D. Šupola, R.
Hajnoš, Mgr. V. Gajdičiar a MUDr.
M. Malicher.

VČS ukladá
a) výkonnému výboru obstarávať potrebné prostriedky na realizáciu úloh
Spolku do roku 2013 z vlastných zdrojov, sponzorských príspevkov a darov
fyzických a právnických osôb
b) výkonnému výboru Spolku organizačne a finančne sa podieľať na
všetkých významných kultúrnych,
spoločenských a športových akciách
konaných v meste v priebehu rokov
2012 - 2013, rovnako aj na ich technickom a materiálnom zabezpečení
c) výkonnému výboru finančne sa
podieľať na projektoch nových umeleckých diel a prác nadregionálneho
významu svojich členov v rámci
vlastných možností, posúdených vo
výkonnom výbore Spolku
d) výkonnému výboru realizovať úlohy Spolku do roku 2013 v rozsahu ako
o nich bolo rokované, najmä:
e) opätovne zostaviť vlastné súťažné
družstvo a prihlásiť ho do Súťaže vo

varení guláša počas Turzovského leta
2013. Zároveň súťaž využiť na vonkajšiu prezentáciu a ako organizované
spoločenské stretnutie členov Spolku.
f) pokračovať v spolupráci s orgánmi
samosprávy pri realizácii projektu
Mestského múzea
g) distribuovať výzvu na darovanie
muzeálnych predmetov pre jeho stálu
expozíciu prostredníctvom miestnych
škôl a samosprávnych orgánov okolitých obcí
h) dopracovať projekt náučného
chodníka centrom mesta, pripraviť
a vydať turistickú príručku o pamätihodnostiach mesta tak, aby bola
k dispozícii účastníkom jubilejného
5. SST a ich potomkov.
i) v priebehu roka 2013 vypracovať
návrh ideového plagátu jubilejného
V. SST a ich potomkov, v ktorom by
sa malo odraziť aj 100. výročie otvorenia železničnej premávky na trati
Čadca - Makov
j) v roku 2013, v ktorom uplynie 300
rokov od úmrtia zbojníckeho kapitána, turzovského rodáka Tomáša
Uhorčíka na popravisku v Liptovskom
Mikuláši, inštalovať v Parku rodákov
jeho pamätník
k) užšie spolupracovať s TK Turzovka
najmä pri organizovaní podujatia
„Uhorčíkovým chodníkom“ , m. i. aj
poskytovaním finančného príspevku
na každého účastníka pochodu s cieľom
zvýšiť počet turistov na tomto podujatí
l) v roku 2013 zorganizovať spoločnú
účasť členov Spolku na premiére opery
člena Spolku prof. Vojtecha Didiho
„Na brehu priezračnej rieky“ v DJGT
v Banskej Bystrici
Uznesenie bolo schválené všetkými
hlasmi prítomných členov Spolku.

