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Pred plánovaným zasadnutím mestského
zastupiteľstva sa zišli odborné komisie
Huby rastú aj v centre nášho mesta
Tohtoročné počasie praje hubárom
a sezóna zbierania je v plnom prúde.
O tom, že huby nerastú len v hore
sa môžete presvedčiť aj v centre nášho
mesta. V jarných mesiacoch bola pri
úprave parkov privezená kôra stromov.

Začiatkom prázdnin zasadali na
mestskom úrade v Turzovke odborné
komisie, aby podali podnety, vypracovali stanoviská a návrhy k bodom,
ktoré budú prerokované na najbližšom
mestskom zastupiteľstve.
V utorok 30. júna sa stretli členovia
komisie životného prostredia, dopravy,
výstavby a územného plánu. Komisiu
viedol jej predseda Ing. Martin Mravec.
V úvode zasadnutia predložil vedúci
úseku organizačného, správneho a vnútornej správy Ing. Marián Masnica návrh
nového VZN o odpadoch, kde sa mení
koncepcia zberu odpadu v meste, zavádzajú sa QR kódy slúžiace na evidenciu
vyvezených zberných nádob, menia
sa frekvencie vývozov a aj poplatky za
odpad.
Komisia sa ďalej sa venovala územnému plánu, ktorý je potrebné „ otvoriť“
a zapracovať doň aktuálne potreby a požiadavky mesta ako i občanov. Posledný
Územný plán Mesta Turzovka – Zmeny
a Doplnky č. 3 bol schválený na konci
roka 2017. Tento dokument je dôležitý
aj na získania finančnej podpory na roz-

vojové procesy a poskytuje isté záruky
pre investičné činnosti.
V stredu 1. júla sa konala komisia
mládeže, vzdelávania, športu a kultúry.
V úvode pracovného stretnutia sa Mgr.
Rastislav Bakajsa vzdal funkcie predsedu
komisie, nakoľko už nie je poslancom
mestského zastupiteľstva. Zasadnutie
preto ďalej viedol podpredseda komisie
Mgr. Branislav Večerík. Nový predseda
z poslancov MsZ bude zvolený na najbližšom mestskom zastupiteľstve.
Pre nízku účasť členov komisia
nebola uznášaniaschopná. Prítomní
okrem iného zobrali na vedomie návrh
novelizácie VZN o výške príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Turzovka a informácie o pedagogicko-organizačnom
zabezpečení a materiálno – technickom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu v novom školskom
roku 2020/2021.
V pondelok 6. júla sa konalo zasadnutie komisie sociálnej a zdravotnej.
Komisiu viedla jej predsedníčka MUDr.
Viera Belková. Prítomní si vypočuli

správu o činnosti Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA
a správu o sociálnej problematike
v meste za prvý polrok 2020. V závere
stretnutia sa venovali hlavne žiadostiam
o poskytovaní jednorazovej dávky občanom v hmotnej núdzi a poskytovaní
osobitnej dávky sociálnej pomoci.
Zasadnutie komisie finančnej a správy
majetku mesta sa konalo v utorok 7. júla.
Prítomných privítala a komisiu viedla
predsedníčka Ing. Jana Majtánová.
Členovia sa venovali výročným správam
obchodných spoločností, v ktorých má
mesto podiel. (Energetika Turzovka
s.r.o., spoločnosť T-services Turzovka
s.r.o. a nezisková organizácia TKO
Semeteš). Prerokovali návrh na zmenu
rozpočtov mesta Turzovka, príspevkovej
organizácie Kultúrneho a spoločenského strediska a rozpočtovej organizácie
Spojenej školy Turzovka. Vypočuli si
informáciu o príprave rozpočtu mesta
na roky 2021-2023 a v závere sa venovali
majetkovým otázkam.
Tretie plánované zasadnutie mestského zastupiteľstva sa uskutoční 16. júla
o 13.00 hod..

Opravovali sa výtlky na miestnych komunikáciách
Pravidelne raz ročne sa v našom
meste robia stavebné úpravy cestných
komunikácií. V uplynulých dňoch
pracovníci Mestského podniku
služieb opravovali výtlky po tohtoročnej zime.
„Opravovalo sa v centre mesta, na
sídlisku Šarky, pri parkovisku u p.
Bogáňa, na cintoríne, Hlinenskej
hlavnej ceste a v Hrnčiarskej ulici
v Predmieri,“ informoval riaditeľ MPS
Rudolf Šobich.
Do poškodenej cesty sa najprv urobí
výrez, vyberie sa starý asfalt, urobí sa
náter spojov. Takto pripravené otvory
sa zalejú asfaltom a zavalcujú strojom.
„V najbližšom období budeme
zalievať špáry – spoje medzi komunikáciami, ktoré tiež najviac vznikajú
v zimnom období. Nakúpili sme
aplikačné jednotky a hmotu, ktorú

Rozhlas rozšírili
o bezdrôtové tlampače
Mestský rozhlas patrí medzi významné informačné kanály v našom
meste. Denne poskytuje aktuálne
informácie a oznamy zo samosprávy.
Propaguje domácich podnikateľov
a upozorňuje na výhodné ponuky
externých predajcov. K najviac počúvaným patrí spoločenská rubrika.

Aby mesto zabezpečilo kvalitný
signál do všetkých mestských častí investuje do modernizácie rozhlasového
systému. „ V týchto dňoch pribudlo
5 nových bezdrôtových tlampačov smerom k Letavayovi, na Lúčnej a Semetešskej ulici,“ informoval riaditeľ
Mestského podniku služieb Rudolf
Šobich.

Pripomenieme si dvestoročnicu
kaplnky v Predmieri
Pri príležitosti 200. výročia výstavby kaplnky Panny Márie Karmelskej
v Turzovke-Predmieri pozývame všetkých Turzovčanov ku kaplnke
v nedeľu 19. júla 2020 dopoludnia o 11.15 hod.

Program:

budeme vlievať do poškodených
spojov,“ povedal riaditeľ.
Pracovníci MPS využijú letné

obdobie aj na obnovu a natieranie
priechodov pre chodcov a parkovacie
plochy.

OZNAM PRE RODIČOV
Základná škola, organizačná zložka
Spojenej školy Turzovka oznamuje,
že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie v A pavilóne je riaditeľňa a
ekonomické oddelenie presťahované

V tomto prostredí pri súsoší drotár
a džarek sa zapáčilo 7 člennej rodinke hríba siného, ľudovo nazývaného
modrák, siniak a pod..
Na zaujímavú skupinku na netradičnom mieste nás upozornila pani
Jarmila Srníčková.

do provizórnych priestorov v pavilóne
B. Z týchto dôvodov je možné sa až do
odvolania skontaktovať so školou len
elektronicky alebo na telefónnom čísle
0918 881756 (ekonomické oddelenie).

Vedenie školy je k dispozícii na nezmenených zverejnených mobilných
telefónnych číslach.
Ďakujeme za pochopenie.

 Čestná stráž turzovských
dobrovoľných hasičov, lesníkov
a poľovníkov
 Slávnostné halali trubačov
 Príhovor historika o stavbe kaplnky v
dejinných a historických súvislostiach
 Slávnostná svätá omša – celebruje
turzovský dekan a farár Ján Vrbata,
slávnostným kazateľom bude Mons.
Jozef Hrtús, emeritný turzovský farár
 Venovanie brožúry o dejinách
kaplnky prítomným ako pamiatky na
slávnosť
 Občerstvenie - poľovnícky guláš
 Improvizovaný kultúrny program heligonkári, FS Turzovanka...
Na Vašu účasť sa tešia organizátori - Občania mestskej časti Turzovka-Predmier,
Spolok priateľov Turzovky, Mesto Turzovka, Farnosť Turzovka a Poľovnícke
združenie Predmier.
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Netradičný školský rok
2019/2020 je za nami

Ďalší školský rok je za nami. Tento
bol zvláštny, ale určite aj výnimočný.
Aj záver školského roka v utorok 30.
júna prebiehal netradične, v triedach,
aj keď vonku svietilo slnko.
Situácia ohľadne koronavírusu zmenila
od marca 2020 tradičné vyučovanie
v školských laviciach za učenie v domácom prostredí. Žiaci, pedagógovia,
ale i rodičia si museli zvyknúť na nový
spôsob vzdelávania, komunikácie, či
hodnotenia.
„Ďakujem všetkým žiakom, ktorí sa
snažili plniť si svoje povinnosti v období dištančného vzdelávania. Ďakujem
im, že problémy, s ktorými sa stretli,
sa snažili spolu so svojimi učiteľmi
a rodičmi riešiť a nie ich obchádzať.
Po návrate do školy sa správali zodpovedne, dodržiavali všetky pravidlá
a obmedzenia spojené s mimoriadnou
situáciou. Ďakujem rodičom, ktorí sa
často v neľahkej životnej situácii stali
pre svoje deti aj učiteľmi alebo vychovávateľmi na plný úväzok. Nesťažovali
sa napriek tomu, že hlavne zo začiatku
bolo vyrovnať sa s novým spôsobom
vzdelávania určite náročné. Veľká vďaka
patrí všetkým pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom spojenej
školy. Home office sa stal každodennou
súčasťou života učiteľov a aj oni sa museli
učiť vyučovať takto netradične. Robili
to zodpovedne a najlepšie ako to bolo
v týchto ťažkých podmienkach možné.
Ďakujem im za citlivosť pri hodnotení
svojich žiakov a ústretovosť vo vzťahu
k rodičom. Chcel by som poďakovať
i všetkým prevádzkovým zamestnancom školy, ktorí zabezpečovali jej
chod aj v čase prerušenia vyučovania
a hlavne pomáhali pripraviť všetko na
jej otvorenie. V neposlednom rade ďakujem predstaviteľom mesta Turzovka
na čele s pánom primátorom, ktorí boli
škole nápomocní počas celého krízového obdobia. Verím, že spolupráca
a vzájomné zomknutie sa všetkých
zainteresovaných budú charakteristické
pre fungovanie našej organizácie aj
naďalej,“ povedal vo svojom príhovore
riaditeľ spojenej školy Mgr. Rastislav
Bakajsa.
Pedagogickým zamestnancom a žiakom sa prihovorila aj zástupkyňa pri-

V kultúrnom dome je nainštalovaná
výstava Výtvarné spektrum
V Kultúrnom dome Rudolfa Jašíka
v Turzovke je od 10. júla nainštalovaná výstava pod názvom Výtvarné
spektrum. Ide o práce neprofesionálnej výtvarnej tvorby, ktoré postúpili
z regionálnych súťaží.
„Do krajského kola v Turzovke postúpilo celkom 73 autorov, ktorých
reprezentuje spolu 159 výtvarných
prác zo všetkých okresov Žilinského
kraja. Expozícia výstavy je zostavená
z 89 výtvarných diel od 51 autorov,

mátora mesta MUDr. Viera Belková,
ktorá sa im tiež poďakovala za ich prácu
počas roka, ale hlavne za zvládnutie
situácie spojenej s pandémiou COVID
19. Vyzdvihla ich snahu, obetavosť
a prispôsobenie sa k inému systému
vzdelávania. „ Zvládli ste to bravúrne,“
povedala.
Ďalším dôležitým medzníkom v systéme vzdelávacieho procesu a riadenia
školstva v našom meste bol 1.január
2020 a s ním spojený vznik novej organizácie - Spojenej školy v Turzovke.
„Spojená škola je projekt, ktorý má
ambíciu vtlačiť vzdelávaniu v Turzovke
pečať 21. storočia. Jeho výhodou bude
predovšetkým to, že dieťa od škôlky, cez
základnú školu, základnú umeleckú ško-

lu i voľnočasové aktivity realizuje všetko
v jednej ustanovizni, kde jednotlivé
zložky a súčastí nielen kooperujú, ale sa
i dopĺňajú. Známkou jej kvality by mala
byť predovšetkým spokojnosť žiakov, ich
pripravenosť na ďalšie štúdium a ochota
vzdelávať sa, participácia rodičov na
chode školy i prestíž pedagogického
zboru,“ zdôraznil riaditeľ školy.
Školský rok 2019/2020 úspešne ukončilo 550 žiakov. Brány základnej školy
opustilo 65 deviatakov.
Vedenie mesta Turzovka a Spojenej
školy prajú všetkým zamestnancom,
žiakom, ale i rodičom krásne prázdniny, prijemne strávené chvíle s rodinou
a kamarátmi, veľa oddychu a načerpanie
nových síl.
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ktoré odborná porota v zložení: prof.
PaedDr. Jaroslav Uhel, ArtD., predseda;
Akad. maliar Stanislav Lajda; Mgr. art.
Andrej Mazúr vybrala ako najlepšie.
Zároveň navrhla udeliť celkovo 12
cien a 14 čestných uznaní, ktoré budú
odprezentované na celoslovenskej
súťaži Spektra,“ informovala hlavná
organizátorka výstavy, riaditeľka Kysuckého kultúrneho strediska v Čadci
Mgr. Silvia Petreková.
Výstavu si záujemcovia môžu pozrieť
v kultúrnom dome do 27. júla 2020.

Letný tábor CVČ plný nevšedných zážitkov
Päť zaujímavých dní zažili deti v letnom tábore, ktorý pre nich pripravilo
Centrum voľného času, organizačná
súčasť Spojenej školy v Turzovke.
Od 6. do 10. júla sa zabavili v aquaparkoch v Turčianskych Tepliciach

a Dolnom Kubíne, navštívili zámok
a zoologickú záhradu v Bojniciach,
pozreli si krásu Demänovskej jaskyne
a vystúpili na hrad Strečno.
Deti si nielen oddýchli, ale domov si
niesli aj množstvo zážitkov. Projekt Túlavý autobus podporila Nadácia Tesco.

