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Deň Zeme sme si pripomenuli
aj počas pandémie

22. apríl je deň venovaný našej
planéte Zem. Vznikol ako reakcia na
rozsiahle poškodzovanie životného
prostredia a jeho iniciátorom bol
v roku 1970 environmentálny aktivista, americký senátor Gaylord Nelson. Od roku 1990 sa k USA pripojil
aj zvyšok sveta a 22. apríl sa tak stal
Medzinárodným dňom Zeme.
Aj v Turzovke sa každoročne pri
tejto príležitosti organizuje upratovanie a úprava verejných priestranstiev.

V tomto roku to žiaľ vzhľadom na
situáciu s pandémiou Covid 19 nebolo
možné uskutočniť celoplošne. Napriek
tomu pracovníci mesta a Mestského
podniku služieb čistili nielen na Deň
Zeme, ale využili pekné aprílové počasie a vyčistili parky, námestie Juraja Turza, chodníky a miestne komunikácie.
Pracovníci vyzbierali odpadky a čistili
aj priekopy a priestor pri pamätníku
na Semeteši.
Je však na škodu, že niektorí nedisciplinovaní občania si túto prácu nevážia

Túto významnú osobnosť slovenského národa si prišli uctiť položením venca k jeho pamätníku v stredu 29.apríla
zástupcovia mesta Turzovka na čele
s primátorom JUDr. Ľubomírom
Golisom.
„Život a úspechy M. R. Štefánika
prekročili hranice našej domoviny a
vlasti a sú pre nás a súčasnú generáciu trvalou inšpiráciou. Sú cenným
dedičstvom nielen pre Slovákov, ale
aj pre ostatné národy Európy a sveta,“
zdôraznil primátor Turzovky.

V meste pribudlo 50 okrasných stromov
Pekné jarné počasie využili zamestnanci mestského úradu a Mestského
podniku služieb vo štvrtok 23. apríla
na výsadbu okrasných stromov v centre
mesta.
Takmer päťdesiat vzrastlých listnáčov - okrasných čerešní a javorov
pribudlo hlavne na mieste bývalého
detského hradu, pri niektorých bytovkách na sídlisku a pri poliklinike. Šikovné ruky k dielu priložili aj primátor
mesta JUDr. Ľubomír Golis a riaditeľ

MPS Rudolf Šobich.
„Záleží nám na prostredí v ktorom
žijeme a preto sa dlhodobo snažíme
rozširovať plochy zelene v meste. Ak na
niektorých miestach došlo z nejakého
dôvodu väčšinou z bezpečnostného
k úbytku stromov, snažíme sa priebežne vysádzať nové dreviny a obnovovať
aleje. Našim cieľom je vytvoriť zelenšie
mesto a zároveň viesť najmä mladšiu
generáciu k úcte k vlastnému prostrediu
a jeho ochrane,“ informoval primátor
mesta Ľubomír Golis.

Podujatia venované oslobodeniu
Turzovky sa presúvajú na jeseň
V tomto roku si pripomíname
75. výročie ukončenia druhej svetovej
vojny. 2. mája 1945 bolo oslobodené aj
mesto Turzovka.
Kultúrne a spoločenské stredisko
s Mestským múzeom Karola Točíka
pripravovali pri tejto príležitosti viaceré
aktivity, ktorými si chceli vojnové udalosti i oslobodenie dôstojne pripomenúť.
V programe mala byť výstava, pietny akt
obetiam, sprievodné akcie v spolupráci

s klubom vojenskej histórie, ukážky
vojenskej výstroje a výzbroje, prednáška
historika pre školské zariadenia i vydanie časopisu Horné Kysuce s článkom
venujúcim sa osobitne bojom na území
horných Kysúc a oslobodeniu nášho
mesta. Všetko však nateraz zmarila výnimočná situácia a zavádzané opatrenia
proti šíriacej sa nákaze, ale pokiaľ to
okolnosti dovolia, aspoň časť programu
by mala byť prezentovaná v septembri
tohto roka.

Dezinfikovali sa sociálne byty aj verejné priestory
Dôležitým opatrením v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu aj v našom
meste je zvýšená hygiena a dezinfekcia
verejných miest.
V piatok 24. apríla na podnet správcu
nájomných bytov v budove Mestského
podniku služieb prišli takúto dezinfekciu vykonať členovia Dobrovoľného
hasičského zboru.
Vybavení ochrannými oblekmi vydezinfikovali profesionálnym prípravkom
schodištia, chodby, sociálne zariadenia
ako i všetky spoločné priestory.
„Dezinfekciou spoločných priestorov
sme chceli znížiť riziko možného prenosu nákazy v sociálnych bytoch, kde v sú-

časnosti býva približne 60 obyvateľov
Turzovky,“ povedal riaditeľ Mestského
podniku služieb Rudolf Šobich.
Zásahová jednotka následne v rámci prevencie a zamedzenia šírenia
COVID-19 pokračovala v dezinfekcii
viacerých verejných priestorov v centre
mesta s väčšou frekvenciou pohybu
občanov. Zamerala sa na autobusové
zastávky nielen v centre mesta, ale
i v mestských častiach, priestoru pred
supermarketom na námestí Juraja
Turza ako aj na lavičky vo viacerých
mestských parkoch.
Mesto Turzovka plánuje v týchto
preventívnych opatreniach pokračovať.
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a už po pár dňoch je možné nájsť na
verejných priestoroch poodhadzované
papierové, plastové, či sklenené odpadky. Buďme zodpovední a chráňme si
čistotu vo svojom okolí.
Deň Zeme však nie je iba o upratovaní. Dôležité je aby sme sa o prostredie v ktorom žijeme starali napríklad
aj výsadbou a údržbou zelene. Preto
v najbližších dňoch budú pracovníci
mesta vysádzať kvety a kríky v centre
Turzovky.

Uctili sme si 101. výročie od smrti
Milana Rastislava Štefánika
4.mája sme si pripomenuli už 101.
výročie od tragickej smrti generála
Milana Rastislava Štefánika.
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Nazbieraj liečivé bylinky a priprav Deň Zeme v ZŠ Turzovka alebo
skutky sú dôležitejšie ako slová
darček pre starých rodičov
Už odjakživa sa ľudia usilovali nájsť
spôsob, ako si uľaviť pri rôznych
zdravotných problémoch a neduhoch.
Príroda to vymyslela svojsky a nechala
vyrásť bylinky, ktoré majú tie správne
účinky na rôzne zdravotné ťažkosti.
Milé deti určite chodíte každodenne
do prírody na vychádzky. Myslite pri-

tom na svojich starých rodičov a obdarujte ich vlastným darčekom. Práve
teraz rastú liečivé bylinky, ktoré môžete
zbierať, usušiť a urobiť darček, ktorému
sa určite potešia. Účinky bylín na zdravie človeka poznali už naši predkovia.
Veľa ľudí ich zbiera tiež preto, že si v
prírode oddýchnu a „ hodia za hlavu“
bežné starosti. Skúste sa k týmto ľuďom

pridať a pošlite nám fotografie ako
zbierate bylinky a určite i my na vás
nezabudneme a obdaríme vás milým
prekvapením. Foto posielajte na mail:
info@cvcturzovka.sk.
Všetky fotografie budú zverejnené na
stránke Centra voľného času, súčasti
Spojenej školy.
Mgr. Anna Veselková

Darkyňa potešila sociálne slabších

Deň Zeme sa každoročne koná
22. apríla. Každý z nás však vie, že
tohtoročný bol úplne iný.

Chvalabohu, pomáhať našej planéte
sme mohli a môžeme aj napriek nepríjemným okolnostiam, ktoré ovládli
našu každodennú rutinu.
Tešíme sa, že počas karantény sa do
rôznych foriem pomoci Zemi zapojilo
množstvo našich žiakov. Mnohí urobili
motivačné projekty, prezentácie, videá
i krásne kresby. Pracovalo sa na virtuálnych hodinách informatiky, angličtiny,
slovenčiny, výtvarnej výchovy a ďalších.

Našli sa aj žiaci, ktorí nás skutočnými
činmi presvedčili o tom, že to myslia
so zemeguľou naozaj vážne. Okrem
Ekotímu, ktorý aktívne pracuje v našej
škole, sa vydali do prírody aj ďalší
žiaci spolu s rodičmi, súrodencami či
blízkymi a odviedli kus skvelej práce.
Odmenou im bol výnimočný pocit, že
môžu prispieť aj povestnou kvapkou
v mori a inšpirovať tak ostatných. Je
fantastické, že viacerí žiaci vyjadrili
presvedčenie, že vo svojej iniciatíve
budú pokračovať aj ďalej. Deň Zeme
predsa môže byť každý deň!!!
PhDr. Eva Dodeková

Aj v tomto neľahkom období sa
nájdu ľudia, ktorí nezištne pomáhajú druhým v najťažších životných
situáciách.
Mesto Turzovka dostalo ešte v predveľkonočnom období dar v podobe
potravinových balíčkov. Venovala ho
darkyňa, ktorá nechcela byť menovaná.
Balíčky boli bohaté , obsahovali trvanlivé a zdravé potraviny. Zamestnanci
mesta ich odovzdali do jedenástich
domácností, predovšetkým chorým
a osamelým spoluobčanom.
Veríme, že aj týmto spôsobom boli
spríjemnené a skvalitnené dni Veľkej
noci obdarovaných. Darkyni za všetkých konečných príjemcov ďakujeme
a prajeme veľa úspechov v pracovnom
aj osobnom živote.

Dôležité informácie pri zápise detí
do materskej školy
Materská škola, organizačná zložka
Spojenej školy oznamuje, že dodatočné žiadosti o prijatie dieťaťa na
predprimárne vzdelávanie na školský
rok 2020/2021 sa budú podávať do
31. mája 2020.
 podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej
prítomnosti detí
 odporúča sa komunikácia elektronickou formou
 potvrdenie o zdravotnom stave
dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do
času vydávania rozhodnutia o prijatí
dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne
nepriložia potvrdenie o zdravotnom

stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt
 ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie
vyjadrenia príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie
 ak zákonní zástupcovia dieťaťa
so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia
potvrdenie o zdravotnom stave a
vyjadrenie príslušného zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie,
dieťa bude prijaté len na diagnostický
pobyt
 deti, ktorých rodičia už odovzdali
žiadosť o prijatie s potvrdením od

lekára, kópiou rodného listu a kópiou
preukazu poistenca sú už evidovaní na
školský rok 2020-2021
 rodičia, ktorí si žiadosť o prijatie
už vyzdvihli v mesiaci marec a skôr
pred prerušením prevádzky MŠ a majú
žiadosť doma vyplnenú, môžu ju poslať
poštou, alebo doniesť do MŠ osobne
s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v
pondelok 11.05.2020 od 7.00 hod. do
11.00 hod.
 rodičia, ktorí ešte dieťa neprihlásili, budú mať možnosť prihlášku odoslať
elektronicky do 31.mája 2020.
Viac informácii získate:
https://www.msturzovka.eu/

Milé deti,
chcete ukázať svojim kamarátom,
starým rodičom či divákom Turzovskej televízie čo doma v týchto
dňoch robíte? Kreslíte, spievate,
hráte sa, cvičíte, alebo píšete diktát
či sa učíte?
Pošlite svoje krátke videá (max.
dĺžka 1 minúta) do súkromnej
správy facebookovej stránky Turzovskej televízie alebo na e- mail
info@tvt.sk.
Najzaujímavejšie videá zverejníme vo vysielaní Turzovskej televízie a na Facebooku.
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Obdobie zvýšeného
nebezpečenstva vzniku požiaru
Mesto Turzovka oznamuje, že vzhľadom k príchodu teplých a jarných
dní a nárastu požiarov súvisiacich
s vypaľovaním suchej trávy vyhlásilo
Okresné riaditeľstvo Hasičského
a záchranného zboru v Čadci čas
zvýšeného nebezpečenstva vzniku
požiaru. Dôrazne preto upozorňujeme
občanov, právnické a fyzické osoby
na prísny zákaz: vypaľovať porasty
bylín, kríkov a stromov, zakladať
oheň v priestoroch alebo miestach,

kde by mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu, spaľovať horľavé látky na voľnom
priestranstve bez predchádzajúceho
písomného súhlasu.
Na základe súčasnej požiarnobezpečnostnej situácie budú vo zvýšenej
miere vykonávané kontroly dodržiavania platných právnych predpisov
ochrany pred požiarmi a v prípade
zistenia ich porušenia budú vyvodzované prísne postihy.

