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Práce na cyklochodníku
napredujú podľa plánu
POČAS PRÁZDNIN BY SME HO MOHLI VYSKÚŠAŤ
Výstavba nového cyklochodníka
vedúceho súbežne s hlavnou cestou
smerom na Makov pokračuje vysokým tempom.
Na postup prác sa počas kontrolného dňa v utorok 2. júna bol pozrieť aj
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis
spoločne s vedúcim úseku výstavby
a rozvoja mesta Ing. Jánom Červeníkom. Zástupcovia zhotoviteľa ich
poinformovali o aktuálnom stave diela.
Práce prebiehajú v súlade s dohodnutými termínmi, v najbližších dňoch
budú položené stabilizácie v úseku 1,9
až 2.8 km. „Následne sa bude pokračovať v zemných prácach a na verejnom
osvetlení na poslednom úseku v dĺžke
asi 1100 metrov. Položené budú štrkodrvy, konštrukčné vrstvy chodníkov
a obrubníky,“ informoval stavbyvedúci
zhotoviteľa Ing. Tibor Kajánek.
Stavba na ktorú mesto získalo finančné prostriedky z Európskej únie
sa priebežne kontroluje, aby všetko
prebiehalo podľa harmonogramu.
„Ako je možné vidieť, stavba rastie
pred očami. S výsledkom doteraz
vykonaných prác sme spokojní. Menšie problémy sa riešia za pochodu,“
skonštatoval Ján Červeník.
Primátor mesta poďakoval za doterajšiu prácu zhotoviteľom a zdôraznil,
že ide o problematický úsek, ale veľmi
dôležitý, ak by sa aj v budúcnosti
realizovala kysucká cyklomagistrála.
„Chodník bude slúžiť občanom do centra mesta na nákupy, či na rekreačné
účely,“ dodal primátor.
Cyklochodník bude obojsmerný,
združený pre chodcov aj cyklistov a
takmer v celej dĺžke bude kvôli bezpečnosti umiestnené zábradlie.

Projektový manažér Ing. Milan
Ovsenik skonštatoval: „Stavba je veľmi
pekná, má veľký význam na kostrovej
časti Kysuckej doliny. Môžu sa na ňu
napojiť aj ďalšie obce. Bude mať veľký

význam pri využívaní nemotorovej
dopravy, ktorá je tak potrebná z dôvodu
meniacich sa klimatických zmien.“
Výstavba cyklochodníka by mala byť
ukončená v mesiaci júl.

Stavebná drť z bývalej školy na Vyšnom
konci bude použitá na odľahlé cesty
Ešte začiatkom marca ťažké stroje
rozobrali a následne zomleli múry
starej už nevyužitej školy na Vyšnom
konci. Haldy su te našli v týchto
dňoch svoje uplatnenie. V stredu 10.
júna bola stavebná drť rozvezená na
medziskládky do odľahlých mestských častí do Turkova, Hlineného
a Predmiera.

Opravujú sa poškodené chodníky
Pracovníci Mestského podniku
služieb v uplynulých dňoch vykonávali opravu chodníkov a ostatných
poškodených verejných priestorov so

zámkovou dlažbou. Rekonštruovalo
sa na sídlisku Šarky, pred mestským
úradom a reštauráciou Urbár, potravinami Alfa, pri autobusovej zastávke

Beskydská, pred VÚB bankou, pri
fontáne pred kultúrnym domom a pri
Hobby centre.

Stavenisko tak ostane prázdne a pripravené na výstavbu zariadenia pre
seniorov. V týchto dňoch prebieha
verejná súťaž, výstavba by mala začať
na jeseň tohto roku.
Stavebný recyklát z budovy bývalej
školy bude postupne z medziskládok

rozvezený do ťažko dostupných lokalít.
Spevnia sa ním cesty, zasypú jamy, ktoré
sa následne uvalcujú a položí sa na ne
asfaltový výfrez.
„Takto budú spevnené komunikácie
v Predmieri pri rybníkoch, v Hlinenom
u Blažkov a na vrchu Hlinené, v Turkove – u Barčákovcov, Dodekovcov,
Kavalkovcov, Caníkovcov a ďalších.
Taktiež v týchto lokalitách postupne
čistíme korytá, žľaby, priekopy a priepusty,“ povedal vedúci výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.
Ekonomická situácia nie je ľahká,
preto sa vedenie mesta snaží aj takýmto
spôsobom pomôcť občanom v týchto
odľahlých častiach.

Mesto získalo certifikát za úsporu
emisií skleníkových plynov
Vďaka správnemu triedeniu odpadu a recyklácii môžeme znížiť
veľkosť a činnosť skládok odpadov.
Tie produkujú výrazné množstvá
skleníkových plynov, ktoré majú negatívny vplyv na životné prostredie
a zmenu klímy.
Mesto Turzovka už niekoľko rokov
v oblasti separovania spolupracuje
s organizáciou zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, ktorá financuje
triedený zber odpadov v našom meste.
Prostredníctvom Mestského podniku
služieb zabezpečuje separovaný zber.
Triedenie odpadu vykonáva združenie
TKO Semeteš n.o. Náklady na triedený zber odpadov znáša organizácia
ENVI- PAK.
Za rok 2019 naše mesto vzhľadom
k množstvu separovaného zberu v objeme 325 594 kg získalo certifikát,

pretože jeho občania časť komunálneho
odpadu vytriedili a nebol uložený na
skládke. Vďaka tomuto triedenému
zberu mesto Turzovka, ako súčasť systému ENVI- PAK prispelo k celkovej
úspore emisií skleníkových plynov
v objeme 69 036 000 kg C02. Táto
úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo
priemerné osobné auto, ak by 6383-krát
obišlo zemeguľu. (Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou
BIO by Deloitte pre 25 európskych
organizácií zodpovednosti výrobcov).
„Poďakovanie patrí všetkým občanom, ktorí sa správajú zodpovedne voči
nášmu životnému prostrediu, triedia
odpad a nevytvárajú čierne skládky.
Veríme, že v budúcom roku sa nám
spoločnými silami podarí emisie skleníkových plynov ešte znížiť,“ povedal
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
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Po „korone“ sú
žiaci opäť v škole
Po 11. týždňoch mimoriadneho
prerušenia vyučovania spôsobeného pandémiou COVID - 19 sa žiaci
opäť vrátili do školského prostredia.
Od 1. júna to boli žiaci 1. až 5. ročníka, posledný júnový týždeň sa do
školy môžu vrátiť aj žiaci druhého
stupňa.

ZUŠ opäť privítala
svojich žiakov

Svoje brány otvorila aj Spojená škola
v Turzovke. Na základnú školu nastúpilo viac ako 70 % žiakov 1. až 5. ročníka.
„Som prekvapený, žiaci príchod do
školy zvládajú bez problémov. Úplne
od začiatku si zvykli , že musia prejsť
ranným filtrom a že musia dodržiavať
zásady, na ktoré neboli zvyknutí. Radosť
z toho, že sa vrátili do školy prevážila
nad všetkým ostatným,“ povedal
riaditeľ Spojenej školy Mgr. Rastislav
Bakajsa.

Nástup žiakov do školy je dobrovoľný.
Škola nezaznamenala doposiaľ žiaden,
ani najmenší problém a nemusela riešiť
ani jeden návrat domov.
Posledný júnový týždeň sa podľa
Ministerstva školstva môžu vrátiť do
škôl aj žiaci 6. až 9. ročníka. V tejto súvislosti vidí riaditeľ jeden problém a to
s kapacitou školskej jedálne. „Musíme
počkať na vyjadrenie regionálneho
úradu verejného zdravotníctva, ako
to bude prebiehať s obedmi v školskej
jedálni. V súčasnom režime, by sme to
kapacitne nezvládli. Verím, že sa všetko
čoskoro vyrieši a žiaci sa opäť vrátia do
škôl,“ dodal riaditeľ školy.
Všetky potrebné informácie o návrate žiakov do škôl budú zverejnené na
facebookovej stránke školy a na web
stránke zsturzovka.sk

Za prísnych hygienických podmienok od 1. júna obnovila individuálne
vyučovanie aj Základná umelecká
škola, organizačná zložka Spojenej
školy v Turzovke.
Po vyplnení čestného prehlásenia
rodičov o tom, že ich dieťa neprejavuje
príznaky akútneho ochorenia a nemá
nariadené karanténne opatrenie mohli
žiaci opäť nastúpiť na vyučovanie v hudobnom odbore.
„Do školy nastúpilo 80% žiakov, čo
nás veľmi potešilo. Z toho tiež vyplýva,
že niektorí učitelia ostávajú vyučovať
nielen tu na pracovisku, ale aj prostredníctvom videí a zvukových nahrávok, čo
je časovo dosť náročné, ale nesťažujú sa,
pretože vášeň pre hudbu podporujeme
akýmkoľvek spôsobom. Vyučuje sa aj na
elokovaných pracoviskách – Vysokej nad
Kysucou, Korni a Olešnej, “ informovala
nás zástupkyňa riaditeľa Spojenej školy
pre ZUŠ Mgr. Gabriela Žuffová.
Rodičia sa o svoje deti nemusia báť,
každé ráno sa realizuje dezinfekcia
celej budovy, počas dňa sa dezinfikujú
toalety a schodiská. Rozvrh hodín bol
prispôsobený aktuálnej situácii. Po
každej vyučovacej hodine sa miestnosť
vyvetrá a vydezinfikujú sa hudobné
nástroje. Pri vstupe do budovy si každý
vyčistí ruky, v spoločných priestoroch
sa pohybuje s rúškom na tvári, priamo
na vyučovaní však žiak ani učiteľ rúško

mať nemusia.
„Od 10. júna sa na našej škole obnovilo aj skupinové vyučovanie čiže vý-

tvarný, tanečný a literárno-dramatický
odbor,“ dodala zástupkyňa riaditeľa
školy.

Do ZUŠ môžete prihlásiť
dieťa aj elektronicky
Rodičia, ktorí chcú svoje deti prihlásiť do Základnej umeleckej školy, organizačnej zložky Spojenej školy v Turzovke v školskom roku 2020/2021,
môžu tak urobiť primárne prostredníctvom elektronickej prihlášky, ktorá

je umiestnená na web. stránke školy
https://zusturzovka.edupage.org/.
Prihlásiť sa možno na všetky odbory
– hudobný, tanečný, výtvarný a literárno- dramatický. V hudobnom odbore
si môžete vybrať z nástrojov – klavír,

gitara, akordeón, zobcová flauta,
heligónka, keybord, saxofón, bicie,
trúbka, klarinet, flauta, husle a spev.
Prihlášky je potrebné podať do
30.júna.
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Detský tábor Túlavý autobus už v júli
Spojená škola Turzovka, organizačná súčasť Centrum voľného času organizuje
počas prázdnin letné detské tábory v termíne:
1. turnus: 6. - 10. júla 2020
2. turnus: 13. - 17.júla.2020
•
Pondelok – JUNGLE PARK Mojš, hrad Strečno
•
Utorok –Aquapark Turčianske Teplice
•
Streda –Demänovská jaskyňa – galéria Ilusia –Liptovský Mikuláš
•
Štvrtok – Bojnice – zámok , ZOO
•
Piatok – Aquapark Dolný Kubín
Cena : 90,-€ na dieťa za jeden turnus / v cene je zahrnutá doprava, vstupy,
strava – balíček, poistenie/
Detské tábory sú podoprené z projektu TESCO –Túlavý autobus.
Bližšie informácie získate na webovej stránke: cvcturzovka.sk alebo na tel.
čísle: 0918663173

