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Počas víkendu prebiehalo
celoplošné testovanie

KYSUCE

Vážení občania,
situácia, ohľadom šírenia nákazy novým koronavírusom je vážna, ale verím, že ju spoločnými silami zvládneme. Chcem vás poprosiť o dodržiavanie
a rešpektovanie hygienických a bezpečnostných opatrení, ktoré prijala vláda SR.
Nezabúdajte nosiť rúško, používajte dezinfekciu a dodržiavajte odstupy.
Obmedzte vychádzanie z vašich domovov aj cestovanie na minimum. Chránime tým seba aj iných. Pri vybavovaní najnutnejších potvrdení, či dokladov
využívajte prosím elektronickú komunikáciu, či telefóny.
Pre osamelých občanov opäť zaviedla samospráva službu - nákup potravín
do domácnosti. Seniori, ktorí majú záujem o zabezpečenie nákupu môžu
volať na tel. č. 041/ 420 93 11 v čase od 8. do 11. hodiny. Na toto číslo nadiktujú svoju adresu, telefónne číslo a zoznam základných potravín, ktoré chcú
nakúpiť. Nákup im bude privezený najneskôr na druhý deň. Služba rozvozu
stravy zo školskej jedálne pre klientov ostáva bez zmien.
Nikto z nás nedokáže povedať dokedy tento kritický stav potrvá. Verím však,
že to spoločne aj v našom meste zvládneme. Zdravie je to najdôležitejšie čo
máme, tak si ho chráňme. Záleží mi na vás!
JUDr. Ľubomír Golis,
primátor mesta

V okolí cintorína sa vysádzali nové stromy
Ešte v minulom roku muselo mesto
pristúpiť k výrubu stromov v okolí
cintorína. Stromy boli oslabené, mnohé
následkom poryvov vetra nevydržali
a spôsobili nemalé škody mestu, ale
i občanom.

Počas uplynulého víkendu 31.októbra a 1.novembra sa konalo celoplošné testovanie obyvateľov
Slovenska na Covid 19.
Patronát nad ním mal rezort obrany,
ktorý ho realizoval v súčinnosti so
samosprávami.
Z tohto dôvodu v pondelok 26.
októbra navštívili Turzovku príslušníci ozbrojených síl, aby prejednali
vhodnosť vytypovaných priestorov na
testovanie. Na úvod sa stretli s primátorom mesta Ľubomírom Golisom, aby

sa dohodli na organizačnom harmonograme testovania. Následne spoločne
navštívili jednotlivé miestnosti.
Odberné miesta v Turzovke vo
väčšine neboli zhodné s tradične využívanými volebnými miestnosťami a
to z dôvodu, že tieto priestory museli
byť napr. priestrannejšie, s možnosťou
vetrania a so samostatným vchodom a
východom.
Najviac testovacích miestností bolo
situovaných v areáli základnej školy,
kde boli využité dva hlavné pavilóny
a telocvičňa. Tu sa mohli dať otestovať

obyvatelia mestskej časti Stred, Bukovina a Závodie. Vo vestibule a kinosále
kultúrneho domu – našli svoje odberné
miesta obyvatelia Hlineného. Občania
mestskej časti Predmier sa mohli dať
otestovať na netradičnom mieste v budove bývalého spoločenského klubu I.
Tran. A naopak, tradičné miesto mohli
využiť občania mestskej časti Vyšný
koniec a Turkov v Nízkoprahovom
dennom centre Dúha.
Podrobnejšie informácie z testovania vám prinesieme v najbližšom čísle
spravodajcu.

Mesto vynovilo cestu na Košariská
Slnečné jesenné počasie mesto
využíva na úpravu a rekonštrukciu
poškodených úsekov ciest v odľahlých mestských častiach.
Začiatkom októbra začalo opravovať časti cesty v Hlinenom v smere
na Košariská. Po minulých dobrých
skúsenostiach s nedávno vybudovaným úsekom ku kaplnke do Blažkov
sa mesto rozhodlo využiť rovnakú
technológiu aj na tejto komunikácií.
„Opravené časti miestnej komunikácie, pôvodne s povrchom z drveného kameniva zakaleného lomovými
výsevkami, boli rozrušené prepravou
automobilov a vodnou eróziou,“ informoval vedúci úseku výstavby a rozvoja
mesta Ing. Ján Červeník.
Celá komunikácia je v pomerne
veľkom pozdĺžnom sklone. Opravovali sa najmä časti cesty medzi úsekmi
spevnenými cestnými panelmi.

Dom poslednej rozlúčky má novú fasádu
Sviatok - Pamiatka zosnulých, ľudovo nazývaný dušičky sme si tento
rok pripomenuli netradične.
Väčšina z nás spomínala a uctila si
pamiatku svojich najbližších rodinných príslušníkov, priateľov či známych v tichosti, v kruhu svojej rodiny
vo svojich domovoch.
Mesto Turzovka aj napriek pandémii cintorín vyčistilo a upravilo,
aby bol dôstojne pripravený na tieto
sviatky. V minulom roku v I. etape
bola zrealizovaná výstavba prístrešku

„Technologický postup bol navrhnutý tak, že existujúci povrch bol
vyrovnaný kamenivom a následne
bola aplikovaná vrstva z jemného

V uplynulých dňoch mesto Turzovka
terén okolo cintorína vyčistilo od konárov a haluzí a na miesto starých a poškodených stromov vysadilo 4250 malých
stromčekov. Výsadbu tvoria dreviny
- jedľa, smrekovec, buk, dub a javor lesný.

penetračného makadamu s dvojicou
uzatváracích náterov. Vo vhodných
miestach, prevažne v miestach existujúcich odvodňovacích rigolov boli
umiestnené priečne oceľové odvodňovacie rigoly šírky 10 cm, s otvoreným
vyústením do priľahlého terénu, dodal
Ján Červeník.
„Miestni obyvatelia sa po približne
40 rokoch dočkali novej cesty, za čo
patrí poďakovanie primátorovi mesta
JUDr. Ľubomírovi Golisovi, Ing. Jánovi Červeníkovi, firme z Moravy a všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom
podieľali na jej realizácii,“ povedal
poslanec za mestskú časť Hlinené
Ladislav Kadura.
Vynovená komunikácia určite uľahčí život obyvateľom v tejto lokalite
a možno priláka aj ďalších chatárov,
či turistov.

pri dome poslednej rozlúčky, upravil
sa terén a položila sa nová zámková
dlažba.
V tomto roku samospráva zrealizovala stavebné úpravy na dvoch čelných
stenách domu poslednej rozlúčky.
„V druhej etape realizácie bola natiahnutá vonkajšia omietka, doplnená novým betónovým obkladom v podobe
imitácie umelého kameňa. Estetický
dojem dopĺňa nasvietený reliéf kríža
na fasáde domu poslednej rozlúčky,“
informoval vedúci úseku a výstavby
Ing. Ján Červeník.
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Zapojte sa do literárnej
a fotografickej súťaže
Mesto Turzovka vyhlásilo 15. ročník literárnej súťaže

O CENU RUDOLFA JAŠÍKA
Literárna súťaž je určená pre všetkých žiakov 3. až 9. ročníka základných
škôl na Horných Kysuciach. Každý
účastník sa môže prihlásiť do dvoch
kategórii A/ poézia B/ próza (poviedku,
rozprávanie, príbeh) tým, že zašle svoje
dielo organizátorom 1x v tlačenej a 1x
v elektronickej podobe.

Súťažná téma: Sloboda jedna
z najdôležitejších hodnôt života

Na každú prácu treba uviesť meno
a priezvisko, vek, bydlisko, ročník

a adresu školy. Základné školy môžu
práce zaslať i hromadne. Zaslaním
literárnych diel do súťaže vyjadrujú
autori súhlas s vyhlásenými podmienkami súťaže.
Prozaické útvary a básne môžu byť
využité k propagácií súťaže alebo v nekomerčných materiáloch o Kysuciach,
na čo dávajú súťažiaci svojou prihláškou súhlas bez nároku na honorár.
Autori najlepších prác budú odmenení
vecnými cenami a všetci účastníci
obdržia pamätné listy.

Mesto Turzovka vyhlásilo 15. ročník fotografickej súťaže

Šarkany sú symbolom jesene
Jeseň je čarovné obdobie plné farieb,
dozrievajúcich plodov, ale aj zmien
počasia. Pre deti a ich rodičov je to

obdobie na púšťanie šarkanov, ktoré
sú typickým symbolom jesene. Preto
aj tento rok pripravila mestská knižnica

výstavu šarkanov, ktorá je nainštalovaná v priestoroch vestibulu Kultúrneho
domu R. Jašíka v Turzovke.

Žiaci sa zapojili do projektu
„Záložka do knihy spája školy.“

Fotosúťaž je určená všetkým, profesionálom aj amatérskym fotografom,
bez ohľadu na vek, národnú príslušnosť
a pod., je teda otvorená a medzinárodná, jedinou podmienkou je tematika
fotografií z regiónu Kysúc. Fotograf,
ktorý sa zúčastňuje súťaže, súhlasí s jej
podmienkami.
Fotografie, musia byť nafotené na
území regiónu Kysúc, minimálneho
rozmeru A3, v počte maximálne 3 fo-

Ocenenia:

1. miesto – finančná odmena – 100,- €
2. miesto – finančná odmena – 70,- €
3. miesto – finančná odmena – 50,- €
4. miesto – vecná cena
5. miesto – vecná cena

Všetci účastníci obdržia pamätné
listy. Porota môže rozhodnúť o neudelení niektorej z cien.

Spoluorganizátori:

Kultúrne a spoločenské stredisko
Turzovka, Spolok priateľov Turzovka,
Kysucké kultúrne stredisko Čadca
Uzávierka súťaží je 15. november 2020.
Adresa na prihlásenie do súťaže a poslanie fotografií a literárnych diel: Kultúrne
a spoločenské stredisko Turzovka, Jašíkova
ul. 179, 023 54 Turzovka, e-mail: kultura@
turzovka.sk, tel. č. 00421-(0)41/43 52 308

V obraze - viem, čo sa deje
vychovávateľkám a každému kto sa na
výrobe záložiek podieľal a preukázal

svoju šikovnosť a kreativitu.
Bc. Monika Perďochová

Turkovský potok bolo potrebné prečistiť
V mesiacoch september a október
riešilo mesto Turzovka havarijnú
situáciu. Vplyvom dlhodobých prívalových dažďov došlo k prepadu
prístupovej cesty vedúcej k rodinným
domom a chatám v mestskej časti
Turzovka Turkov.
Strojovo bol prečistený a smerovo
upravený smer koryta miestneho
Turkovského potoka. Na spevnenie
krajnice tejto miestnej komunikácie
bolo zabudovaných cca 15 nákladných
áut prebytočnej zeminy so zmesou
štrkopiesku.
Ing. Ján Červeník
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tografie od jedného autora. Cykly alebo
seriály sa hodnotia ako jedna fotografia.
Autori každú fotografiu zo zadnej strany označia menom a presnou adresou,
súťažnou témou, názvom fotografie
a miestom, kde bola fotografia nafotená.
Fotografie môžu byť využité k propagácii súťaže alebo v nekomerčných
materiáloch o Kysuciach – na čo dávajú
súťažiaci svojou prihláškou súhlas bez
nároku na honorár.

Súťažná téma:
Sloboda jedna z najdôležitejších hodnôt života

Slovenská pedagogická knižnica
v Bratislave a Knižnica Jiřího Mahena v Brne vyhlásili k Medzinárodnému mesiacu školských knižníc
2020 - 11. ročník česko – slovenského projektu pre základné školy
a osemročné gymnáziá. pod názvom
„Záložka do knihy spája školy.“
Cieľom česko – slovenského projektu bolo nadviazanie kontaktov
medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania
prostredníctvom výmeny záložiek do
kníh. Vzájomnú výmenu záložiek si
naša Spojená škola dohodla s českou
Základnou školou v Starom Měste.
Aktivita všetkých zaujala, zapojil sa
1. aj 2. stupeň našej školy. Družobnej
škole v ČR Staré město sme odoslali
715 záložiek.
Ďakujeme žiakom, pedagógom,
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Samospráva mesta pripomína,
že ešte začiatkom roka spustila
na svojej web stránke mesta inteligentnú aplikáciu do mobilných
telefónov a tabletov. Ide o aplikáciu
pod názvom V OBRAZE, ktorá vás
upozorní na novo vložené správy.
Uľahčí vám orientáciu v aktuálnom
dianí v meste, nájdete v nej aktuality,
záznamy z úradnej tabule, pozvánky
na kultúrne a športové akcie, fotogalériu a podobne . V súčasnej neľahkej
situácii ponúka možnosť mať prehľad
o aktuálnych opatreniach proti koronavírusu v našom meste. Bližšie informácie nájdete na web stránke mesta.
Aplikáciu si môžete nainštalovať do
svojho mobilu, či tabletu zosnímaním
publikovaného QR kódu.

