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Mesto hospodárilo v roku 2019
s prebytkom takmer 600 tisíc eur

Na Kempe sa realizovali
protipovodňové opatrenia
Za prísnych hygienických podmienok sa vo štvrtok 7.mája konalo vo
veľkej zasadačke mestského úradu
druhé plánované rokovanie mestského zastupiteľstva. Poslanci mali rúška,
rukavice, sedeli oddelene a museli
dodržiavať dvojmetrové odstupy.
Pred rokovaním mestského zastupiteľstva členovia dobrovoľného
hasičského zboru zasadaciu miestnosť
vydenzifikovali profesionálnym prípravkom.
Rokovanie viedol primátor mesta
JUDr. Ľubomír Golis. V úvode zasadnutia zložila sľub a ujala sa mandátu

poslankyne Ing. Jozefa Dlhopolčeková.
Nahradila Mgr. Rastislava Bakajsu,
ktorý bol v marci 2020 vymenovaný do
funkcie riaditeľa spojenej školy.
Poslanci sa zaoberali hlavne ekonomickými otázkami. Schválili záverečný
účet mesta za rok 2019 a zobrali na
vedomie správu auditora. Mesto hospodárilo s celkovým prebytkom 572
109,79 Eur. Časť z týchto financií posilní rozpočet mesta – kapitálové výdavky
a splátky istín a časť ( viac ako 300 000)
bola ponechaná v rezervnom fonde.
Mestské zastupiteľstvo sa venovalo
tiež návrhu na 2. zmenu rozpočtu
mesta Turzovka na rok 2020, vrátane

Pred rokovaním mestského zastupiteľstva členovia dobrovoľného hasičského
zboru zasadaciu miestnosť vydenzifikovali profesionálnym prípravkom.

príspevkových a rozpočtových organizácií. V súvislosti s koronakrízou je v
ňom zohľadnený predpoklad zníženia
príjmu podielových daní. „Rozpočet
ráta s druhým variantom zníženia
podielových daní o sumu viac ako 500
000 Eur, ktorá vychádza z prognóz
Rady pre rozpočtovú zodpovednosť,“
uviedla vedúca úseku ekonomiky a
správy majetku Terézia Repčíková.
Vedenie mesta ešte na konci marca
preto prijalo niekoľko opatrení, ktorými
sa snaží dôsledky koronakrízy eliminovať. Jedným z nich bolo aj zníženie
platov u zamestnancov mestského
úradu a príspevkových organizácií v
mesiacoch apríl až jún 2020. V kapitálovom rozpočte je zahrnutá realizácia
projektov z platných zmlúv ako je
výstavba cyklochodníka a Domu seniorov na Vyšnom konci, ale i oprava
chodníkov, miestnych komunikácií či
výstavba nových parkovacích miest.
Poslanci rozpočet vo výške 7 279 844
schválili, ako vyrovnaný.
Mestské zastupiteľstvo tiež schválilo
správy o hospodárení Mestského podniku služieb, Kultúrneho a spoločenské
strediska, školských zariadení za rok
2019 a inventarizáciu majetku mesta.
Pozitívom je, že celková hodnota majetku mesta sa za rok 2019 zvýšila o viac
ako 2 milióny eur.

Mesto sa snaží riešiť sťažnosti a požiadavky občanov k ich spokojnosti .
Takýmto príkladom je zrealizovanie
ďalších protipovodňových opatrení.
„V uplynulých dňoch mesto zrealizovalo stavebné práce v mestskej časti
Hlinené – Kempa.
V dvoch miestach miestnej komunikácie boli zabudované záťažové žľaby
s roštom, ktoré boli osadené do lôžka

z cestného betónu. Pôvodné žľaby s
oceľovými roštami boli už v havarijnom stave a po životnosti,“ povedal
Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby
a rozvoja mesta.
Že príroda vie byť nevyspytateľná sme
sa presvedčili už mnohokrát. Dúfame,
že aj tieto opatrenia prispejú k zníženiu škôd spôsobených prívalovými
dažďami.

Začalo sa s opravou poškodenej cesty
Začiatkom februára bolo mesto nútené vyhlásiť mimoriadnu situáciu na
ceste II. triedy Turzovka - Klokočov,
ktorá bola spôsobená poškodením
oporného múru, úpadkom zvodidiel
a následne prasknutím okrajovej časti
vozovky.
Bol vyhlásený 2. stupeň povodňovej aktivity. Z dôvodu bezpečnosti
a ochrany na zdraví občanov a majetku
počas záchranných prác správca toku
Slovenský vodohospodársky podnik
š.p provizórne zastabilizoval oporný
múr, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu
posunu.
Premávka bola presmerovaná v tomto úseku len do jedného jazdného
pruhu.
V týchto dňoch sa na danom úseku
začalo z jeho komplexnou rekonštrukciou. V súčasnosti sa buduje obchádz-

ková trasa, aby sa mohlo začať v plnej
miere s rekonštrukciou oporného múru
a následným zrealizovaním kvalitatívne
vylepšeného podložia s novým asfaltovým kobercom.

Vodičov upozorňujeme, aby v
tomto úseku zvýšili pozornosť. Naďalej
platí obmedzená rýchlosť 30 km/ hod.
O postupe stavebných prác vás budeme
priebežne informovať.

Námestie Juraja Turza nadobúda
v týchto dňoch nový vzhľad
Aj napriek situácii spojenej s pandémiou nového koronavírusu sa život
v našom meste nezastavil.
Občania a návštevníci mesta si určite
všimli živý ruch aj na Námestí Juraja
Turza pred zrekonštruovaným supermarketom.
Nákladným autom tu bola navezená
zemina, aby pracovníci Mestského

úradu a Mestského podniku služieb
mohli následne upraviť terén na poškodených miestach. Na novovzniknutom
priestore pracovníci vysadia okrasné
kríky a kvety. Priestor budú skrášľovať
aj zabudované prvky architektúry doplnené svahovými tvárnicami.
Výsledkom prác bude krajšie centrum mesta so zelenou oddychovou
zónou pre všetkých obyvateľov.
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ZUŠ pracuje aktívne
aj počas pandémie
Ochorenie COVID – 19 a následné
uzatvorenie škôl a teda aj našej ZUŠ
spôsobilo situáciu, ktorej sme sa
museli prispôsobiť. Vyučovanie však
prebieha ďalej, aj keď iným spôsobom.
Využívame rôzne spôsoby komunikácie a využívame možnosti, ktoré
sme doposiaľ nepotrebovali. Učitelia
zhotovujú videá, zvukové nahrávky,
hlasové správy, ktoré posielajú svojím
žiakom a takto vysvetľujú a podávajú
nové informácie. Naplno funguje scan
nových skladieb a komunikácia cez
sociálne siete. Je to síce náročné pre
obe strany – učiteľ aj žiak, ale zistili
sme, že aj takto sa to dá. Vieme, že
je to náročné aj pre rodičov, ktorí sú
nápomocní pri zhotovovaní videí svojich detí a chápeme, že takúto činnosť
doteraz nevykonávali. Oceňujeme ich
pomoc a trpezlivosť, s ktorou túto činnosť vykonávajú. Preto sa všetci učitelia
tešia na každú nahrávku a každé video
svojich žiakov.
Náročné podmienky sa netýkajú iba
hudobného odboru, ale aj výtvarného,
tanečného a literárno-dramatického.
Vo všetkých odboroch sa naplno pracuje a ukážky výtvarných prác oceňujú
nielen rodičia, ale aj všetci tí, ktorí
sledujú našich žiakov na sociálnych
sieťach. Práce sú totiž veľmi nápadité
a využívajú rôzne výtvarné techniky. Aj
tu sa naplno ukázala kreativita našich
učiteľov aj žiakov.
Veľmi zaujal svojou prácou aj literárno-dramatický odbor, a to nielen
vlastnou tvorbou žiakov, ale aj video
rozhovorom so spisovateľom Danielom
Hevierom. Iniciatívu a nápady pani
učiteľky veľmi oceňujeme.
Tanečný odbor sa snaží žiakov roz-

Aj v Spojenej škole Turzovka sme sa
pri zápise prváčikov museli vyrovnať
so všadeprítomnou koronakrízou.
Termín zápisu sme presunuli na 29.

Zobrazuje sa ako rímsky vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v
pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva

Milé deti, potešte svojich starých
rodičov a obdarujte ich vlastným
darčekom.

Úrad verejného zdravotníctva povolil knižniciam otvorenie za určitých
podmienok. Týmto nariadeniam sa
prispôsobila aj mestská knižnica v
Turzovke.

hýbať videami a nahrávkami, aby sa
nezabudlo ani na pohybovú stránku.
Deti predsa pohyb milujú a nové nápa-

dy tiež, rovnako aj vlastné choreografie
a akékoľvek pohybové aktivity.
Mgr. Gabriela Žuffová

- 30. apríla, aby mali rodičia dostatok času realizovať všetky potrebné
formality v tejto neľahkej situácii.
Momentálna kríza nám však opäť
raz ukázala, že v ťažkých časoch dokážeme byť o niečo flexibilnejší ako
zvyčajne. Prvýkrát sme zrealizovali
zápis pomocou elektronickej prihlášky,
dostupnej na webovej stránke školy.
Rodičia ju mohli posielať prakticky
od pôvodného termínu zápisu. Tento
spôsob sa ukázal ako veľmi efektívny.
Už v predstihu sme v škole mali všetky
informácie potrebné k vydaniu roz-

hodnutia o prijatí dieťaťa do prvého
ročníka. Keďže z dôvodu prerušenia
vyučovania v školách rodičia nemohli
prísť prihlášky podpísať, urobia tak až
po skončení mimoriadnej situácie. Drvivá väčšina rodičov poslala prihlášku
elektronicky. Osobne prišlo do školy
len 6 z nich za dodržiavania prísnych
hygienických opatrení. Celkovo bolo
zapísaných k 30. aprílu 61 budúcich
prváčikov. Všetci sa na nich v škole
tešíme a želáme im aj nám, aby sme
v budúcom školskom roku strávili v
škole oveľa viac času.

oheň na horiacom dome.
Každoročne si tento sviatok pripomíname aj v našom meste sprievodom
od hasičskej zbrojnice a slávnostnou sv.
omšou vo farskom kostole. Tento rok
však takéto oslavy, vzhľadom na rizikovú
situáciu spojenú s novým koronavírusom nebolo možné zorganizovať.
Dobrovoľní hasiči však zareagovali na

výzvu Prezídia Hasičského a záchranného zboru a 4.mája o 12.00 hod. zapli na
30 sekúnd zvukové výstražné zariadenia
na svojich vozidlách pred hasičskou
zbrojnicou. Aspoň takýmto spôsobom si
uctili svojho patróna sv. Floriána, ktorý
obetoval svoj život za iných. Zároveň
zapnutím húkačiek vyjadrili spolupatričnosť počas pandémie koronavírusu.
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Deti pripravte darček
pre starých rodičov

Knihy si už opäť môžete
vypožičať aj v našej knižnici

Hasiči si uctili svojho patróna sv. Floriána
4. mája si pripomíname sviatok
Svätého Floriána, patróna hasičov.
Tento svätec žil na prelome tretieho a
štvrtého storočia. Ako kresťan zomrel
mučeníckou smrťou.
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V prírode rastú liečivé bylinky, ktoré
môžete zbierať, usušiť a urobiť darček,
ktorému sa určite potešia. Zároveň im
účinky bylín pomôžu zmierniť rôzne
zdravotné ťažkosti.
Pošlite nám foto ako zbierate bylinky
a určite i my na vás nezabudneme a
obdaríme vás milým prekvapením.
Foto posielajte na mail: info@cvcturzovka.sk.
Mgr. Anna Veselková

Zápis prvákov prebehol tento
rok bez účasti budúcich školákov
Mimoriadna situácia, ktorá vznikla
z dôvodu šírenia pandémie nového
koronavírusu, ovplyvnila aj zápis
žiakov do 1. ročníka základnej
školy. Ten v tomto roku prebiehal
netradične – bez účasti detí. Ako
to vyzeralo u nás v Turzovke sme sa
opýtali riaditeľa Spojenej školy Mgr.
Rastislava Bakajsu.
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Knižnica je otvorená od pondelka do
piatku v čase od 9.00 hod. do 11.00
hod. pre seniorov a od 13.00 hod. do
15.00 hod. pre deti, mládež a dospelých.

 obmedzenie času stráveného v knižnici na 10 minút
 knihy treba priniesť zabalené v priesvitnom obale (igelitová taška, igelitové
vrecúško alebo fólia)
 všetky vrátené knihy budú odpísané
z konta čitateľa a následne pôjdu do
karantény na 5 dní
 čitateľ si môže požičať maximálne 3
knihy na dobu jedného mesiaca

Pri návšteve knižnice treba dodržiavať bezpečnostné opatrenia:
 odstup 2 metre
 max. počet osôb v oddelení pre
dospelých 3
 max. počet osôb v oddelení pre deti
a mládež 2
 ochranu tváre (rúško, šatka)
 používanie ochranných rukavíc

Pre vašu ochranu a ochranu ostatných
čitateľov a pracovníkov odporúčame
využiť možnosť elektronického objednávania kníh prostredníctvom mailu
lenka.stuchlikova@kutluraturzovka.
sk. O vybavení Vašej požiadavky Vás
budeme informovať prostredníctvom
mailovej adresy.
Pracovníčky Mestskej knižnice

Stavanie mája bez verejnosti
Príchod jari je každoročne v našom
meste spojený s tradíciou stavania
mája, smrekového stromčeka ozdobeného farebnými stužkami.
Táto slávnosť býva plná spevu, tanca
a veselej hudby. Pravidelne sa teší veľkému záujmu obyvateľov Turzovky ale
i jej návštevníkov.

Tá tohtoročná však bola iná.

V predvečer prvého mája postavili
v Šarkparku tento symbol sily a jari
pre celé mesto členovia dobrovoľného
hasičského zboru. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bez hudby a spevu
zato s rúškami na tvárach za účasti len
zopár okoloidúcich.
Od tohto dňa až do konca mesiaca
bude máj zdobiť naše mesto. Či bude
váľanie spojené už s tradičnými zvykmi
a účasťou verejnosti závisí od vývoja
situácie okolo nového koronavírusu.
Pevne veríme, že zelený máj prinesie
zdravie a vitalitu dievčatám, ženám, ale
aj všetkým obyvateľom nášho mesta.

