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Práce na poškodenej ceste
v Predmieri pokračujú

Staré pne odstraňoval špeciálny stroj
Úprava zelene a parkov v našom
meste stále pokračuje. V uplynulých
dňoch sa v centre mesta, na sídlisku
a na cintoríne špeciálnou frézou odstraňovali staré pne veľkých priemerov. Spolu ich bolo viac ako 30.
Pne stromov po výruboch a vývratoch špatili zelené plochy a sťažovali
údržbu trávnikov. „ Tento spôsob
odstránenia kmeňov sa nám javí

ako veľmi efektívny. Výkopové práce
bagrom by boli náročné. Frézovaním
sa peň vyhĺbi niekoľko centimetrov
pod úroveň terénu, prípadne sa kmeň
úplne odstráni,“ skonštatoval riaditeľ
Mestského podniku služieb Rudolf
Šobich.
Terén sa následne urovná navezením zeminy a vyseje sa nový trávnik
alebo sa vysadia náhradné dreviny.

Deti narodené v uplynulom roku
dostali od samosprávy darček
Začiatkom februára mesto Turzovka vyhlásilo mimoriadnu situáciu.
Dôvodom bolo prasknutie okrajovej
časti vozovky takmer na sto metrovom úseku cesty z Turzovky do
Klokočova.
Keďže hrozili ďalšie škody a prepadnutie komunikácie cesta bola

presmerovaná do jedného jazdného
pruhu. Ako sme Vás už informovali
začiatkom mája sa začalo s rozsiahlou
rekonštrukciou, ktorá si vyžiada sumu
takmer 350 000 eur. Súčasťou prác je
vybudovanie pilotovej steny spojenej
železobetónovým vencom zabezpečenej kotvením v dĺžke približne 82 metrov. Zabudovanie systému štrkových

drénov vo svahu nad cestou v dĺžke 30
metrov, ktoré budú vyústené do novej
kalovej jamy. Zrekonštruovaný bude
aj samotný priepust.
V súčasnosti bol vybudovaný provizórny vjazd do koryta rieky, aby odtiaľ
bolo možné realizovať ďalšie stavebné
práce. Situáciu komplikuje zvýšený
stav hladiny vodného toku.

Rekonštruovala sa Severná ulica
Začiatkom mesiaca jún pomohlo
mesto Turzovka zo zbytkového asfaltového výfrezu zrealizovať spevnenie
povrchu prístupovej komunikácie
v mestskej časti Predmier, na ulici
Severná.
„Mesto zrealizovalo strojovú úpravu vyspravenia povrchu prístupovej
komunikácie. Na odvodnenie cesty
dodalo aj oceľové zvodidlá. V rámci
stavebných úprav sa zabudovali kanalizačné rúry priemeru 400 mm,“ informoval vedúci úseku výstavby a rozvoja
mesta Ing. Ján Červeník.
Na ulici Severná prebiehala rekonštrukcia aj v pondelok 15. júna.
Miestna prístupová komunikácia bola
v havarijnom stave nakoľko vplyvom
zlého podložia vozovky sa už podlamovala a prepadla. „Poškodený úsek
bol strojovo odkopaný, na podložie
vozovky sa zabudoval štrkopieskový
materiál frakcie 16/32 mm takzv. lopušák, ktorý bol zhutnený vybračnou
doskou. Následne sa na takto vytvorené podložie zo štrkopiesku zabudovali

Každoročne v mesiaci jún víta
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis spoločne so svojou zástupkyňou
MUDr. Vierou Belkovou nových
občanov Turzovky narodených
v uplynulom roku.
V tomto roku sa však slávnostný akt
privítania neuskutočnil. „Je nám veľmi
ľúto, že nemôžeme našich najmladších
občanov privítať osobne, musíme však
dodržiavať opatrenia súvisiace s pandémiou COVID – 19“, informoval

Leto bude bez veľkých
podujatí a festivalov
Začiatkom mesiaca jún sa konalo
pracovné stretnutie Mikroregiónu
Horné Kysuce. Zvolal ho jeho predseda JUDr. Ľubomír Golis a zúčastnili
sa ho starostovia Korne, Klokočova,
Podvysokej, Olešnej, Vysokej nad
Kysucou, Makova a Staškova.

oceľové karisiete, na ktoré sa aplikoval
cestný betón triedy CBIII,“ povedal
Ján Červeník
V rámci stavebných úprav sa existujúce betónové žľabovky vybrali a

osadili nanovo, výškovo sa upravili,
poškodené boli nahradené novými.
Súčasťou stavebných úprav bolo aj
zabudovanie nosnej kanalizačnej rúry
priemeru 400 mm v dĺžke 5 m.

primátor mesta.
Samospráva však na najmladších
Turzovčanov nezabudla a v pondelok
22.júna si ich rodičia mohli na mestskom úrade vyzdvihnúť malý darček,
finančný príspevok v hodnote 50 eur.
V roku 2019 do turzovskej matriky
pribudlo 66 detí, z toho 34 chlapcov
a 32 dievčat.
Vedenie mesta praje všetkým rodičom a deťom pevné zdravie, šťastie,
pohodu a lásku v kruhu svojej rodiny
a blízkych.

Členovia sa venovali najmä aktuálnej situácii organizovania podujatí
počas leta. Ide o veľké kultúrno- spoločenské, športové akcie, festivaly,
hody či jarmoky, kde sa predpokladá
návštevnosť viac ako 1000 ľudí.
Spoločne sa zhodli, že hygienicko
- epidemiologické opatrenia sú v súčasnosti pre mesto a obce náročné
a nedokážu ich v požadovanom množstve zabezpečiť – ide napr. o zvýšený
počet dezinfekcie, toaliet, spŕch pri
športových podujatiach, pravidelné čistenie a dezinfekciu povrchov
a podobne. Zároveň ide o dopredu
plánované akcie, ktoré nie je možné v

tak krátkom čase zrealizovať. Zúčastnení celú situáciu vyhodnotili a dospeli k záveru, že nedokážu garantovať
bezpečnosť občanov a návštevníkov
týchto akcií a preto ich v tomto roku
počas leta nemôžu zrealizovať v štandardnom rozsahu.
„Všetkým, ktorí sa na podujatia počas leta tešili sa ospravedlňujeme. Ani
my v Turzovke nedokážeme vzhľadom
na dodržiavanie opatrení zrealizovať
veľké festivaly na amfiteátri, či Turzovské hody. Ak sa však hygienické
opatrenia zmenia, budeme sa snažiť
pre našich občanov a návštevníkov
pripraviť aspoň niektoré z podujatí,
konaných počas leta podľa aktuálnych
možností. O ich realizácii Vás budeme
informovať,“ povedal predseda Mikroregiónu JUDr. Ľubomír Golis.
Veríme, že situácia ohľadne šírenia
koronavírusu sa upokojí a o rok sa na
kultúrno – spoločenských podujatiach
spoločne stretneme.

Aj v našom meste prebieha sčítanie domov a bytov
Mesto Turzovka informuje občanov, že od 1. júna 2020 do 12.
februára 2021 prebieha v Slovenskej
republike sčítanie domov a bytov.
Podľa zákona č. 223/2019 Z. z. o
sčítaní obyvateľov, domov a bytov v
roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nášmu mestu vyplýva povinnosť zapojiť sa do sčítania.
Sčítanie domov a bytov vykonáva
mesto Turzovka v spolupráci so Šta-

tistickým úradom SR. Po prvýkrát sa
uskutoční bez účasti obyvateľov s využitím existujúcich dátových zdrojov
a registrov, teda zníži záťaž obyvateľov.
Mesto si môže vyžiadať údaje o bytoch
v bytových domoch od osôb vykonávajúcich správu bytových domov, ktoré
vykonávajú správu na jeho území.
Predmetom sčítania domov a bytov
sú všetky domy, všetky byty v budovách
bez ohľadu na to, či sú obývané alebo
neobývané a iné obydlia obývané k

rozhodujúcemu okamihu sčítania nachádzajúce sa na území SR.
V našom meste sčítanie domov
a bytov vykonávajú 5 zamestnanci
mestského úradu, ktorí po úspešnom
absolvovaní školenia pre prácu v systéme pre elektronické sčítanie domov
a bytov v roku 2021 získali certifikát.
V súčasnosti začínajú databázu napĺňať.
Pre účely sčítania budú využité
rôzne údajové zdroje: daňová eviden-

cia, technická správa o urbanistickom,
architektonickom a stavebnom riešení
stavby, výkresy k projektovej dokumentácii, technická správa o zdravotechnike, plán inžinierskych sietí, technická
správa k vykurovaniu, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, stavebné
povolenie na čističku odpadových vôd,
doklad o vývoze septiku a iné.
Výsledkom bude databáza sčítaných
domov a bytov s aktuálnymi údajmi,
ktoré po ďalšom spracovaní vytvoria

základnú databázu údajov o domoch a
o bytoch, priamo integrovanú na údaje
o obyvateľoch a domácnostiach.
V prípade, že máte akékoľvek otázky
týkajúce sa sčítania domov a bytov,
môžete kontaktovať Mestský úrad
v Turzovke, e-mail: lubica.cmelikova@
turzovka.sk, telefón: 041/4209331.
Viac informácií o sčítaní domov a bytov sa môžete dozvedieť na stránkach:
www.turzovka.sk, www.scitanie.sk
alebo www.slovak.statistics.sk.
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Materská škola
opäť ožila deťmi
Po neplánovanej prestávke spôsobenej pandémiou COVID 19 sa
otvorili brány aj materskej školy,
organizačnej zložky Spojenej školy
v Turzovke.
V pondelok 1. júna za dodržania
prísnych epidemiologických opatrení
nastúpilo do materskej školy viac
ako 100 detí. Prevádzka školy bola 9
hodín denne, v triede ich mohlo byť
najviac 15.
„ Deti sa do školy tešili, sú šťastné,
rozprávajú a hrajú sa. Socializácia im
chýbala. Predškoláci si s pani učiteľkami opakujú matematiku, rozvíjajú
grafomotoriku, čitateľskú gramotnosť
a pod.,“ informovala nás zástupkyňa
riaditeľa školy pre MŠ Eva Porvazníková.
Po dvoch týždňoch sa opatrenia
trochu uvoľnili. Prevádzka školy sa
predĺžila o ďalšiu hodinu, zrušili sa
obmedzenia na počty žiakov v triedach, pri vstupe sa nemusí pravidelne
merať teplota.
„Žiaden problém sme zatiaľ nezaznamenali a nikoho sme domov
vrátiť nemuseli. Naďalej dodržiavame
všetky hygienické opatrenia,“ dodala
zástupkyňa riaditeľa.
Materská škola bude otvorená aj
počas letných prázdnin v mesiaci júl.
Prihlásených je 65 detí, ktoré budú
rozdelené do troch tried. Prevádzka
školy bude od 6.30 hod. do 16.30 hod.

Prehliadka historických vozidiel
Beskyd rallye bude aj v tomto roku
Na základe uvoľňovania opatrení
súvisiacich s pandémiou sme sa
rozhodli v spolupráci s partnermi,
že sa naša tradičná akcia uskutoční.
Tento rok nás čaká viacero zmien,
ktoré nesúvisia iba s pandémiou:

AKTIVITY NÍZKOPRAHOVÉHO
DENNÉHO CENTRA DÚHA
POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE
Počas mimoriadnej situácie boli všetci občania mesta požiadaní o dodržiavanie všetkých preventívnych opatrení
pre zamedzenie šírenia koronavírusu.
Naše centrum počas pandémie vybavovalo všetky požiadavky klientov telefonicky alebo emailom. Šíreniu osvety v
súvislosti s opatreniami sme prispievali
i my, pracovníci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu DÚHA,
roznášaním informačných letákov
a podávaním informácii o hygiene.
Navštívili sme aj rómskych občanov,
odovzdali sme im letáky, upozornili na
hygienu a obmedzenie zhromažďovať
sa. Po vypuknutí pandémie bol nedostatok rúšok, ktoré chránia ústa, nos
a tvár. Mesto Turzovka zabezpečilo vyše
3000 rúšok občanom nad 50 rokov, ktoré sme spolu s pracovníkmi Mestského
úradu Turzovka distribuovali priamo
do domácností. Nedostatok ochran-

ných rúšok zdvihol ohromnú vlnu
solidarity. Na popud tohto nedostatku
vznikla iniciatíva zo strany dobrovoľníkov, ktorí navštevujú Nízkoprahové
denné centrum pre deti a rodinu
DÚHA a ochotne šili ochranné rúška
vo svojich domácnostiach, najmä pre
sociálne slabších občanov, seniorov a
zdravotne ťažko postihnutých občanov.
V prípade osamelých občanov alebo aj občanov v karanténe zaviedlo
naše mesto bezplatnú službu - nákup
potravín do domácnosti. Nákup sme
zabezpečili najneskôr na druhý deň.
Seniorom sme na požiadanie vybavovali predpis liekov u obvodného lekára,
lieky vybrali v lekárni a doručili k nim
domov. Pri preberaní nákupov a liekov boli zásadne dodržiavané všetky
bezpečnostné a hygienické opatrenia.
Po vypuknutí pandémie spôsobenej
koronavírusom Covid-19, uzatvorení
škôl a školských zariadení, sme kon-

taktovali rodičov, resp. svojich klientov
so školopovinnými deťmi v súvislosti s
prípravou na školské vyučovanie. Zo
strany NSSDR Dúha bola poskytovaná
pomoc pri získavaní domácich úloh a
pomoc pri ich vypracovaní, rodinám,
ktoré nemali možnosť prístupu na internet. Spolupracovali sme aj s učiteľmi
ZŠ Turzovka. Boli sme nápomocní i
pri podávaní informácií potrebných
pre zápis do Materskej školy i do
prvého ročníka Základnej školy. Pre
klientov zabezpečili prihlášky, ktoré
pomohli vypísať a zaslať elektronicky.
Pri znovuotvorení školských brán
bola poskytnutá klientom pomoc pri
elektronickom nahlásení dieťaťa späť
do školy v ročníkoch 1. až 4. , boli poskytnuté informácie ohľadom pokynov
pri návšteve školy, školskej jedálne a
školského klubu detí.
Pracovníci Nízkoprahového denného centra pre deti a rodinu Dúha

Po prvýkrát sa musíme obísť bez
podpory nášho dlhoročného prezidenta
a zakladateľa Beskyd rallye pána Ladislava Dlhopolčeka, ktorý nás v januári navždy opustil. Preto sme do názvu
pridali podtitul Memoriál Ladislava
Dlhopolčeka.
V súvislosti s epidemiologickou situáciou budú pozvané iba české a sloven-

Unikátny úlovok na rybníkoch
Každoročne v mesiaci máj sa na
rybníkoch v Turzovke konajú preteky
v love kapra. Tento rok sa však z dôvodu pandémie COVID -19 nemohli
uskutočniť.

aby sa potešili aj ďalší rybári. „Vzťah
k rybačke, vode a prírode musíte mať
v srdci,“ povedal šťastný rybár.

Vášniví rybári si však čas na svojho
koníčka nájdu vždy. A tak ich môžete
vidieť sedieť pri vode pozorovať udicu
a čakať, kým ryba zaberie. Ideálna
predstava oddychu. Nášmu kolegovi
Petrovi Hrošovi sa začiatkom júna na
rybníku v Turzovke podaril kapitálny
úlovok, s ktorým sa pochválil aj našej
redakcii. Aj keď to zlatá rybka nebola,
Peter ju pustil naspäť do rybníka,

Opatrenia v súvislosti s pandémiou
sa uvoľňujú, preto miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu
Turzovka organizuje rybárske preteky v love kapra na rybníku číslo
6. Všetkých nadšencov rybolovu
pozýva v sobotu 25. júla na preteky
pre dospelých a v nedeľu 26. júla na
súťaž pre deti. Pripravené sú pekné
a zaujímavé ceny.
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ské posádky a mierne sme obmedzili
ich počet.
Opäť sa po dlhšej dobe vrátime
pozrieť na Pustevny, kde sa po rekonštrukcii otvára chata LIBUŠÍN, ktorú
sme v minulých ročníkoch podporili
zbierkou. Tohoročná trasa bude jednou
z najnáročnejších, budeme absolvovať
prejazd cez viacero Beskydských horských prechodov - Bumbálka, Soláň,
Pustevny, Konečná, Semeteš.
Turzovku navštívime v sobotu 25. júla
2020. Tešíme sa na všetkých účastníkov
a najmä divákov v mestách aj okolo
ciest.
Václav Dostálek,
Turzovský veterán club

Pozvánka na rybárske
preteky

