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TURZOVKA
Primátor mesta
JUDr. Ľubomír Golis informuje

PLNENIE PHSR MESTA TURZOVKA ZA ROK 2019 A PLÁNOVANÉ AKTIVITY NA ROK 2020

Milí spoluobčania,
aj cestou Spravodajcu mesta Turzovka
predkladám odpočet realizovaných úloh,
ktoré súvisia s realizáciou Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta
Turzovky (PHSR), v roku 2019.
Celkovo bolo na tieto aktivity vynaložené spolu 1 921 560 €, pričom
z prostriedkov mesta bolo vložená suma
744 371 €, čo predstavuje menej ako 39%
z celkových nákladov.
Z realizovaných projektov, ktoré boli
hradené výhradne z rozpočtu mesta uvediem najmä: rekonštrukciu miestnych
komunikácii (152 458 €), rekonštrukciu
a výstavbu chodníka v MČ – Hlinené
(73 268 €), stavebné úpravy budovy MPS
Turzovka (19 978€), rekonštrukciu a roz-

šírenie verejného osvetlenia v MČ Turkov
a Hlinené (26 315 €), vybudovanie prístrešku pred domom smútku (18 578€),
výmenu bleskozvodov na objektoch MŠ
a ZŠ (10 351 €), pre zamedzenie škôd na
mestskom cintoríne bola prevedená ťažba
dreva (27 662 €) a zároveň bola vyčlenená
suma 7 400 € ako čiastočná kompenzácia

škôd občanom, ktorým popadané stromy
poškodili pomníky.
Pre potreby MPS Turzovka bol formou
leasingu zakúpený kolesový traktor
KUBOTA M 115 GXIII v sume 82 000
€. Mesto už zaplatilo akontáciu vo výške:
39 996 €, vrátane DPH

Z aktivít, ktoré boli financované najmä z externých zdrojov (EZ) uvádzam najmä tieto:
Náklady v (€)

Názov aktivity

Mesto

Externé
zdroje

Realizácia cyklochodníka v meste: I. etapa

26 489

268 172

Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ Turzovka

156 176

621 384

Nákup vozidla TATRA pre DHZ Turzovka

6 600

164 833

Nákup čistiaceho vozidla HOLDER C55

51 400

80 000

563

11 264

Stavebné úpravy objektu hasičskej zbrojnice (za r.2020)

Aj napriek pandémii COVID - 19 sa činnosť v meste v roku 2020 nezastavila
Aktivity mesta v roku 2020, resp. aj
v roku 2021, sú limitované dispozičnými finančnými zdrojmi. Dôsledky
pandémie koronavírusu majú negatívny
dopad aj na vývoj slovenskej ekonomiky. Podľa údajov rady pre rozpočtovú
zodpovednosť z apríla 2020, pokles
HDP v SR sa môže pohybovať v rozmedzí 1,3% až 10%. Podľa aktuálnych
prognóz príjem mesta sa v tomto roku
zníži cca o 200 tisíc €.
Aj napriek uvedenej skutočnosti

mesto plánuje v tomto roku realizovať
z vlastných zdrojov, nižšie uvedené

Z aktivít, ktoré sú, resp. budú spolufinancované z externých zdrojov (EZ)
uvádzam:
 1 - Vybudovanie cyklochodníka (II.
etapa) s rozpočtom cca 976 114 €.
 2 - V tomto roku začala aj výstavba
zariadenia pre pobytovú sociálnu službu

na Vyšnom konci demoláciou budovy
bývalej materskej školy. Výstavba zariadenia by mala podľa projektu trvať
8 mesiacov a reálny predpoklad jeho
otvorenia je v lete 2021. Celkové oprávnené výdavky sú vo výške 1 319 999,9€
a požadovaná výška nenávratného

projekty, zamerané na rozvoj mesta
a skvalitnenia života občanov.

Názov aktivity

V areáli školy sa odstránili staré budovy
Tohtoročné prázdniny využila samospráva mesta a vedenie Spojenej
školy v Turzovke na realizáciu viacerých aktivít a projektov. Ako sme už
informovali rekonštruuje sa elektroinštalácia v pavilóne A základnej školy,
do pavilónu C sa z kultúrneho domu
sťahuje Centrum voľného času a v škole
pribudne nový rýchlejší internet.
V uplynulých dňoch sa realizovali aj
úpravy vonkajších priestorov v areáli
základnej školy. Boli odstránené dve
budovy nachádzajúce sa medzi budovami, v blízkosti pavilónu A. „Išlo
o doplnkové stavby - uhoľňu a budovu

skladu náradia, ktoré sa už nevyužívali
a boli v havarijnom stave,“ informoval
vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta
Ing. Ján Červeník.
Na vzniknutej ploche po starej uhoľni bola vybudovaná zámková dlažba
o ploche 140 m², na ktorú sa namontujú
tri plechové garáže. Tie budú slúžiť na
uskladnenie drobného náradia a materiálu.
V mieste bývalého skladu náradia
vznikla nová parkovacia plocha pre 3
motorové vozidlá. Estetický charakter
novovzniknutej plochy bude dopĺňať
oporný múr v dĺžke cca 80 metrov z farebných betónových svahoviek.

Náklady v (€)

Výstavba a údržba miestnych komunikácii

150 000 .-

Vybudovanie inteligentných prechodov pre chodcov

24 000.-

Rozšírenie parkovacích miest v meste

50 000.-

Rekonštrukcia elektrickej inštalácie v objekte ZŠ

64 000.-

Vybudovanie autobusovej zastávky Benzinol

5 000.-

Dobudovanie infraštruktúry Spojenej školy Turzovka

30 000.-

finančného príspevku je 1 253 999,11€,
t.j. 95 %.
 3 - Od 03/2019 do 03/2021 prebieha aj projekt „Podpora opatrovateľskej
služby,“ prostredníctvom ktorej máme
9 opatrovateliek a nenávratný príspevok
je vo výške 114 tisíc €.

Na miestnych komunikáciách
sa odstraňovali špáry
Klimatické zmeny počasia majú negatívny vplyv aj na miestne komunikácie.
Asfaltový koberec vplyvom tepla mäkne
a rozťahuje sa, v zime sa naopak zmenšuje. Tieto pohyby majú za následok
vytváranie medzier medzi spojmi v komunikácii. Vzniknuté špáry sa postupne
zväčšujú a poškodzujú cestu.
Preto Mestský podnik služieb v Turzovke robí opatrenia, aby tento problém
minimalizoval. „Počas leta využívame
pekné počasie, aby sme vyspravili miestne komunikácie novým spôsobom. Do

špár, kde hlavne v zime nateká slaná
voda, ktorá poškodzuje povrch vozovky
sme naliali zmes BIGUMA. Ide o plasticko- elastickú zmes, ktorá dobre znáša
dilatačné pohyby v špárach, je odolná
voči soliam kyselinám a podobne.
Stavebná hmota obsahuje asfalt a je recyklovateľná,“ informoval riaditeľ MPS
Rudolf Šobich.
V súčasnosti sa opravujú komunikácie
v centre mesta, postupne sa takýmto
spôsobom vyspravia aj cesty v ostatných
mestských častiach.

Triediť bioodpad už budú musieť aj obyvatelia v bytovkách
Aktuálnou témou v súčasnom
období takmer každej samosprávy je
triedenie biologicky rozložiteľného
odpadu. Podľa zákona o odpadoch od
1. januára 2021 musia obce a mestá
zabezpečiť zber, odvoz, a zhodnotenie
kuchynského biologického odpadu.
Naše vedenie sa touto témou zaoberá
už niekoľko rokov. „ V roku 2018 sme
spolu so starostami Horných Kysúc
navštívili kompostáreň v rakúskej obci
Mattersburg. Videli sme ako zo sena,

trávy, či biologického odpadu postupným procesom spracovania a dozrievania vzniká kompost, ktorý sa ďalej
využíva. Podobnú kompostáreň sme
chceli zabezpečiť aj u nás v Turzovke,“
informoval primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
Ako vyplýva zo zákona a na základe
potreby vybudovať kompostovisko bol
na mestskom zastupiteľstve podaný
návrh na zriadenie kompostárne na
Semeteši na Vyšnom konci. Návrh na
základe petície a nespokojnosti obča-

nov neprešiel.
Podľa štatistík tvorí biologický odpad
30 - 45% komunálneho odpadu. Už
niekoľko rokov majú občania rodinných domov v Turzovke možnosť biologicky rozložiteľný odpad uskladňovať
v domácich kompostéroch, ktoré im
zabezpečila samospráva.
Bioodpad od bytových domov doteraz končil na skládke komunálneho
odpadu. Od začiatku nového roka
musí mesto zabezpečiť zber bio odpadu od všetkých obyvateľov. V praxi to

znamená, že aj pri bytovkách pribudnú
nové zberné nádoby v objeme 240 litrov. Občania tu budú môcť separovať
- potravinové zvyšky z kuchyne, šupky
z ovocia a zeleniny (nie v igelitových
vreckách), zvyšky kávy a čaju, škrupiny
vajíčkové a orechové a izbové rastliny.
Zber bude prebiehať v týždennej
frekvencii. Po vysypaní zbernej nádoby
bude nevyhnutné jej čistenie a dezinfikovanie.
„Keďže na zber bio odpadu nemáme
špeciálne auto a ani kompostovisko sme

nútení spolupracovať s externými firmami. V súčasnosti preto mesto pripravuje verejnú súťaž na zvoz, likvidáciu
a spracovanie biologicky rozložiteľných
kuchynských odpadov z domácnosti,“
informuje primátor mesta.
Je predčasné hodnotiť, ako sa náklady na odpadové hospodárstvo premietnu v rozpočte mesta. Vo veľkej miere
to závisí na občanoch ako k triedeniu
budú pristupovať, či sa tento odpad
dostane do kompostárne, alebo skončí
na skládke.
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Vďaka projektu boli vydané
nové cykloturistické mapy
Región Beskydy v spolupráci s Mikroregiónom Horných Kysúc pripravilo pre milovníkov cykloturistiky nové
cyklomapy.
Propagačný materiál bol spracovaný
a vydaný vďaka spoločnej realizácií projektu ,,Propagujeme se navzájem,“ kde
hlavným žiadateľom projektu bol práve
Región Beskydy. Cieľom projektu je
propagácia turistických a doplnkových služieb pre cyklistov a podpora
cykloturistiky v prihraničnom česko
- slovenskom regióne. Cyklomapa
obsahuje informácie o prírodných
a kultúrnych zaujímavostiach regió-

nu Beskydy a mikroregiónu Horné
Kysuce, značené cyklotrasy, miesta
oddychu i ďalšie potrebné informácie
pre cykloturistov ako sú napríklad
informácie o servisoch jazdených
bicyklov, požičovní a dobíjacích staníc pre elektrobicykle. Cyklomapa
je prístupná verejnosti bezplatne na
podateľni mestského úradu ako aj
Mestskej knižnici Turzovka.
Cykloturistická mapa je realizovaná
v rámci projektu ,,Propagujeme se navzájem,“ – číslo CZ/FMp/6C/02/041,
ktorý je financovaný v rámci Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika Fond malých projektov.

Súťaž pre základné školy
a detské kolektívy
Deti, natočte video a získajte výlet pre celú triedu
Si žiakom základnej školy? Nudíš sa
cez prázdniny? Máš kopec kamarátov
a chceš vyhrať zaujímavý výlet za krásami česko-slovenského pohraničia?

Pracovné leto v Spojenej škole
Ako naznačuje názov príspevku, po
veľmi hektickom druhom polroku
školského roka 2019/2020, poznačenom mimoriadnou situáciou,
prázdninové mesiace v Spojenej
škole Turzovka prebiehajú ešte hektickejšie.
Už koniec júna bol poznamenaný chystanými aktivitami, keď bolo potrebné
v podstate celý pavilón A základnej školy
vysťahovať. Súvisí to s práve končiacou
celkovou rekonštrukciou elektroinštalácie v priestoroch tohto pavilónu. Tá
sa dotkne všetkých tried, učební, toaliet
i chodieb a jej výsledkom bude moderný a v tejto oblasti výrazne úspornejší
priestor určený pre kvalitnejšiu výchovno- vzdelávaciu činnosť. Nové svietidlá,
vypínače, zásuvky i upravené vnútorné
priestory dodajú tejto časti školy estetický vzhľad, ktorý tu bol už dávnejšie viac
ako potrebný.
V exteriéri sa taktiež nezaháľa. Tu
bola odstránená nebezpečná a už dávno
prežitá budova starej uhoľne. Plocha,
kde sa nachádzala, bola citlivo upravená
oporným múrikom a zámkovou dlažbou, na ktorej budú umiestnené nové
garáže. Pribudlo i malé a v podobnom
duchu koncipované parkovisko, čím
vznikol veľmi zaujímavý a oku lahodiacu
priestor medzi pavilónmi školy.
V tom istom čase prebieha i sťahovanie
centra voľného času z priestorov kultúrneho domu do pavilónu C základnej
školy, odkiaľ bude od nového školského
roka koordinovať svoje voľnočasové
aktivity. Do jeho bývalých priestorov
sa presťahuje základná umelecká škola.
Z tohto dôvodu sa aj v bývalom CVČ
realizujú stavebné úpravy, ktorých účelom je pripraviť vyhovujúce priestory
pre činnosť tejto zložky spojenej školy.
Výtvarný odbor ZUŠ bude fungovať
v pavilóne B základnej školy. Všetky
tieto zmeny sledujú čo možno najideálnejšie využitie možností spojenej školy
a efektívnejšie využívanie kapacít, ktoré
má škola k dispozícii.
Stavebné práce prebiehajú aj v blízkosti materskej školy. Ich výsledkom
bude nielen krajšie prostredie pred jej
hlavným vchodom, ale aj prehľadnejšia
dopravná situácia.

Klienti Dúhy športovali
a opekali v Závodí
Vo štvrtok 23. júla sa uskutočnil
aktívny deň v športovo-oddychovom areáli v Turzovke - Závodí.
Zúčastnili sa ho klienti nášho
Nízkoprahového denného centra
pre deti a rodinu Dúha, seniori,
mamičky s deťmi so špecifickými
potrebami a deti. Všetci sa ochotne zapojili do chystania dreva na
oheň, založenia a udržiavania ohňa,
opekania chutných špekáčikov.

Toto sú tie najväčšie, ale určite nie
jediné aktivity spojenej školy v letnom
období. Ich úspešná realizácia bola
a je výsostne spätá s ľuďmi, ktorí ich
realizujú a inštitúciami, ktoré im „dali
zelenú“. Preto by som chcel vyjadriť
úprimné ďakujem primátorovi mesta
Turzovka JUDr. Ľubomírovi Golisovi,
vedeniu a pracovníkom mesta, ktorí
nám boli nápomocní a samozrejme
všetkým poslancom mestského zastupiteľstva, ktorí pochopili nevyhnutnosť
ďalej investovať do vzdelávania v našom
meste. Osobitne by som spomenul pána
inžiniera Červeníka, ktorého osobný
vklad pri týchto prácach dýcha doslova
z každého rohu. Vďaka patrí i zamest-

nancom základnej školy, ktorí priložili
„ruku k dielu“. V tomto prípade aj pani
učiteľky, ekonómky a páni učitelia ukázali, že im ani maľovanie alebo upratovanie nerobia žiadny problém. No a páni
školníci a pani upratovačky práve pri tejto náročnej rekonštrukcii potvrdili ako
veľmi je na nich naša inštitúcia odkázaná
a že bez nich by existovať nemohla. Spoločným úsilím a výbornou kooperáciou
s mestom i s predstaviteľmi firiem, ktoré
spomínané zmeny realizovali sa podarilo
našu školu opäť o krôčik priblížiť k ideálu modernej školy, ktorý by mal byť
našou každodennou motiváciou.
Mgr. Rastislav Bakajsa,
riaditeľ Spojenej školy Turzovka
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Ak áno, tak neváhaj a zapoj sa do súťaže o množstvo zaujímavých cien. Pošli
nám videopozvánku do miest a obcí
regiónu Beskydy alebo mikroregiónu
Horné Kysuce.
Natoč so svojou partiou 45 sekundové
video o maximálnej veľkosti 500 MB a
vyhraj pre všetkých kamarátov skvelý
jednodenný výlet do československého
pohraničia. Vytvor propagačné video,
ktorým predstavíš turistické ciele

miesta svojho bydliska, či miesta, kde
navštevuješ školu. Zo zaslaných videí
porota vyberie tie najlepšie. Ocenené kolektívy získajú vecné ceny, dve
najpôsobivejšie videá obdŕžia hlavnú
cenu poroty – výlet pre celú triedu, či
kolektív.
Súťaž prebieha do 30. septembra 2020.
Video treba zaslať elektronicky pomocou formulára na internetovej stránke:
www.gobeskydy.cz.
Súťaž je realizovaná v rámci projektu
,,Propagujeme se navzájem,“ – číslo CZ/
FMp/6C/02/041, ktorý je financovaný
v rámci Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika Fond malých projektov.
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O spestrenie zábavy sa postarali aj
šliapacie štvorkolky, ktoré boli obsadené počas celého dňa. Využité boli
aj posilňovacie stroje, na ktorých
si klienti vyskúšali svoju fyzickú
zdatnosť. Niektorí si zahrali futbal,
tenis či bedminton. Boli to príjemne
strávene chvíle. Tešíme sa na ďalšie
spoločné aktivity.
Pracovníci Nízkoprahového
denného centra
pre deti a rodinu Dúha

