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Hasiči majú vynovenú
garáž a sociálne zariadenia

Ako sme Vás už informovali samospráva mesta začiatkom roka
realizovala v objekte hasičskej zbrojnice rekonštrukciu garáže a sociálnych
zariadení.
Mesto na tento účel získalo dotáciu
viac ako 11 000 Eur z Prezídia Hasičského a záchranného zboru z rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra SR.
V uplynulých dňoch bol projekt ukončený a primátor mesta JUD. Ľubomír
Golis spolu s vedúcim úseku výstavby

a rozvoja mesta Ing. Jánom Červeníkom ho odovzdali hasičom k užívaniu.
Zrekonštruovaná je garáž s novými
vnútornými omietkami, sadrokartónovým stropom a podlahou. Vymenená
je vnútorná elektroinštalácia. Súčasťou
garáže je zrekonštruovaná montážna
jama s osvetlením, ktorá slúži na opravu hasičských aut, či techniky.
Oprava sociálneho zariadenia pozostávala z náteru nových omietok,
položenia obkladov, obnovy elektroinštalácie a rozvodov vody. Zabudované

nemajú na koho obrátiť, sú imobilní či
vážne chorí. Službu zatiaľ využilo 12
seniorov, ktorým zamestnanci mesta
zrealizovali takmer 30 nákupov.
Mesto Turzovka ponúka službu nákupu základných potravín aj naďalej.
Seniori, ktorí majú záujem o zabezpečenie nákupu môžu volať na tel. č.

041/ 420 93 11 počas pracovných dní
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. Pri
jeho preberaní treba dodržiavať všetky
bezpečnostné a hygienické opatrenia.

Pripomenieme si 75. výročie
oslobodenia nášho mesta

V sobotu 2. mája si pripomenieme
75. výročie od oslobodenia Turzovky,
výročie, keď sa pre našich predkov
skončili ťaživé vojnové roky.

Hoci ani potom nenasledovali jednoduché časy, pre Turzovčanov predsa
pominulo aspoň bezprostredné ohrozenie života v dôsledku bojových akcií.
Z mnohých ohľadov je dôležité pripomínať si aj tragické udalosti a nezabúdať
na mnohé obete, ktoré si tento ukrutný
a krvavý celosvetový konflikt vyžiadal.
Naša obec bola priamym vojenským
akciám vystavená hneď na začiatku
a potom ku koncu vojny. Najskôr boli
vtedajší obyvatelia Turzovky hneď po
vzniku Slovenského štátu konfrontovaní s príchodom nemeckých jednotiek,
ktoré tu pobudli takmer pol roka a pripravovali sa na útok proti Poľsku, teda
na oficiálny začiatok druhej svetovej
vojny. Po odchode posledných oddielov
v októbri 1939 boli s ďalšími vojenskými
akciami Turzovčania priamo konfrontovaní až v súvislosti s prípravami na
povstanie v auguste 1944, partizánskymi bojmi proti okupačným jednotkám,
a napokon počas ústupu nemeckej
armády pred sovietskou ofenzívou

v období 1944 – 1945. Vojna znamenala obrovské materiálne škody, biedu,
hlad, nedostatok, ale najmä množstvo
ľudských obetí. Inak tomu nebolo ani
v Turzovke. Hoci počet padlých na
frontoch nebol taký vysoký, ako v prvej
vojne, obete boli a k tým vojenským sa
pridružili aj civilné a osobitne tragický
bol osud židovských spoluobčanov.
Doposiaľ sa podarilo zdokumentovať
64 vojenských a civilných obetí pochádzajúcich z Turzovky, ďalších sedem
z Dlhej a Turkova, ktoré však v tom
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Detský hrad už nebol pre deti bezpečný
Legislatíva Európskej únie zaviedla
prísne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti
detí na detských ihriskách.
Týmto prísnym pravidlám vyhovujú
nové certifikované ihriská zriadené
v meste Turzovka v posledných rokoch.
Pred 15 rokmi vybudovaný detský hrad,
už tieto normy nespĺňa. O potrebe riešiť
tento problém svedčí aj nedávna petícia
od občanov zo sídliska, v ktorej sa sťažujú
na neprispôsobivé správanie občanov
hlavne v nočných hodinách, ale i na
nedostatky hradu z hľadiska bezpečnosti.
V posledných mesiacoch už detské

ihrisko primárne neslúžilo tým, pre
ktorých bolo určené. V jeho vnútorných
priestoroch sa zdržiavala staršia mládež,
ktorá často narúšala verejný poriadok
a zanechávala za sebou odpadky, ohorky
z cigariet ako aj fľaše z alkoholických
nápojov.
Uvedenou problematikou sa zaoberali aj odborné komisie mestského
zastupiteľstva. Samospráva sa po preto
rozhodla detský hrad demontovať.
Na novom mieste vyrastie nové detské
ihrisko s hojdačkami a preliezkami,
pribudnú nové parkovacie miesta a veľké
množstvo zelene.

boli 3 záchodové misy, 2 umývadlá, 2
pisoárové státia, nový sprchovací kút
a veľkoobjemový ohrievač teplej vody.
„Záleží nám, aby Dobrovoľný hasičský zbor v Turzovke mal pri svojej
práci vytvorené kvalitné podmienky,
preto sme radi, že sa nám podarilo
zrekonštruovať ďalšiu - poslednú, zanedbanú časť hasičskej zbrojnice. Týmto
projektom je zbrojnica kompletne zrekonštruovaná a hasiči ju môžu naplno
a bezpečne využívať pri svojej činnosti,“
skonštatoval primátor mesta.

Nákup potravín do domácností
využilo niekoľko seniorov
V rámci preventívnych opatrení
súvisiacimi s novým koronavírusom
pomáha mesto Turzovka starším občanom aj s nákupmi základných potravín.
Ľuďom nad 65 rokov zamestnanci mesta nakúpia potraviny o ktoré požiadajú
a nákup im prinesú domov. Takúto
pomoc môžu požiadať seniori, ktorí sa

č.16/22. apríl 2020

čase ešte nepatrili Turzovke. Tiež sa
podarilo identifikovať 74 turzovských
Židov, ktorí boli odvlečení a kruto zavraždení v nacistických vyhladzovacích
táboroch. Skutočný počet obetí bol ale
nepochybne vyšší.
Druhý máj by mal byť v dejinách
nášho mesta vnímaný ako skutočne
výnimočný dátum. Je pripomienkou
vytúženého konca jednej mimoriadne
tragickej epochy, spájajúcej sa s mimoriadnym ľudským utrpením.
Mgr. Drahomír Velička, PhD.

Bezplatné wifi zóny v centre mesta
Internet je v súčasnosti nevyhnutnou potrebou všetkých nás. Nie každý
má však okrem domáceho pripojenia
predplatené dáta vo svojom mobilnom
telefóne. Samospráva mesta preto vyšla
v ústrety svojim občanom a návštevníkom a vytvorila na frekventovaných
miestach takzvané wifi zóny.
Využila na to projekt pod názvom:
„Wifi pre Teba aj v meste Turzovka,“
ktorý je financovaný z fondov Európskej únie.
Bezplatným signálom o rýchlosti

30 Mbit/s. sú pokryté priestranstvá
s priamou viditeľnosťou od Mestského úradu, Kultúrneho domu Rudolfa
Jašíka a priestorov pred autobusovou
a železničnou stanicou na Nádražnej
ulici.
Po pripojení na internet si môžete
prehliadať stránky ako aj posielať a
prijímať elektronickú poštu.
Projekt má pomôcť sociálne slabším
rodinám, cestujúcim, študentom, ale
i všetkým vekovým kategóriám na
vyhľadávanie potrebných informácií.
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Textilné rúška šijú aj v materskej škole
Pani upratovačky z Materskej školy,
ktorá je organizačnou zložkou Spojenej školy Turzovka, sú viaceré vyučené
krajčírky.
Preto ochotne podali svoje šikovné
ruky a začali so šitím ochranných
bavlnených rúšok pre zamestnancov
Spojenej školy Turzovka. Niektoré
strihajú, iné šijú, žehlia, navliekajú
šnúrky. Pridala sa k nim aj jedna pani
učiteľka, ktorá nezaprela svoju výtvarnú
tvorivosť a niektoré rúška dozdobila
textilnými farbami.
Ich diela nám určite v tomto období
pomôžu. Vedenie Spojenej školy Stred
305 Turzovka chce touto cestou poďakovať svojim zamestnancom za ušitie
rúšok.
Eva Porvazníková

Spojená škola Turzovka – organizačná
súčasť Centrum voľného času vyhlasuje
súťaže a aktivity pre všetky detičky
na tému: „APRÍL MESIAC LESOV“

Krajšie priestory na úrade práce
Ešte počas zimných mesiacov prebiehala v budove Mestského úradu
v Turzovke rekonštrukcia priestorov
vysunutého pracoviska Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny Čadca.
„Zrekonštruovali sa vnútorné omietky, vymaľovalo sa, položené boli nové

dlažby. Vzhľadom na atypickosť dverí
a zárubní, tieto neboli vymenené ale
natreté a následne opatrené novými
dverovými kovaniami,“ informoval
vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta
Ing. Ján Červeník.
Práce vykonávali zamestnanci mesta
a Mestského podniku služieb a boli

hradené z vlastných zdrojov mesta.
„Sme radi, že sa nám podarilo zrekonštruovať aj túto časť Mestského úradu,
nakoľko tieto priestory boli dlhodobo
zanedbané. Rekonštrukciou dostali
krajší, reprezentatívnejší vzhľad, čo určite ocenia aj klienti úradu práce,“ dodal
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.

CVČ vyhodnotilo jarné súťaže
Centrum voľného času, súčasť
Spojenej školy vyhlásilo ešte v marci
súťaž „Tvorivé dielne - Aby sa deti
nenudili,“ na tému: Jar a Veľká noc,
Urob si sám - veselé rúško.
Deti priebežne posielali svoje vlastnoručne vyrobené dielka, zapojili svoju fantáziu a kreatívne ručičky a odoslali do súťaže 28 prác, ktoré sa niesli
v znamení jari, veľkonočných sviatkov
a terajšou aktuálnou situáciou. Do
súťaže sa zapojili deti rôzneho veku
z materskej aj základnej školy. Všetky
dielka boli zverejňované na stránke
facebooku – Centrum voľného času
a mesta Turzovka.
Práce boli krásne, vyplnili deťom
plnohodnotne trávenie voľného času
a preto sa CVČ rozhodlo odmeniť
každého, kto sa do súťaže zapojil. Pri-

Väčšina z nich žije osamelo, sú izolovaní v bytoch, či rodinných domoch
a často nemajú potrebné informácie.
Táto situácia má nepriaznivý dopad aj
na ich psychický a fyzický stav.

Zápis do prvého ročníka sa v Základnej škole, organizačná zložka
Spojenej školy Turzovka uskutoční
v dňoch 29. a 30. apríla 2020 v priestoroch riaditeľne školy od 9:00 hod.
do 17:00 hod.

chystané sú pochvalné listy, na ktorých
je zobrazené dielo, ktoré deti vytvorili
doma počas súčasnej pandémie a
k tomu malý darček. Po ukončení

Veľkým problémom v tomto období je i zneužívanie starších rôznymi
podvodníkmi a špekulantmi, ktorí
využívajú rizikovú skupinu pre svoje
obohatenie. Snažia sa dostať do bytov starších pod zámienkou ponuky
rôznych služieb a zabezpečenie ich
potrieb, čo sa môže zdať výhodné,
ale im ide hlavne o získanie vlastného
prospechu.
Milé deti,
chcete ukázať svojim kamarátom,
starým rodičom či divákom Turzovskej televízie čo doma v týchto
dňoch robíte? Kreslíte, spievate,
hráte sa, cvičíte, alebo píšete diktát
či sa učíte?

karantény budú odmeny odovzdané
deťom osobne.
Mgr. Anna Veselková

Ak patríte do tejto rizikovej skupiny
a nemá Vám kto pomôcť či poradiť
obráťte sa so svojim problémom na
celoslovenskú telefonickú Senior
linku 0800 172 500. Linka je bezplatná a poskytuje pomoc už viac ako
13 rokov.
Odborníci sa s Vami radi porozprávajú a budú sa snažiť vyriešiť Vašu
situáciu.
Pošlite svoje krátke videá (max.
dĺžka 1 minúta) do súkromnej správy facebookovej stránky Turzovskej
televízie alebo na e- mail info@tvt.sk.
Najzaujímavejšie videá zverejníme
vo vysielaní Turzovskej televízie a na
Facebooku.
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Deti, zapojte svoju fantáziu a svoje kreatívne ručičky do aprílových aktivít
Svoje kreatívne nápady, fotografie a výtvory odfoťte a odošlite na email
CVČ: info@cvcturzovka.sk, pripíšte svoje meno, priezvisko a triedu. Práce
a aktivity budú zverejnené na stránke Spojenej školy a mesta Turzovka.
Najzaujímavejšie odmeníme.

Zápis do prvého ročníka
základnej školy sa blíži

Senior linka pomáha starším
občanom aj počas pandémie
Súčasný stav pandémie nového
koronavírusu najviac dolieha na
starších ľudí, ktorí patria k najohrozenejšej skupine.

NAZBIERAJ LIEČIVÉ BYLINKY A PRIPRAV DARČEK
PRE STARÝCH RODIČOV
VÝZVA PRE NAŠE DETI - ZBER ODPADU Z LESA
TEST – „POZNÁŠ KYSUCE?“
KREATÍVNE PRÁCE NA TÉMU APRÍL MESIAC LESOV
/podľa vlastnej fantázie – výtvarné práce, búdky pre
vtáčiky, aranžmán ..../
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Do školy prídu dieťa zapísať len
zákonní zástupcovia, ktorí nemajú
možnosť komunikovať so školou elektronicky. Všetky kontakty so školou
sa uskutočnia, čo najbezpečnejším
spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických
opatrení.
Pri zápise bude potrebné dokladovať
osobné údaje dieťaťa (rodný list):
 meno a priezvisko,
 dátum a miesto narodenia,
 adresa trvalého pobytu alebo

adresa miesta, kde sa dieťa alebo žiak
obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na
adrese trvalého pobytu,
 rodné číslo,
 štátna príslušnosť,
 národnosť,
a údaje o zákonných zástupcoch
dieťaťa:
 meno a priezvisko a adresa trvalého pobytu,
 adresa miesta, kde sa zákonný
zástupca obvykle zdržiava, ak sa nezdržiava na adrese trvalého pobytu a
kontakt na účely komunikácie.
Ostatní zákonní zástupcovia využijú
zápis elektronickou formou. Elektronická prihláška je zverejnená na
stránke školy: zsturzovka.sk.
Mgr. Rastislav Bakajsa,
riaditeľ Spojenej školy

Oznam pre čitateľov knižnice
Mestská knižnica v Turzovke je
z dôvodu preventívnych opatrení voči
pandémii rozšírenia ochorenia COVID -19 až do odvolania zatvorená.
Svojim čitateľom oznamuje, že počas

jej zatvorenia sa dĺžka výpožičnej doby
automaticky predlžuje. Knihy preto
môžete mať doma a za vypožičanie nebudete platiť žiadne sankčné poplatky.
Knižnica upomienky neposiela.

