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Areál športu a oddychu je
pre verejnosť opäť otvorený

Príjemné letné počasie nás čoraz
viac láka tráviť voľné chvíle aktívnym
pohybom na čerstvom vzduchu.
Od piatku 22. mája môžu Turzovčania či návštevníci mesta využívať
pri dodržiavaní prísnych hygienických
podmienok aj areál športu a oddychu
v Závodí.
Pracovníci Mestského podniku
služieb priestory dôkladne vyčistili, vykosili trávu, pripravili tenisové kurty, na
ktoré bolo privezených 2,5 tony antuky
a minigolfové dráhy. Dezinfikovalo sa
i detské a street workoutové ihrisko.
Prevádzkovateľ areálu žiada návštevníkov, aby dodržiavali všetky hygienické opatrenia nariadené Úradom
verejného zdravotníctva – nosili rúška,
dezinfikovali si ruky a pod.
Na detskom ihrisku je potrebné,
aby rodičia alebo sprevádzajúce osoby
zabezpečili a dodržiavali primeranú
dvojmetrovú vzdialenosť medzi deťmi
a mali pri sebe prostriedok na čistenie
rúk.
Areál bude otvorený od 11.00 do
19.00 hod. Každý deň pred jeho otvorením bude prebiehať dezinfekcia dotykových plôch šmýkačiek, preliezok,
herných zostáv, úprava piesku a pod.
Raz týždenne bude pieskovisko preliate
čistou vodou.
V prípade záujmu si môžete multifunkčné ihrisko či tenisové kurty

Televízia má novú web stránku
Už viac ako 14 rokov môžete na
svojich televíznych obrazovkách sledovať vysielanie Turzovskej televízie.
Prináša Vám aktuálne informácie
z diania v meste.
Doteraz ste si mohli všetky reportáže a publicistiku pozrieť aj na
facebookovom profile televízie. Živé
vysielanie bolo donedávna dostupné
na web stránke respublica.sk. Tá však
ukončila svoju činnosť. Od 1. júna je

objednať na tel. čísle 0918 497 532.
Príďte si zašportovať a zrelaxovať,

dodržiavajte pravidlá na informačných
tabuliach a správajte sa zodpovedne.

Chodníky v centre mesta
prejdú rekonštrukciou
V najbližších dňoch pracovníci
Mestského podniku služieb v Turzovke budú vykonávať opravu chodníkov
v centre mesta.
Na mnohých miestach vplyvom
poveternostných podmienok došlo

k poškodeniu a prepadávaniu zámkovej
dlažby.
„ Naši pracovníci najprv poškodenú
dlažbu zdemontujú, zhutnia a zavibrujú podklad. Uložia zámkovú dlažbu
a následne zapieskujú,“ informoval
riaditeľ MPS Rudolf Šobich.

Opravy chodníkov budú prebiehať
na sídlisku Šarky, pred mestským
úradom a reštauráciou Urbár, potravinami Alfa, pri autobusovej zastávke
Beskydská, pred VÚB bankou, pri
fontáne pred kultúrnym domom a pri
Hobby centre.

Rekonštruujú sa cesty
v odľahlých lokalitách Turkova
V uplynulom týždni začalo mesto
Turzovka s úpravou ťažko dostupných
komunikácií v mestskej časti Turkov.
Pri stavebných prácach bol využitý
materiál, ktorý vznikol po demontáži
bývalej základnej a materskej školy na
Vyšnom konci.
Na točňu v Turkove bolo privezených takmer 25 nákladných áut
asfaltového výfrezu a stavebného recyklátu. Tento bude následne využitý
na existujúce komunikácie, ktoré sú
v havarijnom stave.
„Cesty sa najprv strojovo odkopávame, ukladáme recyklovaný materiál
a následne cestu zhutňujeme vibračným valcom. Zrekonštruovaných bude
približne 10 km ciest v neprístupných
lokalitách, na ktoré sa použije cca 600
ton asfaltového výfrezu a cca 500 ton
stavebného recyklátu,“ informoval

vedúci úseku výstavby a rozvoja mesta
Ing. Ján Červeník.
Aj takýmto spôsobom chráni samospráva životné prostredie. Starý

inak nepotrebný materiál sa recykluje
a využíva na spevnenie miestnych komunikácií. Aspoň čiastočne tak zlepší
podmienky pre život svojich občanov.

funkčná aj nová internetová stránka
na adrese: tvt.sk. Nájdete na nej živé
vysielanie, archív programov rozdelený na kategórie: aktuality, publicistika,
záznamy rokovaní mestského zastupiteľstva či turzovský ekomagazín.
Web sa ešte postupne dopĺňa, preto
vás prosíme o tolerovanie drobných
nedostatkov.
Veríme, že stránka sa stretne so záujmom divákov a prispeje ešte k lepšej
informovanosti o dianí v našom meste.

Mesto ožilo, v jeho centre
pribudlo viac ako 2000 letničiek
Viac ako 2000 kvetov skrášli okrasné záhony v parkoch a na verejných
priestranstvách v centre nášho mesta.
Pracovníci mestského úradu vymenili svoje kancelárie za exteriér
a vo štvrtok 28. mája od skorého rána
vysadili kvety aksamietnice a begónie
rôznych farieb.
„Kvety sme vysadili na pešej zóne
pred mestským úradom, na námes-

tí Juraja Turza, v parku pri M. R.
Štefánikovi a na ďalších miestach.
Chcem poďakovať zamestnancom
MsÚ a MPS, že im záleží na vzhľade
Turzovky a svojou prácou prispeli,
aby bolo mesto krajšie. Zároveň sme
z rozpočtu ušetrili časť finančných
prostriedkov,“ povedal primátor JUDr.
Ľubomír Golis.
Aj napriek pandémii naše mesto
opäť rozkvitne a ožije.
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Domov k žiakom prišiel
spisovateľ Daniel Hevier
ČASTO SA HOVORÍ, ŽE VŠETKO ZLÉ JE NA NIEČO DOBRÉ...

Nuž nebyť takejto nečakanej situácie v spoločnosti, „návšteva“ pána
spisovateľa v našej škole by sa možno
tak skoro neuskutočnila. Besedu sme
plánovali niekoľkokrát, ale okolnosti
nám akosi nepriali...
Technológie, ktoré teraz hýbu svetom
a aj naším školstvom, nám umožnili,
že pán spisovateľ prišiel 11. mája o 11.
hodine /určite to nie je náhoda/ až do
našich domovov. Pán Hevier je veľmi
bezprostredný a prirodzený, vidno,

že s deťmi to naozaj vie. Porozprával
nám o sebe, o svojom detstve i živote.
Deťom kládol veľa otázok a inšpiroval
sa ich odpoveďami. Pýtali sa však aj
žiaci, a tak sme sa dozvedeli aj to, čím
by chcel byť, keby nebol spisovateľom.
Prekvapilo nás, že by chcel byť taxikárom, klaviristom v malej kaviarničke
či youtberom. To sa mu tak trochu
podarilo, ako sám povedal. Dozvedeli
sme sa tiež, ako by podľa neho mala
vyzerať skutočná škola a ako vyzerajú
jeho hodiny so žiakmi, pretože je ešte

aj učiteľom. Na záver žiakom prezradil, kde a ako vznikli hip-hop a rap...
A nielen to, on nám totiž rap i hip-hop
aj naozaj zanôtil, a tak sme si vypočuli
hip-hopovú i rapovú verziu Hviezdoslava a štúrovcov.
Necelá hodinka ubehla veľmi rýchlo
a my sme sa museli pomaly lúčiť. Nie
však nadlho, pretože pán spisovateľ
požiadal naše deti o spoluprácu. Možno
sa tak niektoré z nich čoskoro ocitnú
v jeho pripravovanej knihe.
PhDr. Eva Dodeková

Futbalisti FK Tatran Turzovka
sa tešia na novú sezónu
Medzi najobľúbenejšie kolektívne
športy v našom meste určite patrí
futbal. Neľahká situácia počas pandémie Covid 19 postihla aj tento
šport. V tejto súvislosti sme vyspovedali prezidenta klubu FK Tatran
Ing. Ladislava Hejčíka.
Ako sa futbalový oddiel vysporadúva
s koronakrízou a akou formou prebieha
príprava na novú súťažné sezónu?
Pandémia a s ňou spojená kríza
postihla zrejme všetky odvetvia či oblasti života, šport a futbal nevynímajúc.
Bolo a stále je nutné mať stanovené
priority, a to je najmä ochrana zdravia,
a následne ekonomiky. Kultúra, šport
a i. sú na druhej koľaji. V úvodnej fáze
krízy sme teda museli úplne prerušiť

športovú činnosť, hráčov sme usmernili
prostredníctvom sociálnych sietí či sms,
aby dodržiavali stanovené pravidlá, ale
zároveň aby na sebe pracovali individuálne a dlhá prestávka na nich tak
nezanechala výrazné následky. V tomto
čase má klub dotáciu a náklady iba na
údržbu ihriska, o ktoré sa je treba aj
naďalej starať a počas apríla sa vykonala
jeho dôkladná jarná regenerácia.
Čo plánuje FK Tatran v najbližších
týždňoch vzhľadom k uvoľňovaniu
opatrení?
Od začiatku mája sme sa mohli po
prvom uvoľnení stretnúť na spoločných
„bezkontaktných“ tréningoch, samozrejme, pri dodržaní prísnych reštrikcií.
Odvtedy až doteraz fungujú tréningy

na dobrovoľnej báze jeden až dvakrát
týždenne. Stále sa pritom snažíme byť
obozretní a dbáme na pokyny štátnych
orgánov. Od 20. mája je už povolené
trénovať aj kontaktne, a tak si hráči
konečne mohli zahrať futbal.
Oficiálnu letnú prípravu začneme
v prvej polovici júna. Je náročné správne odhadnúť rozsah prípravy. Nevieme,
kedy presne a či vôbec začne jesenná
časť novej sezóny. Rozhodli sme sa teda
začať naplno až v júni, pričom budeme
pozorne sledovať vývoj celkovej situácie
a adaptovať sa na ňu. V rámci prípravy
už budú prebiehať aj prípravné zápasy,
na čo sa všetci tešíme.
V piatok 22 mája sa na futbalovom
ihrisku v Závodí sa stretli členovia výboru FK Tatran. O čom výbor rokoval?
Za účasti pána primátora sme sa ako
výbor FK stretli prvý krát od zimy, aby
sme v neformálnom duchu prebrali
ďalší chod klubu a takzvane sa naladili
na jednu vlnu. Na nejaké konkrétne
údaje je síce priskoro, stále sme totiž
všetci v stave neistoty, keďže nikto
nepozná ďalší vývoj krízy a nevie dať
garancie do budúcna. Som však rád,
že sme napriek zložitej situácii našli
spoločnú reč a dohodli sa, že spolu
vyvinieme maximálne úsilie, aby klub
pokračoval v rámci tých istých súťaží,
ako doposiaľ. To je, dúfam, pre fanúšikov pozitívna správa. Preberali sme tiež
ďalšie pôsobenie mládeže a konkrétne
kroky, ktorými chceme zabezpečiť jej
lepšie fungovanie v budúcich sezónach.
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Spojená škola opäť
otvára svoje brány
DO ŠKOLY NASTÚPI 74 % ŽIAKOV A 58 % ŠKÔLKAROV
Spojená škola Turzovka sa na opätovné otvorenie škôl pripravovala
priebežne. Vzhľadom k tomu, že jej
organizačnými zložkami sú základná škola, materská škola, základná
umelecká škola a organizačnými
súčasťami centrum voľného času,
dve školské jedálne a školský klub
detí, nemohli sme nechať zabezpečenie ochranných pracovných
prostriedkov a dezinfekcie na poslednú chvíľu.
Nákup týchto prostriedkov znamenal samozrejme neplánovanú záťaž
pre rozpočet školy, ale s tým sme
sa museli vysporiadať. Ešte väčším
problémom bolo to, že mnoho potrebných vecí ani nebolo možné dlhšiu
dobu zohnať a ich ceny sa vyšplhali
do závratných výšok. Sami sme sa
snažili zabezpečiť to, čo sa dalo.
Napríklad desiatky rúšok dokázali
ušiť nepedagogickí zamestnanci materskej školy, za čo im patrí úprimná
vďaka od ich kolegýň a kolegov ako
aj vedenia školy.
Z áujem zákonných zástupcov
žiakov o ich umiestnenie do základnej školy a materskej školy sme
zisťovali od 18.-22. mája, aby si to
rodičia mohli dôkladne premyslieť
a odkonzultovať s triednymi učiteľmi
a vedením školy. Vedenie školy vypracovalo dodatok k prevádzkovému
poriadku, v ktorom sú rešpektované
opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov v súvislosti s otváraním
škôl od 1. júna 2020. Priestory našich
školských zariadení nám umožnili
dodržať všetky usmernenia Úradu
verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, vedy,
výskumu a športu SR a pripraviť
školy a školské jedálne na príchod
prihlásených žiakov. V tejto súvislosti sme dokázali zabezpečiť dostatočné množstvo OPP, dezinfekcie,
bezdotykových teplomerov, papierových utierok. O nástup do základnej
školy prejavilo záujem 219 rodičov,
čo predstavuje 74 % všetkých žiakov

v 1. -5. ročníku našej školy. Stravovať
sa chce 49 % z nich a navštevovať
školský klub detí má záujem 22 %
prvákov až piatakov. Do materskej
školy by malo nastúpiť od 1.júna 105
detí, čo je 58 % z celkového počtu.
Deti budú rozdelené do 8 tried.
V každej skupine žiakov na základnej škole v ýchovno - vzdelávací
proces zabezpečí celý týždeň jeden
vyučujúci. V ŠKD sa taktiež nebudú skupiny miešať. Skupiny majú
vyhradený v interiéry i exteriéry
školy a škôlky svoj priestor, aby
sa minimalizovali kontakty medzi
nimi. Stravovať sa budú žiaci buď vo
svojom priestore alebo v ŠJ tak, aby
nedochádzalo k stretávaniu mimo
danej skupiny. Ranný zdravotný
filter bude prebiehať pri vstupoch
do jednotlivých budov s dôrazom
na to, aby nedochádzalo k zhromažďovaniu osôb pred školou a vo
vstupných vestibuloch. Prestávky sú
vymedzené pre každú triedu osobitne, čo umožní i používanie toaliet
bez veľkej koncentrácie žiakov v ich
priestoroch. Predovšetkým prvé
dni všetci zamestnanci školských
zariadení zabezpečia čo najplynulejší
návrat detí do škôl a ich adaptáciu na
nové podmienky do konca školského
roku. Dištančné vzdelávanie v 6. – 9.
ročníku je naďalej realizované časťou
pedagogického zboru s dôrazom
na predmety hlavnej vzdelávacej
oblasti.
Vedenie Spojenej školy Turzovka
sa pri príležitosti návratu aspoň časti
žiakov do škôl chce poďakovať za
doterajšie zvládnutie tejto bezprecedentnej situácie všetkým žiakom,
rodičom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom a v neposlednom rade vedeniu mesta, kde sme
počas celej krízy našli vždy otvorené
dvere ako aj všetkým pracovníkom
MsÚ, ktorí nám boli nápomocní pri
zvládaní problémov, ktorých bolo
v tomto období naozaj nemálo.
Mgr. Rastislav Bakajsa,
riaditeľ Spojenej školy Turzovka

