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Mestské zastupiteľstvo
sa venovalo najmä rozpočtom

Tretie plánované rokovanie mestského zastupiteľstva sa konalo vo štvrtok 16. júla. Zvolal ho primátor mesta
JUDr. Ľubomír Golis. V bohatom
programe sa poslanci venovali najmä
ekonomickým otázkam. Schválili návrh zmeny rozpočtu mesta Turzovka
a jeho príspevkových a rozpočtových
organizácií.
„Návrh zmeny rozpočtu reaguje na
výšku podielových daní, granty a transfery prichádzajúce zo štátu. Ide napr. o
mimoriadne výdavky počas pandémie
COVID - 19, výdavky na sčítanie domov
a prenesený výkon štátnej správy. Taktiež
sú v ňom zahrnuté napr. výdavky na výsadbu stromov pri cintoríne, zakúpenie
novej kosačky, rekonštrukciu elektroinštalácie v pavilóne A základnej školy,
rekonštrukciu priestorov kultúrneho
domu, opravu fasády domu poslednej
rozlúčky,“ informovala vedúca ekonomického úseku Terézia Repčíková.
Rozpočet mesta poslanci schválili ako
vyrovnaný v objeme 7 500 402 Eur.

Mestské zastupiteľstvo zobralo na
vedomie výročné správy o činnosti
spoločností s majetkovou účasťou mesta
za rok 2019 - Energetika Turzovka, s.r.o.,
spoločnosť T-services, s.r.o. a nezisková
organizácia TKO Semeteš a informáciu
o príprave rozpočtu mesta na roky
2021-2023.
Poslanci tiež okrem iného schválili
novelizáciu VZN mesta Turzovka o
výške príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti
mesta, venovali sa nakladaniu s majetkom mesta, správam z komisií a správam

hlavného kontrolóra. Zobrali na vedomie informáciu o zabezpečení a príprave
výchovného a vyučovacieho procesu
v školách a školských zariadeniach na
školský rok 2020/2021, ktorú predložil
riaditeľ Spojenej školy v Turzovke Mgr.
Rastislav Bakajsa.
Za novú predsedníčku komisie mládeže, vzdelávania, športu a kultúry bola
schválená PaedDr. Eleonóra Rudinská.
Mestské zastupiteľstvo na svojom
zasadnutí vyhlásilo voľbu hlavného
kontrolóra mesta Turzovka. Výkon jeho
funkcie bude v rozsahu 75 % pracovného
úväzku.

Mestské zastupiteľstvo v Turzovke
v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
vyhlasuje
VOĽBU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA TURZOVKA
na deň 26.08.2020 o 14.30 hod
(vo veľkej zasadačke mestského úradu v Turzovke)
Bližšie informácie na úradnej tabuli mesta a na www.turzovka.sk

V Predmieri opravujú lávku pre peších
Silné búrky ale aj topenie snehu na
jar zvyšujú hladinu vodných tokov.
Sila vody narušuje statiku nosných
častí mostíkov a lávok pre peších.
Tie sa časom môžu stať nebezpečnými. Jedným z takýchto problémových
bodov je aj viac ako päťdesiat ročná
lávka u Chrapov v Predmieri na ktorú
poukázali aj obyvatelia tejto lokality.
Mesto im vyšlo v ústrety a v týchto

dňoch začalo s jej opravou.
„Prístupová lávka bola v havarijnom
stave, preto sme pristúpili k jej rekonštrukcii. Z oceľovej konštrukcie bol
odstránený starý náter, konštrukcia
sa vybrúsila a opäť natrela. Taktiež
prebieha zosilnenie pásoviny, pretože
na niektorých častiach bola odhnitá.
Odkopala sa pätka, ktorá sa zašaluje a
zaleje sa vodotesným betónom, ktorý ju
zosilní,“ povedal vedúci úseku výstavby

Pavilón A v základnej škole
dostane nové rozvody elektriny
Prázdninové dni využilo vedenie
Spojenej školy v Turzovke na zlepšenie podmienok pre žiakov v jednej
z budov základnej školy.
V pavilóne A, kde okrem tried je aj
riaditeľňa a administratívne priestory
bolo potrebné zrekonštruovať havarijný stav elektroinštalácie. Úspešná
firma, ktorá vzišla z verejného obstarávania začala realizáciu projektu
v prvých júlových dňoch.
V piatok 24. júla sa na kontrolnom
dni stretli zástupcovia investora
a dodávateľa, aby zhodnotili priebeh
doteraz vykonaných prác. „Práce

prebiehajú v nadštandardnej kvalite
a spolupráca medzi zúčastnenými stranami je na vysokej úrovni.
Problémy, ktoré počas rekonštrukcie
vznikajú riešime za pochodu. Projekt
by mal byť ukončený max. do troch
týždňov, tak aby sa deti mohli vrátiť
do vynovenej školy,“ povedal vedúci
úseku výstavby a rozvoja mesta Ing.
Ján Červeník.
Projekt pod názvom „Havarijný
stav elektroinštalácie - pavilón A,“ je
spolufinancovaný z Okresného úradu Žilina, odbor školstva, finančné
prostriedky určené na financovanie
havarijných situácií.

a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.
K lávke vedie provizórny chodník,
na ktorý bude uložený štrkopieskový
materiál. Opravená lávka tak bude
bezpečne slúžiť občanom v tejto
lokalite.
„V meste je približne 10 - 12 lávok
a mostíkov, ktoré potrebujú rekonštrukciu. Postupnými krokmi sa ich
mesto bude snažiť opravovať a repasovať,“ dodal Ján Červeník.

Rokovali o spolupráci mesta
Žilina a Euroregiónu Beskydy
Ešte začiatkom júla sa v malej zasadacej miestnosti na pôde Mestského
úradu v Turzovke konalo výnimočné
stretnutie.

Pripomenuli sme si 140. výročie
narodenia Milana Rastislava Štefánika
V utorok 21. júla sme si pripomenuli 140. výročie narodenia generála Milana Rastislava Štefánika.
Položením kytice kvetov pri jeho
pamätníku si zástupkyňa primátora
mesta MUDr. Viera Belková spolu so
zamestnancami mesta uctili pamiatku tejto významnej osobnosti našich
dejín.
Milan Rastislav Štefánik bol úspeš-

ným diplomatom, vedcom, vojakom,
astronómom a letcom. Rozhodujúcou
mierou prispel k vzniku spoločného
štátu Čechov a Slovákov a výrazne
ovplyvnil celoeurópske dejiny pred a
počas prvej svetovej vojny. Od roku
2004 je generálom Ozbrojených síl SR
in memoriam. Jeho lietadlo Caproni
450, ktorým sa vracal z Talianska, sa
zrútilo 4. mája 1919 neďaleko Ivanky
pri Dunaji.

Témou bolo zapojenie mesta Žiliny do kandidatúry o titul Európske
hlavné mesto kultúry pre rok 2026.
Stretnutia sa zúčastnil hlavný manažér Christian Potiron pôvodom
z Francúzka a projektoví manažéri
z Euroregiónu Beskydy a to: Filip Marcin za poľskú časť, Dagmar Valášková
za českú časť a Lenka Kubíková za
slovenskú časť Euroregiónu.
Pre našu samosprávu je potešujúce,
že práve mesto Žilina prejavilo záujem
o spoluprácu pri kandidatúre o titul
na Európske hlavné mesto kultúry
pre rok 2026. Christian Potiron ako
skúsený manažér, ktorý spolupracoval

aj s mestom Košice pri kandidatúre, si
vybral pre spoluprácu práve túto oblasť
Kysúc, ktorá je bohatá na prírodné
a kultúrne bohatstvo, má potenciál
rozvoja cestovného ruchu, pretože
je dopravným uzlom ako na českú
tak aj poľskú hranicu. Spoločne sa
diskutovalo a hľadal spoločný produkt všetkých troch cezhraničných
regiónov, ktorý by priniesol úspech
mestu Žilina a zabojovanie o titul. To,
že mesto Žilina je súčasťou Euroregiónu Beskydy, vytvára predpoklad
k úspechu, pretože touto cezhraničnou
výnimočnosťou ostatné kandidujúce
mestá nedisponujú.
Veríme, že náš spoločný projekt
bude nosným pilierom kandidatúry
a prispeje nielen k propagácii Horných
Kysúc, ale aj nášho mestečka.
Mgr. Lenka Kubíková
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Pripomenuli sme si 200. výročie
kaplnky Panny Márie Karmelskej
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Výstup na horu Živčák
Dňa 13.7.2020 sa uskutočnil rekreačno-turistický výlet na horu Živčák,
ktorého sa zúčastnili mamičky s deťmi
so špecifickými potrebami, seniori,
deti a dospelí, ktorí sú pravidelnými
návštevníkmi nášho centra.
Tí zdatnejší z nás, išli pešo od prvého
zastavenia krížovej cesty a to od brehu
rieky Kysuca z Turzovky Vyšného konca.
Pre ostatných klientov, ktorí by výstup
pešo nezvládli, bolo zabezpečené vozidlo
z mesta Turzovka, ktoré nám poskytol
pán primátor Ľ. Golis. O 11.00 hod.
sme sa všetci znovu stretli a spoločne sa
zúčastnili svätej omše v chráme Panny
Márie, Matky Cirkvi. Spolu s nami
sa výstupu zúčastnil aj organista p. J.
Prengel, ktorý svojím spevom skrášlil

V nedeľu 19. júla sa v Turzovke Predmieri konala slávnosť pri príležitosti 200. výročia postavenia kaplnky
Panny Márie Karmelskej(Škapuliarskej). Zorganizovali ju občania mestskej časti Predmier, Rímskokatolícka
cirkev - farnosť Turzovka, Spolok
priateľov Turzovky, Mesto Turzovka
a Poľovnícke združenie Turzovka.
V úvode slávnosti za účasti čestnej

stráže turzovských dobrovoľných hasičov a poľovníkov zazneli slávnostné
halali trubačov. Po nich sa prítomným
prihovoril historik Mgr. Drahomír
Velička, PhD., ktorý priblížil dejiny
kaplnky. „ Iniciátorom stavby kaplnky
Panny Márie Karmelskej bol v roku
1820 panský lesník Valentín Vaňka s
manželkou Alojziou, ktorý v Turzovke
pôsobil najmenej 14 rokov,“ povedal
historik. V kaplnke sa nachádza aj
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svätú omšu. Po svätej omši sme sa zahryzli do chutných rezňov, ktoré nám
pripravila naša klientka pani Štefánia
K. Všetci, ktorí mali záujem a odvahu,
mohli po vyšliapaní 140 schodov, obzrieť
krásy Kysúc z terasy vyhliadkovej veže.
Nasledovala cesta ku kaplnke Panny
Márie, po ktorej sme si nabrali vodu z
liečivých prameňov. Pri kaplnke sme si
všetci oddýchli a nasávali energiu tohto
posvätného miesta.
Po zostupe, sme sa stretli v našom
Nízkoprahovom dennom centre pre
deti a rodinu a všetci spoločne sme si
vymenili a pozitívne zhodnotili zážitky
z tohto krásneho dňa. Tešíme sa na ďalšie
spoločné aktivity.
Lukáš Vyšinský,
odborný pracovník NSSDR

menší zvon z roku 1934.
Slávnostnú svätú omšu celebroval
turzovský dekan PhDr. Ján Vrbata,
slávnostný kazateľom bol Mons. Mgr.
Jozef Hrtús, emeritný turzovký farár.
Po skončení svätej omše v kultúrnom
programe vystúpila ŽFS Turzovanka a
domáci heligonkári. Prítomní sa mohli
občerstviť poľovníckym gulášom, ktorý
pre nich pripravilo Poľovnícke združenie Turzovka.

Bohaté zážitky v tábore CVČ
Deti by si mali cez prázdniny
odpočinúť a načerpať veľa energie.
Ani nie tak fyzickej, ako práve psychickej - teda zmenou prostredia a
netradičnými aktivitami.
Detské letné tábory sú azda najlepším variantom strávenia prázdninového času. Tábory majú rôzne zamerania a pripravia deťom
nezabudnuteľné zážitky v novom
kolektíve.
Spojená škola Turzovka, organizačná súčasť Centrum voľného času
zorganizovala v mesiaci júl 2 letné
detské tábory pod názvom „ Túlavý
autobus,“ ktoré boli zamerané na
jednodňové poznávacie výlety: Žilina – Rozprávkový les a hrad Strečno,
Aquapark v Turčianských Tepliciach
a Dolnom Kubíne, Bojnice – ZOO
a zámok, Demänovská jaskyňa Slo-

August plný prekvapení v mestskej knižnici
Mestská knižnica v Turzovke pozýva deti na zábavné popoludnia plné hier
a súťaží. Uskutočnia sa každý utorok v mesiaci august o 13.00 hodine.

11.08.2020 Uhádni rozprávky
18.08.2020 Hľadanie rozprávkového pokladu
25.08.2020 Namaľuj si rozprávkové vrecúško
Podujatia sa môže zúčastniť max 15 detí s platným čitateľským preukazom.
Všetci súťažiaci dostanú sladkú odmenu a víťaz súťaže bude odmenený voľnou
vstupenkou do Kina Jašík.

body a galéria Ilusia v Liptovskom
Mikuláši. Na táboroch si deti našli
nových priateľov, zažili fajn atmo-

sféru, dobrodružstvo a zároveň spoznali ďalšie krásne kúty Slovenska.
Mgr. Anna Veselková

Čistili sa pieskoviská
Dobrovoľný hasičský zbor v Turzovke
vykonal v rámci opatrení súvisiacich
s pandémiou COVID – 19 v stredu

29. júla dôkladné čistenie pieskovísk.
Pieskoviská na sídlisku, v areáli športu
a oddychu v Závodí a pri bloku 272 boli

vyčistené a zaliate pitnou vodou. Taktiež
bola vyčistená aj plocha pod preliezkami
na detskom ihrisku v Závodí.

Program Kina Jašík
august 2020
OVEČKA SHAUN VO FILME:
FARMAGEDDON
Štvrtok 6. 8. 2020 o 10.00 hod.
animovaná rozprávka
Blízke stretnutie ovčieho druhu...
Mládeži prístupný, bez dialógov. Vstupné: 3,00 €

JEŽKO SONIC

Štvrtok 13. 8. 2020 o 10.00 hod.
animovaná komédia
Super rýchly modrý ježko Sonic patrí medzi najväčšie videoherné legendy...
Mládeži prístupný, slovenský dabing. Vstupné: 3,00 €

SPIDER-MAN: PARALELNÉ SVETY

Štvrtok 20. 8. 2020 o 10.00 hod.
animovaná dobrodružná rozprávka
Nosiť modro-červenú masku nikdy nebolo nebezpečnejšie...
Mládeži prístupný od 7 rokov, slovenský dabing. Vstupné:
3,00 €
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ANGRY BIRDS VO FILME 2

Štvrtok 27. 8. 2020 o 10.00 hod.
animovaná komédia
Najlepší nepriatelia sa spoja...
Mládeži prístupný, slovenský dabing. Vstupné: 3,00 €
Upozornenie! Maximálny počet návštevníkov na jedno filmové predstavenie
je 100 divákov. Bližšie informácie získate www.kulturaturzovka.sk

