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Skríningové testovanie odhalilo
6 pozitívnych, účasť občanov bola nízka
Aj v našom meste sa počas víkendu
23. a 24. januára konalo skríningové
testovanie obyvateľov antigénovými
testami na ochorenie COVID 19 pod
názvom Zachráňme životy.
Samospráva zriadila 4 odberné
miesta. V kultúrnom dome, kde sa po
prvý krát mohli záujemcovia objednať
pomocou online formulára. Kapacity
obidvoch dní (640 registrovaných) boli
naplnené už v priebehu niekoľkých
hodín. Z tohto dôvodu mesto pridalo
ďalšie odberné miesto iba dva dni pred
spustením skríningu. Občania sa tak
mohli otestovať v ľubovoľnom odbernom mieste podľa aktuálnej vyťaženosti - v základnej škole v telocvični a
v pavilóne B a v Nízkoprahovom dennom centre DÚHA na Vyšnom konci.
Záujem o testovanie bol pomerne
malý. Viacerí obyvatelia mesta pravdepodobne využili mobilné odberné
miesto na zdravotnom stredisku ešte
počas pracovných dní, kde si vystáli
aj niekoľko hodinové rady.
Počas víkendu sa v žiadnom odbernom mieste zriadenom mestom
nečakalo, vybavovalo sa priebežne.
Celkovo sa prišlo otestovať 1886 občanov, z toho pozitívnych bolo 6. Percentuálna miera pozitivity bola 0,32%.
Otestovať sa do Turzovky prišli aj
obyvatelia z okolitých obcí Olešnej,
Staškova, Klokočova a pod.. Zaregistrovaní boli aj návštevníci zo Spišskej
Novej Vsi, Oravskej Lesnej, Bratislavy,
ale aj Nemecka a Českej republiky.
„Ďakujem všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na skrínin-

Tie staré už boli za dobou životnosti a slúžili svojmu účelu viac ako
40 rokov. Nielenže za tú dobu ich
nahlodal aj zub času, ale nepostačo-

ZAUJÍMAVOSTI Z EVIDENCIE
OBYVATEĽSTVA A MATRIKY:
NAJFREKVENTOVANEJŠÍMI
MENAMI V MESTE BOLI:
Ženy
Mária /385/, Anna /377/, Jana, Janka
/188/, Veronika, Viera /139/, Emília
/120/, Eva /100/, Zuzana /91/ , Katarína
/93/ , Martina /60/ a Terézia /48/
Muži
Ján /485/, Jozef /339/, Miroslav /211/,
Peter /210/, Pavol, Pavel /190/, Štefan
/179/, Martin
/130/, Marián /103/, František /103/ a
Ladislav /101/.
MENEJ POUŽÍVANÉ A SKÔR
EXOTICKÉ MENÁ:
Dievčatá
Diana, Rosalinda, Jenifer, Amanda, Ellie, Ester, Charlotte, Sára, Sarah, Timea, Lara, Lea,
Leona, Liliana, Leila, Mia, Sofia. Yasmina,
Jasmine, Sandra, Stela, Elisabeth, Amarachi,
Xénia, Sarah, Frederika, Šarlota, Zoja, atď.

Chlapci
Armand, Alex, Alexej, Antonio, Anis, Boris,
Bruno, Damian, Diego, Frederik, Henrik,
Maximilian, Max, Matias, Mathias, Mateo, Marco, Marko, Michael, Leo, Timotej,
Theo, Telat, Tobias, Tobiáš, Thomas, Tadeáš, Romualdo, Shaban, Sven, Sebastián,
Vít atď.
NAJVIAC POUŽÍVANÉ PRIEZVISKA
V NAŠOM MESTE SÚ: /viac ako 50/
Staník, Dorociak, Baláž, Gajdičiar, Barčák
a Čuboň.
Naši občania v r. 2020 uzavreli 48 manželstiev, z toho 30 v Turzovke. Cirkevnou
formou sa zosobášilo 18 a 12 na mestskom
úrade, ďalších 18 občanov Turzovky uzavrelo manželstvo mimo mesta, v cudzine najmä
v ČR a Rakúsku.
Do matričných kníh bolo zapísaných
11 rozvodov manželstiev.
Drahoš Bernát, matrikár

SČÍTANIE OBYVATEĽOV BUDE
PREBIEHAŤ LEN ELEKTRONICKY

Ako sme už informovali od 1. júla
2020 do 12. februára 2021 prebieha
na celom území Slovenska sčítanie
domov a bytov bez účasti občanov.
V týchto dňoch začínajú prípravy na
sčítanie obyvateľov (samosčítanie).

gu a prispeli k jeho bezproblémovému
priebehu. Aj keď sa zdá, že počet
nakazených v našom meste je pomerne nízky, vyzývam občanov, aby boli

zodpovední a aj naďalej dodržiavali
hygienicko-epidemiologické opatrenia,“ povedal primátor JUDr. Ľubomír
Golis.

Nové garážové dvere na MPS
Ešte koncom minulého roka pribudli v budove Mestského podniku
služieb nové garážové dvere.

KYSUCE

vali ani svojou tepelnou izoláciou.
Preto sa mesto rozhodlo zakúpiť nové
elektrické, diaľkovo ovládané dvere do
celého objektu.
„Garážové dvere boli značne prehnité a tým dochádzalo k úniku tepla.
Ďakujeme vedeniu mesta, že našlo
finančné prostriedky a zakúpilo 10

moderných dverí. V garážach bude
teplejšie a zároveň nedôjde k podchladeniu nájomných bytov,“ informoval
riaditeľ MPS Rudolf Šobich.
Mesto Turzovka z vlastných finančných prostriedkov investovalo do rekonštrukcie dverí viac ako
16 000,- Eur.

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať
od 15. februára do 31. marca 2021 (šesť
kalendárnych týždňov). Zúčastniť sa ho
musí každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný, obvyklý alebo
tolerovaný pobyt. Sčítanie obyvateľov
bude po prvýkrát vo svojej viac ako
storočnej histórii plne elektronické.
Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby prostredníctvom
počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet. Sčítací formulár bude
dostupný na webovej stránke www.
scitanie.sk alebo sa obyvateľ sčíta cez
mobilnú aplikáciu. ktorá bude dostupná
pre operačné systémy Android a iOS.
Všetky údaje, ktoré obyvateľ počas
sčítania do formulára uvedie, sa musia
vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu
sčítania, ktorým je polnoc z 31. decembra 2020 na 1. januára 2021. Počas
sčítania bude zachovaná maximálna
možná ochrana osobných údajov, všetky získané informácie budú zabezpečené a chránené pred zneužitím.

Vzhľadom na pretrvávajúcu pandemickú situáciu a v záujme ochrany
zdravia obyvateľov vláda posunula
termín asistovaného sčítania. Začne
1. apríla a potrvá najneskôr do 31.
októbra. Ide o sčítanie pre občanov,
ktorí sa nevedia sčítať sami alebo im
nemá kto pomôcť. Obyvatelia budú
môcť využiť kontaktné miesta, ktoré
zriadila samospráva a to buď na mestskom úrade alebo v Nízkoprahovom
centre DÚHA na Vyšnom konci, kde
im pomôžu stacionárni sčítací komisári. V prípade, že sa na uvedené miesta
nemôžu dostaviť, môžu telefonicky
požiadať o mobilného asistenta, ktorý
ich navštívi doma a sčíta ich.
Štatistický úrad SR a mesto Turzovka
vyzývajú obyvateľov, aby pomohli pri
sčítaní svojim blízkym (seniorom), ak
ich o to požiadajú.
Štatistický úrad SR odporúča obyvateľom, aby podrobne sledovali prebiehajúcu kampaň ku sčítaniu obyvateľov
a navštívili stránku www.scitanie.sk.
Informácie nájdu aj na Facebooku,
Instagrame a na YouTube všade pod
názvom SODB 2021 alebo Sčítanie
obyvateľov, domov a bytov 2021.
Sčítanie sa štandardne vykonáva
každých 10 rokov a má nielen štatistický, ale aj celospoločenský význam.
Prináša nenahraditeľné informácie o
stave spoločnosti, o jej demografických,
sociálno-ekonomických a kultúrnych
štruktúrach, o životných podmienkach
obyvateľov a ich bývaní.

Odišiel turzovský rodák,
na ktorého ostaneme vždy hrdí
V utorok 26. januára sme sa dozvedeli smutnú správu. Vo veku 72 rokov
po dlhej a ťažkej chorobe zomrel náš
rodák, novinár, vydavateľ a publicista
Mgr. Štefan Šimák.
Aj keď takmer celý svoj život prežil
mimo Turzovky, rád sa vracal do svojho
rodiska. Na svojich Turzovčanov nikdy
nezabudol. Vždy bol ochotný pomôcť
i poradiť či spropagovať život a dianie
zo svojho rodiska.
Turzovčania boli na jeho úspechy
a prácu hrdí, o čom svedčia aj ocenenia,
ktoré mu boli udelené. V roku 2001
to bola Cena mesta Turzovka a pri
príležitosti 50.výročia udelenia štatútu
mesta mu bola v roku 2018 odovzdaná

Cena primátora.
Odišla významná osobnosť Turzovky, na ktorú ostaneme vždy hrdí.
Česť jeho pamiatke!
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Škola pomáha rodičom
z kritickej infraštruktúry
Pretrvávajúca pandemická situácia
neustále posúva predpokladaný príchod žiakov do škôl. Dotýka sa to hlavne rodičov zamestnaných v kritickej
infraštruktúre a rodičov, ktorí nemôžu
vykonávať prácu z domu.
Spojená škola im preto vychádza
v ústrety, aby mohli plniť svoje náročné
a zodpovedné úlohy v tejto neľahkej
dobe. Po zimných prázdninách spustila
činnosť školského klubu detí s celodennou prevádzkou.
„Školský klub detí s celodennou
prevádzkou navštevuje v Spojenej škole

Turzovka 19 žiakov 1. až 4. ročníka.
Žiaci sa doobeda vzdelávajú online alebo prostredníctvom pracovných listov.
Nápomocné sú im pani učiteľky, ktoré
nevyučujú dištančne i pani asistentky.
Deti sa v škole aj stravujú,“ informoval
riaditeľ Spojenej školy Mgr. Rastislav
Bakajsa.
Po vyučovaní im pripravujú program
družinárky, ktoré hlavne v tomto
zimnom a zasneženom období často
využívajú možnosť byť s deťmi na čerstvom vzduchu. Všetkým deťom pobyt
v škole so svojimi kamarátmi evidentne
prospieva.

Foto: Archív NDC pre deti a rodinu Dúha.

Pomoc ohrozeným rodinám v Nízkoprahovom
dennom centre pre deti a rodinu Dúha Turzovka
Príjmová situácia členov domácností na Slovensku, ale aj v našom
regióne je výrazne závislá od veľkosti a zloženia rodiny, od fázy
životného cyklu, v ktorej sa práve
nachádza.
Mladé rodiny s viacerými nezaopatrenými deťmi, rodiny nezamestnaných
a rodiny dôchodcov patria do kategórie s najnižšími príjmami a s vysokým
rizikom chudoby. Nemožnosť nájsť si
na Kysuciach prácu či dobre platenú
prácu v bydlisku a blízkom okolí núti
mnohých rodičov, aby si hľadali pracovné uplatnenie v okolitých mestách
alebo v zahraničí. Často odchádzajú
od svojich rodín na dlhšie až veľmi
dlhé obdobie. Na jednej strane pracovná migrácia prispieva k znižovaniu
príjmovej chudoby detí, môže však
prispievať aj k zvyšovaniu počtu detí
žijúcich v neúplných rodinách alebo
deprimovaných nedostatočnou rodinnou výchovou. Tradične ohrozenou
skupinou sú starší, osamelí ľudia, jednočlenné domácnosti a predovšetkým
neúplné rodiny, kde niektoré vykazujú
vysokú mieru chudoby. Seniori, keďže
už nie sú ekonomicky aktívni poberajú
sociálne transfery vo forme starobných dôchodkov, ktorých úroveň je
pomerne nízka.
Aj naše Nízkoprahové denné centrum pre deti a rodinu v Turzovke
- Vyšný koniec sa snaží pomáhať kli-

entom v ich ťažkej sociálnej situácii.
Rok 2020 bol mimoriadne náročný
a to hlavne z dôvodu pandémie Covid-19. V tomto náročnom období
sme boli občanom mesta Turzovka
nápomocní, či už pri rozdávaní rúšok,
letákov, pri sprevádzaní k lekárovi,
predpisovaní a donáške liekov, ale aj
prácou v teréne a iné. Realizovali sme
aj donášky nákupov do domáceho
prostredia pre osamelých občanov,
občanov v karanténe a aj klientom,
ktorí boli pozitívni na COVID-19.
Taktiež sme boli k dispozícii deťom,
ktoré nemajú v domácnostiach internet a pri školskom doučovaní. Organizovali sme zbierky šatstva, burzy
šatstva a taktiež sme darovali šatstvo,
ďalej sme organizovali skupinové
a záujmové aktivity /napr. privítanie
Mikuláša, výroba adventných vencov,
výlety do okolia, edukačno-osvetová
aktivita: násilie páchané na deťoch/
preventívne aktivity a kluby. Naďalej
sa realizovalo základné, špecializované
poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní
práv sa právom chránených záujmov
a to za prísnych hygienických podmienok. Navštevovali nás matky s deťmi
so špecifickými potrebami, aby spoločne trávili voľný čas. Podarilo sa
nám za pomoci nadácii, sponzorov
získať pre rodinu s deťmi počítačovú
zostavu, ktorá im veľmi pomohla pri
vyučovaní detí v domácom prostredí.
Ďalej sme pomohli získať financie na

opravu kotla na pevné palivo a kúpu
elektrického bojlera v rodinnom dome
osamelej matke s dvoma deťmi a kúpu
nového kotla na tuhé palivo osamelej
matke s troma deťmi v jej rodinnom
dome. Pomohli sme získať financie
na úhradu nájomného v bytovom
dome pre osamelú bezdetnú klientku
a úhradu nájomného v rodinnom
dome klientke starajúcej sa o ZŤP
vnučku. Rodine s maloletými deťmi
žijúcej s jedným rodičom sme pomohli
získať odborníkov na opravu darlingu
a elektriny.
Boli sme nápomocní aj pri oprave
WC a odpadu, ale aj pri oprave celej
bytovej elektrickej siete osamelo žijúcim klientom. Boli sme nápomocní aj
pri získaní a odovzdaní Vianočných
darčekov a iných darčekov, trvanlivých
potravín, ktoré darovala Nadácia VÚC
Žilina.
Týmto sa chceme poďakovať odborníkom, sponzorom, nadácii VÚC Žilina, primátorovi mesta Turzovka JUDr.
Ľubomírovi Golisovi a celému vedeniu
mesta, všetkým, ktorí spolupracovali
s našim centrom a snažili sa nám vyjsť
v ústrety pri pomoci naším občanom,
ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii.
Ďakujeme aj všetkým klientom,
ktorí nás navštevujú a trávia zmysluplne voľný čas. Tešíme sa na spoluprácu
v roku 2021.
PhDr. Katarína Prengelová, PhD.
Odborný garant NSSDR Turzovka

Z dôvodu revízie knižného fondu bude knižnica zatvorená
Mestská knižnica oznamuje svojim
čitateľom, že z dôvodu konania mimoriadnej revízie knižného fondu bude
od 1. februára pre verejnosť zatvorená.

V tomto období bude vytváranie
upomienok zastavené, už existujúce
upomienky nebudú navyšované.
Predpokladaný termín otvorenia

mestskej knižnice je 1. marec 2021.
Okrem zrekonštruovaných priestorov
knižnice, čaká na svojich čitateľov viac
ako 130 nových kníh.
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Veselé popoludnia v školskom klube
Od 11. januára si deti, za dodržiavania prísnych hygienicko-epidemiologických nariadení, opäť
užívali chvíle strávené v školskom
klube detí.
Vyrobili krásne vločky z papierových vrecúšok, snehuliakov z papiera,
netradičný zimný strom, maľovali oh-

ňostroj, robili pokusy s rozpustnými a
nerozpustnými látkami a postarali sa aj
o vtáčiky - zavesili im kŕmidlo a nasypali
doň semienka. Na záver týždňa sa poriadne vyšantili vonku, kde sa bobovali,
kĺzali na lopároch, stavali snehuliakov a
rôzne stavby zo snehu a po príchode do
tried sa zohriali pri teplom čajíku.
Mgr. Anna Veselková

