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TURZOVKA
Seniori dostanú nové
priestory na stretávanie

Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy pandémie COVID-19, preto
je potrebné im venovať špeciálnu
pozornosť.
Väčšina z nich žije osamelo v bytoch
alebo domoch a nemajú prístup k dôležitým informáciám ani k potrebným
ochranným pomôckam. Samospráva
v týchto zlých časoch nezabudla na
tých najzraniteľnejších a pripravila
pre nich projektovú žiadosť na výzvu
vyhlásenú Ministerstvom investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR.
Vyhlásená výzva na predkladanie

žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja bola
zameraná na zmiernenie dopadov
koronakrízy s termínom predkladania
do 16.6.2020.
Samospráva mesta Turzovka bola
vo vyhlásenej výzve úspešná a pre projekt „Zlepšenie kvality života našich
seniorov vďaka vybudovaniu zázemia
pre ich sebarealizáciu,“ získala finančné prostriedky v sume 22 259,68 €.
Cieľom projektu sú stavebné úpravy
prízemia budovy Základnej umeleckej
školy Turzovka, ktoré po zrekonštruovaní budú slúžiť pre potreby
stretávania našich seniorov. Zámerom
projektu je poskytovať našim starkým

podmienky pre ich socializáciu a sebarealizáciu, zabezpečovať prednášky s
cieľom obohacovania o nové poznatky, realizovať rôzne kreatívne práce na
precvičovanie jemnej motoriky ako aj
vytváranie podmienok trávenia ich
voľného času. Termín realizácie projektu je do konca marca 2021.
Veríme, že i tento projekt prispeje
k ich spokojnosti a bude odrazovým
mostíkom vytvárania ďalších zaujímavých projektov.
„Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie
Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.“

Identifikačný čip bude na každej popolnici
Na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými
stavebnými odpadmi mesto Turzovka
prechádza od 1. januára 2021 na nový
model zberu komunálneho odpadu.
Odpad od všetkých domácností
bude vážený a zaznamenaný elektronicky. Každé odberné miesto – domácnosť v rodinných domoch bude
mať pridelený jedinečný čip slúžiaci
na identifikáciu zbernej nádoby. Svoj
vlastný čip bude mať tiež pridelená
každá bytovka, príp. každý vchod.
Vzhľadom na časovú náročnosť
vloženia, identifikácie a registrácie
čipu do systému sa čipovanie zberných nádob vykonáva postupne. Od
23. novembra sa začalo v mestskej
časti Stred a postupne sa bude čipovať
po jednotlivých mestských častiach.
O harmonograme čipovania popolníc
v ďalších mestských častiach budeme
občanov informovať prostredníctvom
mestského rozhlasu, facebooku a TVT.
Mesto Turzovka žiada preto občanov rodinných domov a podnikateľov,

Čistili sa priekopy
v Hlinenom aj Predmieri
Pekné jesenné počasie využilo
mesto Turzovka aj na realizáciu
ďalších protipovodňových opatrení.
Jedno z nich realizovalo v mestskej
časti Turzovka Predmier, ulica Fojtova
lokalita Muchovci.
„Havarijný stav tu trvá už niekoľko rokov. Pri vytrvalých dažďoch tu
dochádzalo k vytápaniu existujúcej
parcely ako aj existujúceho rodinného domu,“ informoval vedúci úseku
výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján
Červeník.

aby na základe výzvy nechali zberné
nádoby na verejne dostupnom mieste.
Čipy budú postupne počas pracovných
hodín inštalovať zamestnanci mestského
úradu.

Mesto Turzovka, tento problém čiastočne vyriešilo strojovými výkopovými
prácami. Za pomoci mechanizmov sa
priekopa vyčistila a následne vysvahovala.
Protipovodňové opatrenia sa realizovali aj v mestskej časti Turzovka
Hlinené - časť Kempa.
„V tejto lokalite bola strojovo vyčistená priekopa vedľa prístupovej
cesty. Následne boli nánosy bahna a
prebytočnej zeminy odvážané. Dĺžka
prečisteného úseku predstavovala cca
300 m,“ dodal Ján Červeník.

Veríme, že nový model zberu odpadu
prispeje k zefektívneniu zvozu a k celkovému zníženiu tvorby komunálneho
odpadu.
Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Sčítanie bytov a domov
prebieha aj v našom meste
Aktuálne na celom Slovensku
a teda aj v našom meste prebieha
sčítanie domov a bytov. Toto sčítanie
je založené na novom koncepte. Ide
o kombináciu administratívnych
údajov z rôznych databáz a údajov
získaných od obyvateľov.
Predmetom sčítania sú všetky byty
v domoch bez ohľadu na to, či sú obývané alebo neobývané a iné obydlia,
ktoré sú obývané k rozhodujúcemu
okamihu sčítania. Medzi iné obydlia,

ktoré sú predmetom sčítania patria
napríklad provizórne bývanie, ktorým
nemôže byť pridelené súpisné číslo a
teda ani adresný bod v registri adries,
obývané garáže, obývané neskolaudované rodinné domy a iné obývané
objekty primárne neurčené na bývanie. Pre projekt je podstatné, aby boli
všetky údaje aktuálne k rozhodujúcemu okamihu sčítania t.j. k 1.1.2021.
Mesto Turzovka, vzhľadom na to,
že nie všetky údaje sú zaznamenané
elektronicky, prosí obyvateľov rodinných domov o spoluprácu a žiada
o vyplnenie formulára pre účely
sčítania.
Formulár nájdete na web stránke
mesta, u informátora na Mestskom
úrade aj na facebooku mesta a Tur-

zovskej televízie.
Dotazník je potrebné vyplniť a
odovzdať elektronicky na adresu:
lubica.cmelikova@turzovka.sk alebo
drahos.bernat@turzovka.sk, zaslať
poštou ( adresa: Mestský úrad, Stred
178, 023 54 Turzovka) alebo doniesť
osobne, najneskôr do 15. decembra
2020. Prípadné informácie získate
aj na telefónnom čísle: 041/420 9331
(Ľubica Čmelíková)
Spôsob oslovenia občanov v rodinných domoch zvolilo mesto Turzovka, z dôvodu núdzového stavu
v SR a hrozby ochorenia na COVID
19 aby obmedzilo osobné kontakty
s občanmi.
Mesto Turzovka ďakuje za venovaný
čas a spoluprácu.

Pri materskej škole
sa bude asfaltovať
Ešte počas leta realizovala samospráva v bezprostrednej blízkosti materskej
školy úpravu terénu a následne tam
vybudovala parkovisko pre 6 vozidiel.
Prístupová cesta v okolí budovy škôlky
však takisto potrebuje rekonštrukciu. Na
tú dochádza v týchto dňoch.
Mesto využíva pekné slnečné dni
na realizáciu prípravných prác v tomto

priestore a všetko tak chystá na asfaltovanie. Vykonávajú sa výkopové práce pre
zabezpečenie prívodu elektriny do stĺpov
s osvetlením a budujú sa aj odtokové
vpuste pre odvod dažďovej vody z tohto
priestoru.
Konečné položenie asfaltového koberca by sa v prípade priaznivého počasia
malo uskutočniť začiatkom mesiaca
december.
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POZVÁNKA NA VÝSTAVU
Kultúrne a spoločenské stredisko
pripravuje Vianočnú výstavu, ktorá
bude spojená s predajom.
Výstava bude nainštalovaná v Mestskom múzeu Karola Točíka v Turzovke od 1. do 18. decembra. Navštíviť
výstavu bude možné individuálne po

dodržaní všetkých hygienicko-epidemiologických opatrení.
Na výstave budú prezentované predajné výrobky vytvorené šikovnými
rukami ľudových remeselníkov z Turzovky a okolia spoločne s prácami detí
inšpirovanými čarovným obdobím
prichádzajúcich vianočných sviatkov.

Vianočné dielne v Spojenej škole
Advent je čas oddychu a prípravy
na vianočné sviatky. V Spojenej
škole v tomto ťažkom období nezaháľame a pripravujeme pre deti
množstvo aktivít, ktorými si toto
obdobie spestrime na Vianočných
tvorivých dielničkách, ktoré už
prebiehajú za prísnych protiepidemiologických opatrení.
Výrobky detí, vychovávateliek
a učiteliek budú vystavené na viano čnej predajnej burze. Z isk
z predaja našich výrobkov chceme
FK Tatran Turzovka zvládol
jesennú časť futbalovej sezóny na
výbornú. Momentálne je na čele V.
ligy skupiny A. Ako hodnotí túto
sezónu ovplyvnenú koronakrízou
kapitán mužstva Jaroslav Furdan?
Na začiatku sezóny určite nikto z
nás nečakal, že po skončení jesennej
časti budeme lídrom V.ligy. Spomínam si totiž na júl 2020, keď sme
ešte vôbec netušili, či sa jesenná časť
vôbec začne.
Ja, ako kapitán mužstva, hodnotím

jesennú časť veľmi pozitívne, pretože
sme výborný kolektív s výborným
trénerom na čele celého mužstva.
Samozrejme, víťazstvá v zápasoch sa
nerodili veľmi ľahko, ale keďže máme
mužstvo, kde niektorí chalani môžu
hrať na rôznych postoch, tréner zostavu vedel vždy po taktickej stránke
výborne poskladať.
Z tohto miesta by som chcel určite
poďakovať celému mužstvu za výborné výkony počas celej jesene, pretože
svojim odhodlaním a bojovnosťou v
zápasoch sme vždy ťahali za víťazný

venovať tým, ktorí v tejto neľahkej
dobe našu pomoc veľmi ocenia
a potrebujú. .
V Školskom klube detív jednotlivých oddeleniach už prebiehajú tvorivé dielničky, v rámci ktorých máme
naplánované zhotovenie vianočných
stromčekov, pozdravov, vyrábanie
mydielok, ozdôb na stromček, pečenie
tradičných medovníčkov, aranžovanie
svietnikov a venčekov na skrášlenie
priestorov školy. Pri práci nechýba
spev vianočných kolied.
Mgr. Anna Veselková

koniec, samozrejme aj s prispením
futbalového šťastia. Veľká vďaka patrí
aj trénerovi, keďže tréningy sú veľmi
kreatívne, zamerané aj na taktiku v
zápasoch a samozrejme aj na prácu
s loptou. Vďaka patrí aj prezidentovi
klubu FK Tatran Turzovka, ktorý sa
príkladne stará o celé fungovanie
klubu.
Samozrejme, dnešná doba zasiahnutá koronakrízou je veľmi ťažká.
Dva posledné majstrovské zápasy
jesene sa už neodohrali a je otázne,
či sa vôbec odohrajú.

Mestský kalendár s historickými
fotografiami
Mesto v týchto dňoch pracuje na
novom stolovom kalendári, ktorý
sa za posledné roky stal tradíciou
a občania sa na jeho nové vydanie
tešia. Končiaci rok bol netypický,
poznačený epidémiou nového koronavírusu.
V meste sa preto organizovalo
citeľne menej športových, kultúrnych

či spoločenských udalostí. Preto bude
aj nový mestský kalendár tentoraz
iný. Namiesto fotografií z posledného
obdobia budú v ňom publikované
pohľady na Turzovku v minulosti.
Môžete sa tak tešiť na kalendár plný
historických čiernobielych fotografií
na ktorých vidno ako sa Turzovka
rokmi menila.
V mestskom kalendári však ne-

budú chýbať ani tradičné kalendáre
zvozu odpadov, výročia významných
osobností či historických udalostí
alebo potrebné praktické telefónne
kontakty na kompetentné osoby či
inštitúcie v našom meste.
O termíne a spôsobe distribúcie
kalendára bezplatne do každej domácnosti v meste vás budeme včas
informovať tradičnými spôsobmi.

Vianočné trhy pre epidémiu
tento rok nebudú
V súvislosti s otázkami ohľadne
organizovania vianočných trhov
v našom meste bolo samospráve
doručené usmernenie od hlavného
hygienika Slovenskej republiky Jána
Mikasa, ktoré publikujeme v plnom
znení:
Organizovanie vianočných
trhov — usmernenie
Na základe pretrvávajúcej mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou

ochorenia COVID-19 k organizovaniu vianočných trhov uvádzame
nasledovné: tradičné vianočné trhy
patria medzi hromadné podujatia
jednorazovej povahy, kde dochádza ku zvýšenej koncentrácii osôb,
a teda k zvýšenému riziku šírenia
ochorenia. Nakoľko podľa aktuálne
platnej vyhlášky Úradu verejného
zdravotníctva Slovenskej republiky č.
24/2020 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú
opatrenia pri ohrození verejného

zdravia k obmedzeniam prevádzok
a hromadných podujatí platí zákaz
usporadúvať hromadné akcie v počte
nad 6 osôb v jednom okamihu (okrem
výnimiek uvedených v § 4 ods. 2)),
organizovanie takéhoto podujatia je v
rozpore s nariadenými hygienickými a
protiepidemickými opatreniami.
Veríme, že budúci rok 2021 bude
priaznivejší a nič nebude brániť tomu,
aby sme sa opäť spolu stretli na Turzovských vianočných trhoch.
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Organizuje pre žiakov 1.-4. roč.. Spojenej školy Turzovka

STRETNUTIE S MIKULÁŠOM,
ANIELMI A ČE
ERTOM
a slávnostne rozsvietenie vianočn
ného stromčeeka

4. 12. 2020
počaas vyučoovania a za dodržiavania všetkých
protiepidemiologických opatrení
Program: PRIVÍTANIE MIKULÁŠA,
VIANOČN
NÉ KOLEDY, ROZDÁVANIE BALÍČK
KOV
OTVORENIE VIANOČN
NEJ BURZY

