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Vážení spoluobčania!
Ako už býva tradíciou, prihováram sa
Vám na začiatku Nového roka. Pamätám
si, že v minulom roku som Vám zaželal
všetko len to najlepšie, ale som aj poznamenal, že nás iste postretnú výzvy, ktoré
budeme musieť spoločne riešiť.
Neuplynul ani dlhý čas a ľudstvo, nevynímajúc naše mesto, postihla nevídaná
pandemická choroba označovaná ako
Covid 19.
Začali sme zrazu žiť iný život, nie
taký na aký sme boli zvyknutí. Ostali
sme v šoku a začali sme boj s týmto
netvorom. Naša generácia nič podobné
nezažila, nemali sme skúseností, ale na
rady a rozhodnutia lekárskych odborníkov sme začali zháňať rúška, dezinfekčné
prostriedky na ochranu našich najzraniteľnejších spoluobčanov – seniorov. Bolo
potrebné riešiť mnoho situácií, aby sme
zabezpečili riadne fungovanie úradu, škôl
a školských zariadení.
Po uplynutí 10 mesiacov od pandémie
môžem konštatovať, že sme sa už naučili
s týmto žiť, používame dennodenne
ochranné pomôcky, spolupodieľame sa
na testovaní, aby sme čo najviac ochránili
životy a zdravie našich občanov.
S potešením môžem konštatovať, že
sme zvládli povinnosti, ktoré sú podstatné pre našich seniorov. Počas celej
pandémie sme pripravovali a rozvážali
do domácností obedy, občanom v karanténe sme realizovali nákup potravín
a nepretržite fungovala opatrovateľská
služba občanom, ktorí sú na to odkázaní.
Tieto slová sa mi už ľahšie píšu, nakoľko v tejto dobe už svetová medicína
vyvinula vakcínu, ktorá by mala zabrániť šíreniu pandémie a preto verím, že
postupom času sa vytratí z nášho života.

Vážení spoluobčania,
aj keď nás v minulom roku postihla
pandémia, úlohy, ktoré sme si stanovili
sa nám podarilo zrealizovať.
Dokončili sme cyklochodnik do
mestskej časti Vyšný koniec. Pre zvýšenie
bezpečnosti peších boli vybudované štyri
inteligentné priechody pre chodcov. Našim hasičom sme zrekonštruovali garáž
a sociálne zariadenie, zrekonštruovali
sme časti priestorov MsÚ, kde má sídlo
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Opravili sme lávku pre peších v mestskej
časti Predmier, ktorá už bola v havarijnom stave. Vynovili sme fasádu domu
smútku na miestnom cintoríne. Pre zvýšenie informovanosti sme na web stránke
spustili novú aplikáciu „V obraze“, ktorá
informuje občanov o aktuálnom dianí
v meste a na troch miestach v centre
mesta pribudli bezplatné WIFI zóny.
Aj v tomto roku sme pokračovali
v rekonštrukcií miestnych komunikácií
v odľahlejších častiach mestských častí
Turkov, Hlinené a Predmieri. Naďalej sa
venujeme protipovodňovým opatreniam
v jednotlivých častiach mesta.
Veľké zmeny sme uskutočnili v spojení
škôl a školských zariadení do jednej rozpočtovej organizácie Spojenej školy Turzovka. Verím, že toto zlúčenie prispeje ku
kvalitnejšiemu výchovno-vzdelávaciemu procesu a zároveň k efektívnejšiemu využívaniu personálnych kapacít
a priestorov a k čo najekonomickejšiemu
využívaniu finančných prostriedkov, ktoré má škola k dispozícií. Veľmi dobrým
príkladom je, že sme vykonali rozsiahlu
rekonštrukciu elektroinštalácie, rozvodov a výmeny svietidiel v pavilóne
A základnej školy. Zmodernizovali sme
C pavilón na CVČ. V kultúrnom dome
R. Jašíka sme zrekonštruovali, vynovili
priestory a presťahovali ZUŠ, ktorá ako
umelecká zložka patrí do domu kultúry.
Prichádza nový rok, do ktorého aj
my ako mesto vstupujeme s novými
plánmi a cieľmi. Nikto z nás však nevie
aký bude a hlavne dokedy tento nezvyčajný stav ohľadne koronakrízy potrvá.
Máme opäť veľké plány, ktoré by mali
naše mesto posunúť ďalej a to tým, že
začneme s výstavbou domu sociálnych
služieb v mestskej časti Vyšný koniec.
Pre našich dôchodcov a spoločenské
a záujmové združenia komplexne zrekonštruujeme bývalú budovu ZUŠ, ktorú

budú môcť využívať na spoločenské
stretnutia. Začneme s budovaním 2.
etapy cyklochodníka v smere k čerpacej
stanici Benzinol. Máme však aj veľkú
ambíciu zrekonštruovať a dať do užívania
kultúrnu sálu bývalého I.tranu, ktorá by
slúžila mestu a občanom na rôzne spoločenské, kultúrne a rodinné oslavy. Sú to
veľké ciele, ale pevne verím, že sa nám
to spoločne so zamestnancami MsÚ
a Mestského podniku služieb podarí
zrealizovať.
Veľké zmeny nastanú aj v odpadovom
hospodárstve, kde od nového roka zavádzame vážiaci systém zberu odpadu
pre všetky domácnosti. Chceme tým
docieliť väčšiu spravodlivosť financovania komunálneho odpadu a taktiež
inšpirovať vás spoluobčanov, aby sme
čo najdôslednejšie triedili odpad, ktorý
vznikne v domácnostiach. Týmto spôsobom znížime náklady za skládkovanie
komunálneho dopadu, taktiež šetríme
prírodu a životné prostredie.
Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som v novoročnom
príhovore poďakoval všetkým tým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali
v uplynulom roku v boji proti zákernej
chorobe Covid 19 a boli nápomocní pri
ochrane života a zdravia nás všetkých.
Pevne verím, že sa túto chorobu podarí
eliminovať a my budeme zase žiť obvyklým spôsobom života.
Chcem poďakovať všetkým zamestnancom mestského úradu, zamestnancom v zriaďovateľskej pôsobností mesta,
že svojim prístupom k práci i v tak sťažených podmienkach zabezpečili všetky
služby pre vašu spokojnosť.
Taktiež chcem poďakovať kultúrnym,
športovým a spoločenským organizáciám za ich činnosť pre lepší a plnohodnotnejší život našich občanov.
V neposlednom rade chcem poďakovať vám všetkým vážení spoluobčania,
že ste svojou prácou, ohľaduplnosťou
a disciplínou boli nápomocní pre kvalitný rodinný život v našom meste aj
napriek zložitým podmienkam.
Chcem popriať vám, vašim rodinám,
aby nám rok 2021 priniesol znovunavrátenie spôsobu života, tak ako sme ho prežívali pred príchodom pandémie. Preto
vám chcem popriať hlavne pevné zdravie
a príjemnú pohodu života v našom meste.

KYSUCE

Vianočný stromček
pre zvieratká
Každý rok sa všetci tešíme na
kúzelnú atmosféru Vianoc, keď sa
stretneme pri spoločnom sviatočne
vyzdobenom stole plnom dobrôt.
Všetci v napätí očakávame, či darčeky, ktoré nájdeme pod vianočným
stromčekom, splnia naše očakávania,
prinesú radosť do našich sŕdc, potešia

a umocnia silu Vianoc. Deti zo školského klubu detí a ich pani učiteľky
nezabudli ani na vtáčiky a zvieratká
v lese. Pripravili pre nich krásne, no
najmä chutné dobroty, ktoré rozvešali na stromy a kríky v okolí školy.
Aj takýmto spôsobom dokazujú že
nemyslia len na seba ale zvieratkám
pomáhajú v tejto tuhej zime.

Výťažok z vianočnej burzy
bol venovaný Klárke
V pondelok 21. decembra sa v
Spojenej škole konalo milé stretnutie.
Riaditeľ Spojenej školy Mgr. Rastislav Bakajsa odovzdal rodičom malej
Klárky Bielčíkovej darček a finančnú

hotovosť vyzbieranú počas vianočnej
burzy, ktorú pripravili pedagógovia,
rodičia a žiaci Spojenej školy. Finančnej prostriedky budú použité na
dofinancovanie špeciálnych ortéz,
ktoré pomôžu Klárke pri každodennom živote.

Z rokovania mestského zastupiteľstva
Poslanci schválili rozpočet na rok 2021
Ešte vo štvrtok 17. decembra sa na
mestskom úrade konalo šieste plánované rokovanie Mestského zastupiteľstva v Turzovke. Zvolal ho a viedol
primátor mesta JUDr. Ľubomír Golis.
V úvode sa poslanci venovali ekonomickým otázkam. Schválili 6. zmenu
rozpočtu mesta v celkovej sume 6 979
014,- Eur, najmä z dôvodu presunu
niektorých investičných projektov do
nového roka.
Mestské zastupiteľstvo schválilo
návrh na zrušenie príspevkovej organizácie Kultúrne a spoločenské stredisko
k 1.1.2021, z dôvodu útlmu konania

kultúrno- spoločenských podujatí, ktoré sa takmer nerealizujú pre pandémiu
COVID 19. Ďalším dôvodom je zhoršujúca sa situácia v štáte, čo sa následne
prejavuje aj v znížení podielových daní.
Zamestnanci budú zaradení do organizačnej štruktúry mestského úradu.
Dôležitým bodom zasadnutia bol
aj návrh rozpočtu na rok 2021 a rámcových rozpočtov mesta Turzovka na
roky 2022-2023. Nový rozpočet zahŕňa
okrem iného aj výdavky na ukončenie
1. etapy cyklochodníka, realizáciu
2.etapy cyklochodníka, rekonštrukciu
bývalej budovy ZUŠ, projekt nízkouhlíková stratégia či vybudovanie

sociálneho zariadenia pre seniorov
na Vyšnom konci. Poslanci rozpočet

schválili v celkovej sume 7 361 370 ako
vyrovnaný. Okrem už spomínaných

projektov, sú v ňom zahrnuté i finančné prostriedky na opravy a údržbu
miestnych komunikácií, chodníkov,
vodohospodárske opatrenia a pod.
V závere MsZ sa primátor mesta
poďakoval poslancom mestského
zastupiteľstva, zamestnancom MsÚ
a MPS, riaditeľovi Spojenej školy a
pedagógom, kontrolórke mesta a
všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli počas pandémie a tiež
prispeli ku kvalitnejšiemu životu v
našom meste.
Po ukončení mestského zastupiteľstva pozval riaditeľ Spojenej školy
poslancov na obhliadku nových zrekonštruovaných priestorov základnej
umeleckej školy a centra voľného času.
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Pri zelených bytovkách už nebude
zatápať parkovisko a cestu
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Kalendár s historickými fotografiami
do každej domácnosti
Mnohí z vás sa určite potešili novému
stolovému kalendáru na rok 2021, ktorý
pre vás pripravila samospráva mesta.
Je trochu netradičný a namiesto fotografií z posledného obdobia sú v ňom
publikované pohľady na Turzovku
v minulosti. Veríme, že aj tieto čiernobiele fotografie vás potešia a vrátia do
histórie. Môžete si zaspomínať na detstvo,
študentské časy či pripomenúť brigády

Ďalšie protipovodňové opatrenia
zrealizovalo mesto Turzovka ešte
v mesiaci december v mestskej časti
Stred pri zelených bytovkách.
„Samospráva začiatkom decembra
vyriešila viac ako 15 ročný problém,
ktorý mali obyvatelia na sídlisku pri
zelených bytovkách. Pri výdatných
dažďoch tu dochádzalo k zaplaveniu
parkoviska a cesty,“ informoval vedúci

úseku výstavby a rozvoja mesta.
Z priľahlej cesty II. triedy Čadca –
Makov bolo vyvedené potrubie kameninovými rúrami priamo na mestskú
prístupovú komunikáciu a na priľahlé
pozdĺžne parkovisko.
„V dvoch výpustných miestach sa
na začiatku a konci ulice zabudovali
veľkopriemerové betónové skruže výšky 1 m, ktoré budú slúžiť ako záchytná
studňa v prípade návalových dažďov.

Na ne boli usadené betónové poklopy,
ktoré boli následne zasypané zeminou.
Existujúce kanalizačné potrubie bolo
doplnené novým plastovým kanalizačným systémom s prepojením do
betónových skruží,“ skonštatoval Ján
Červeník.
Na uvedenej trase sa nachádzajú
ešte ďalšie dva takéto výpustné body,
ktoré bude potrebné v budúcnosti
zrekonštruovať.

Nezabudnite na dôležité
zmeny v zbere odpadu
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práce. Zároveň si môžete všimnúť ako
sa Turzovka rokmi zmenila na moderné
mesto.
V mestskom kalendári nechýbajú
termíny zvozu odpadov, výročia významných osobností či historických udalostí
alebo potrebné praktické telefónne kontakty na kompetentné osoby či inštitúcie
v našom meste.
V prípade, že ste kalendár neobdržali
informujte sa na tel. čísle: 041/420 93 11.

Podať pomocnú ruku znamená predovšetkým objaviť v sebe
schopnosť robiť také gestá, ktoré dávajú životu zmysel...
Deti prvého stupňa Spojenej školy
v Turzovke svoju dobrosrdečnosť
prejavovali počas celého adventného
obdobia. Jedným z prejavov bola
aj skutočnosť, že svojou tvorivou
činnosťou mysleli aj na klientov
opatrovateľskej služby a na rodiny,
ktoré sa ocitli v núdzi.
Za podpory spoločností SINTEX
SK, s.r.o. a 101 Drogérie sme mohli
vianočnými balíčkami potešiť spoločne
dvadsať konečných príjemcov. Posteľná
bielizeň, uteráky, osušky, rôzne hygienické potreby, čistiace prostriedky,

rukavice, čiapky, šály a vyrobené svietniky boli predmetmi, ktorými sme
za vzájomnej podpory chceli potešiť
trpiacich rôznymi druhmi ochorení
a odkázaných na pomoc iných, ktorí
sú osamelí alebo sa nachádzajú v ekonomicky nepriaznivej situácii...
Dúfame, že aj malá pozornosť a vedomie, že na nich myslíme rozveselilo
obdarovaným predvianočné obdobie.
Mesto Turzovka vyjadruje týmto
poďakovanie deťom, pedagógom,
spoločnostiam SINTEX SK, s.r.o. a 101
Drogerie za všetky ich dary.
Mgr. Marcela Polková

Poplatok za odpad netreba platiť v januári
Ako sme vás už informovali, od
1. januára zaviedla samospráva
v našom meste dve významné zmeny
v zbere odpadu. Ide o zavedenie tzv.
vážiaceho zberu komunálneho odpadu a spustenie zberu BIO odpadu
od bytových domov.
Pracovníci mestského úradu ešte
na konci roka 2020 nainštalovali
na každú zbernú nádobu čip, ktorý
umožňuje identifikovať domácnosť pri
zbere odpadu. Na smetiarskom aute je
zabudovaná nielen čítačka čipov, ale aj
elektronická váha. Každá popolnica
bude pri zvoze odvážená a výsledok
bude zaznamenaný do evidenčného
systému. Ten bude priebežne spočítavať množstvá odpadu od jednotlivých
domácností. Evidencia váženia od
všetkých domácností bude zverejnená
na webovej stránke mesta.
Obyvateľom z rodinných domov
pripomíname, že poplatok za odpad
nie je potrebné uhradiť v januári,
ako boli doposiaľ zvyknutí. Na vývoz
nepotrebujú ročnú nálepku, nahradil
ju totiž čip. Mesto im v mesiacoch február až apríl doručí domov platobný
výmer, ktorý bude treba zaplatiť až
následne. Obyvatelia z bytoviek do-

Žiaci školského klubu dostali milé darčeky
stanú platobný výmer v mesiacoch
máj až jún.
Obyvateľov sídliska upozorňujeme
na povinnosť separovať ďalšiu zložku
odpadu - BIO odpad. Na tento účel
pribudli na jednotlivých stanovištiach
pri bytovkách hnedé zberné nádoby.
Podľa štatistík biologicky rozložiteľný
odpad tvorí takmer 45% komunálneho odpadu. Preto vyzývame všetkých
občanov, aby začali kuchynský odpad
zodpovedne triediť a nevhadzovali ho
medzi zmesový komunálny odpad,
ktorý sa bude vážiť.

Veríme že zmeny v systéme zberu
budú spravodlivejšie a prinesú požadovaný ekonomický efekt pre každú
domácnosť. Dôležité je triediť, pretože za vytriedený odpad sa neplatí!
Bližšie informácie o poplatkoch, systéme zberu a BIo odpade
môžete nájsť aj v letáku, ktorý ste
na konci roka 2020 dostali spolu
s kalendárom do svojich schránok. Ďalšie informácie tiež môžete
získať na tel. čísle: 041 420 93 49
alebo mailom: martina.pavlikova@
turzovka.sk.
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Začiatkom septembra sa žiaci
Spojenej školy zapojili do projektu
Propagujeme sa navzájom.
Natočili a zaslali niekoľko videopozvánok z nášho mesta a mikroregiónu
Horné Kysuce. Odborná porota vyhodnotila zaslané videá a organizátori

združenie Región Beskydy spolu s
Mikroregiónom Horné Kysuce potešili
žiakov školského klubu detí propagačnými materiálmi, športovými pomôckami a detskými hrami.
Za deti Spojenej školy Turzovka
ďakujeme.
Mgr. Anna Veselková

