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CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V NAŠOM MESTE PRINIESLO
NEČAKANÉ VÝSLEDKY

Výsledky po prvom kole nepotešili,
druhé dopadlo na výbornú

Súčasťou celoplošného testovania na ochorenie COVID – 19 pod
názvom Spoločná zodpovednosť sa
stalo aj naše mesto. Na jeho úspešnej
realizácii sa podieľalo viac ako 70 ľudí
počas jedného víkendu.
Prvé kolo celoplošného testovania
sa konalo 31. októbra a 1.novembra.
Napriek tomu, že na jeho organizáciu
bolo málo času, samospráva spoločne
so zástupcami ozbrojených síl urobila
maximum pre jeho plynulý a bezproblémový priebeh.
Začiatkom týždňa si mesto vytypovalo
najvhodnejšie odberné miesta, kde by
mohlo zrealizovať odbery čo najbezpečnejšie. Tieto priestory boli následne
upravené a vydezinfikované. Veľkou
úlohou bolo aj zabezpečiť dostatočný
počet kvalitných ochranných prostriedkov - ako napr. ochranné oblečenie tzv.
overaly, štíty, respirátory, rukavice a pod.
Do každej miestnosti mesto zabezpečilo
bezdotykový dávkovač dezinfekcie. Veľkou a dôležitou úlohou bolo zabezpečiť
dobrovoľníkov a administratívnych
pracovníkov do každého odberového
miesta. Sme veľmi radi, že aj v súčinnosti
s armádou sa podarilo zaistiť dostatočný
počet zdravotníckeho personálu.

V sobotu o 7 hodine ráno sa testovanie
mohlo bez problémov začať. Občania
na odberných miestach stáli už hodinu
pred začiatkom. Počas dňa sa tvorili až 50
členné rady. V priebehu dňa sa situácia
ustálila a väčšina obyvateľov sa vybavila
do 90 minút. Nedeľa bola výrazne pokojnejšia, na odberných miestach sa netvorili žiadne rady, testovalo sa priebežne.
Po skončení testovania nás výsledky
nepotešili. Ukázalo sa, že Turzovka patrí
k najhoršie postihnutým mestám na
Slovensku. Miera pozitivity bola až 4,89
%. Otestovať sa v našom meste prišlo
3888 ľudí. S certifikátom o pozitívnom
výsledku odišlo z odberných miest 190
občanov.

DRUHÉ KOLO TESTOVANIA
DOPADLO NA VÝBORNÚ

Druhé kolo testovania na ochorenie
COVID-19 sa konalo 7. a 8. novembra .
Výhodou tohto kola bolo, že takmer všetky odberné tímy nastúpili v rovnakom
zložení, boli zohraté a to sa prejavilo aj
na rýchlosti a kvalite testovania.
Pochvalu si zaslúžia aj občania, ktorí
nevytvárali veľké a dlhé rady, riadili sa
informáciami zo sociálnych sietí a chodili
do odberných miest priebežne. Počas obidvoch dní nenastali žiadne komplikácie.

V šiestich odberných miestach sa
počas druhého víkendu prišlo otestovať celkovo 3739 osôb, čo je len o 149
menej ako počas prvého kola. Potešiteľné je však najmä, že počet pozitívnych prípadov výrazne poklesol a to
na 37. To znamená že v percentuálnom
porovnaní miera pozitivity v Turzovke
klesla z 4,89% na menej ako 1%.
Samospráva ďakuje všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli
k úspešnému priebehu tejto organizačne náročnej akcie. Zvlášť ďakuje
príslušníkom ozbrojených síl, zdravot n í kom , p ol i c aj n é mu z b or u,
dobrovoľníkom, administratívnym
pracovníkom a hasičom. Pomocnú
ruku poskytla aj Spojená škola, ktorá
ponúkla nielen priestory na testovanie,
ale zabezpečila stravovanie pre všetkých pracovníkov odberných miest
zo školskej kuchyne počas celej doby
testovania.
Veľká vďaka patrí Vám všetkým,
ktorí ste zodpovední a nechali sa
otestovať v záujme spomalenia nárastu
prípadov nového ochorenia Covid -19.

ZAUJÍMAVÉ INFORMÁCIE
Z TESTOVANIA

Otestovať sa v našom meste boli aj ob-

čania zo susedných obcí Korne, Olešnej,
Staškova, Vysokej nad Kysucou, Klokočova. Z iných miest Slovenska sme zaznamenali účasť občanov z Bratislavy,
Šamorína, Rimavskej Soboty, Zvolena,
Popradu, Žiliny, Bytče, Košíc či Gelnice.
Testovanie využilo aj niekoľko občanov
z Českej republiky, Veľkej Británie
a dokonca aj z Peru.
Nízku dobu čakania na testovanie
využil aj štáb televízie TA3. Pred
priamym vstupom rozhovoru s primátorom nášho mesta sa dal sa otestovať

v pavilóne A základnej školy.
Najstaršou testovanou bola vyše 90
ročná občianka z Vyšného konca.
Napriek náročnej a vážnej situácii si
odberný tím v telocvični našiel čas aj
na odreagovanie a natočil zaujímavé
videá- pozrieť si ich môžete aj v správach Turzovskej televízie.
Pred a po ukončení každého dňa a aj
počas prestávok Dobrovoľný hasičský
zbor vydezinfikoval všetky odberné
miesta. Spolu sa tak minulo viac ako
80 litrov dezinfekcie.

Vandali zničili
mladé stromčeky
Ešte na jar pracovníci Mestského
úradu v Turzovke vysadili desiatky
mladých listnatých stromčekov, ktoré mali nielen zdobiť, ale aj vylepšiť
životné prostredie v centre mesta.
K radosti nás všetkých sa dreviny
ujali a niektoré už po pár týždňoch
zakvitli.
Smutný pohľad na stromčeky sa
nám naskytol v utorok 3. novembra
v ranných hodinách na sídlisku Šarky.
Dreviny boli olúpané a zbavené kôry
čím sa stromčeky poškodili a hrozí

ich nezvratné vyschnutie a vymrznutie počas nasledujúcich zimných
mesiacov.
Čo viedlo páchateľa k takému to
odsúdenia hodného skutku? Aký
bol motív, tohto nepochopiteľného
konania?
Vyzývame všetkých občanov, ktorí
sa stali svedkami alebo majú informácie vedúce k identifikácii páchateľa,
aby kontaktovali mestský úrad alebo
políciu. Mesto v tejto veci podáva
trestné oznámenie na neznámeho
páchateľa.
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Mesto pokračuje v opravách ciest Mesto Turzovka
a bezdomovectvo
do odľahlých mestských častí
Bezdomovectvo je jeden z najzávažnejších sociálno-patologických
javov. Je to komplexný fenomén,
ktorý sa nevyznačuje len absenciou
prístrešia.

Samospráva začiatkom mesiaca október zrealizovala stavebnú
úpravu prístupovej komunikácie do
chatovej oblasti v mestskej časti Turzovka Turkov - lokalita Zajíčkovci.

Termín bezdomovectvo označuje súhrn
príčin, následkov a procesov, ktoré vedú
k sociálnemu vylúčeniu. S týmto javom sa
stretáva nevynímajúc aj naša samospráva.
Aj na území Mesta Turzovka je ťažko
jednoznačne stanoviť „presný počet občanov trpiacich bezdomovectvom,“ z dôvodu
výskytu tzv. skrytého bezdomovectva,
migrácie týchto občanov do okolitých
obcí, či ich zdržiavanie sa na neznámych
miestach. Pri výkone sociálnej práce často
krát zachytíme bezdomovectvo napr. pri
poskytovaní sociálneho poradenstva po
prepustení občana z výkonu trestu odňatia
slobody, pri zabezpečovaní sociálnej služby
po avizovaní hospitalizácie občana alebo po
jeho návrate zo zahraničia.
Pri riešení ťažkej životnej situácie sú
títo občania odkázaní na podporu, ktorá
má rôzny charakter. Riešenie si vyžaduje
individuálny prístup. Aj keď Mesto Turzovka v súčasnosti priamo neposkytuje
sociálne služby prostredníctvom zariadení
na zabezpečenie nevyhnutných podmienok
na uspokojovanie základných životných potrieb podľa Zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, sociálnu pomoc poskytuje
prostredníctvom sociálneho poradenstva

„Ako podkladná vrstva slúži stavebný
recyklát z demolácie budovy bývalej
materskej školy. Nášľapnou vrstvou takto
upravenej prístupovej komunikácie je
asfaltový výfrez vzniknutý z realizácie
cyklochodníka,“ informoval vedúci úseku
výstavby a rozvoja mesta Ing. Ján Červeník.
Dĺžka upravenej prístupovej komunikácie
predstavuje cca 100 m.
V stredu 28. októbra zrealizovalo mesto
Turzovka v spolupráci s Mestským podnikom služieb stavebné úpravy na miestnej
komunikácii v mestskej časti Turzovka
Predmier - lokalita Šuranská. Už dlhšiu
dobu bol na ceste veľký výtlk, pod ktorý
sa podpísali aj klimatické podmienky a zlé
podložie.
„Havária na danom úseku sa strojovo
upravila a do výtlku bol nasypaný štrkopieskový materiál frakcie 32/63 mm
v kombinácii so štrkopieskovým materiálom frakcie 0/32 mm tzv. lopušák. Takto
zabudovaná vrstva sa následne zhutnila
vibračným valcom,“ povedal Ján Červeník.
Stavebnou úpravou sa nielen skvalitnil
prístup k rodinným domom, ale sa aj upravila komunikácia pred blížiacou zimnou
údržbou.
Vo štvrtok 29. októbra mesto v spolupráci s MPS upravilo miestnu komunikáciu do
chatovej oblasti nachádzajúcej sa v mestskej
časti Turzovka Turkov.
„Komunikácia sa nachádzala v ťažkom
dostupnom teréne, kde sa v prvej etape
zrealizovali strojové výkopové práce na odstránenie prebytočnej zeminy, následne sa
zabudoval štrkopieskový materiál, konkrétne štrkopiesok frakcie 32/63 mm v kombinácii s frakciou 16/32 mm a frakciou
0/32 mm tzv. lopušák. Takto zabudovaný
materiál bol následne zhutnený vibračným
valcom“ skonštatoval Ján Červeník.
Dĺžka upravenej komunikácie predstavovala cca 350 m.
Úpravou miestnej komunikácie sa zlepšil
prístup do danej lokality aj v prípade potreby hasičskej techniky, či záchrannej služby.

MAĽOVANÉ
VIANOCE
Mesto Turzovka a Kultúrne a spoločenské stredisko
v Turzovke vyhlasuje výtvarnú súťaž
„MAĽOVANÉ VIANOCE”
pre všetky deti z nášho mesta.

Mestská knižnica Turzovka
Jašíkova 179, 023 54 Turzovka

Od 10. 11. 2020 bude knižnica otvorená v zmenených otváracích hodinách
Pondelok

8.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Utorok

8.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Streda

8.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Štvrtok

8.00 – 11.00

13.00 – 15.00

Piatok

8.00 – 11.00

13.00 – 15.00

V čase od 9.00 do 11.00 uprednostníme SENIOROV nad 65 rokov !!!

Každý pracovný deň bude v čase
od 11.00 do 13.00 a od 15.00 do 16.00
prebiehať hygiena kníh a dezinfekcia priestorov.
Čitateľ môže stráviť v knižnici vymedzený čas 10 minút.
ĎAKUJEME, ŽE STE OHĽADUPLNÍ
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(pomoc orientovať sa občanovi v toku
nových informácií), často krát aktivácii
samotného občana, kontaktu príbuzných,
pomoc pri vybavovaní úradných záležitostí
a dokladov (resocializačný príspevok, občiansky preukaz, dávku v hmotnej núdzi),
poskytuje jednorazové dávky sociálnej
pomoci, či napr. čisté šatstvo, hygienické
potreby a základné potraviny, realizuje
terénnu sociálnu prácu. Mesto Turzovka
svojou činnosťou zabezpečuje v mnohých
prípadoch hospitalizáciu v zdravotníckych
zariadeniach, umiestnenie do špecializovaných zariadení na území Žilinského
samosprávneho kraja, či na určitý čas zabezpečuje ubytovanie v útulku, nocľahárni.
V kontexte s miestnymi podmienkami
Mestský úrad v Turzovke realizuje uvedené
činnosti v spolupráci s Nízkoprahovým
denným centrom pre deti a rodinu DÚHA
a Mestským podnikom služieb, ktorý
zabezpečuje funkcie vyplývajúce z pozície
správcu bytov nižšieho štandardu. Mesto
Turzovka pri riešení tejto problematiky
taktiež úzko spolupracuje s Kysuckou nemocnicou s poliklinikou v Čadci, osobitne
si dovoľujeme uviesť Oddelenie dlhodobo
chorých a Dom ošetrovateľskej starostlivosti, s Úradom Žilinského samosprávneho kraja, s príslušným Úradom práce,
sociálnych vecí a rodiny, ako aj s Domom
charity sv. Gianny v Čadci, či miestnou
Farskou charitou.
Mgr. Marcela Polková
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Zapojte sa do výtvarnej súťaže „MAĽOVANÉ VIANOCE“
a nakreslite obrázok Vianoc, na ktoré sa aj napriek
súčasnej situácii už všetci veľmi tešíme.
Odmenou za najkrajšie práce budú vianočné
pohľadnice, ktoré vytvoríme z víťazných obrázkov.
PROPOZÍCIE SÚŤAŽE:
 výtvarný prejav do formátu A4
 ľubovoľná technika
 nezabudnite si svoju prácu podpísať a uviesť vek
 výtvarné práce doručte v termíne do 23.11.2020 osobne
do Mestskej knižnice alebo poštou na adresu: Mestská
knižnica, Jašíkova 179, 023 54 Turzovka
 všetky výtvarné práce budú vystavené v priestoroch
Mestského múzea v Turzovke
 výtvarné práce budú hodnotené v troch vekových kategóriách:
 do 5 rokov
 do 10 rokov
 do 15 rokov
Z každej kategórie bude vybraných 5 najkrajších prác,
z ktorých vytvoríme 3 vianočné pohľadnice.

