Informačný podcast Mesta Rajec - apríl 2022
Autor: Zuzana Ščasná, 05.04.2022

Počúvate informačný podcast mesta Rajec vydaný v mesiaci apríl 2022

Mesto bude revitalizovať dva vnútrobloky sídlisk, na ktoré sa podarilo získať prostriedky z eurofondov. Nenávratný ﬁnančný
príspevok tvorí sumu viac ako 340-tisíc eur, za ktoré zrevitalizujú priestory medzi bytovými domami na Ulici 1. mája a Obrancov
mieru a na sídlisku Sever na uliciach Ružová a Smreková. Plánovaná revitalizácia prinesie okrem iného opravu chodníkov, nové
detské prvky, ale aj viaceré oddychové miesta pre seniorov, výsadbu množstva novej zelene, stojisko na kontajnery a ďalšie
vybavenie. Zaujímavosťou je napríklad dažďová záhrada, ktorá bude zachytávať dažďovú vodu z dvoch bytoviek. Primátor Rajca
Milan Lipka verí, že pri súčasnej situácii dôjde k realizácii ešte v tomto roku.

Po šiestich mesiacoch prevádzky využilo služby Klientskeho centra v Rajci už 6-tisíc občanov, čo predstavuje približne rovnaký
počet ľudí, ako žije v tomto meste. Medzi najčastejšie požiadavky klientov patrila platba v pokladni mestského úradu. Nasledovalo
vybavovanie dokladov, matričné úkony a podateľňa. Celkový čas vybavenia za všetky služby sa v priemere pohyboval medzi 2 až
6 minútami, záviselo to však na druhu služby. Napríklad matričné či stavebné úkony alebo vybavenie dokladov mohlo trvať
v priemere 10 až 15 minút. Medzi novinky patrí možnosť platenia platobnou kartou v mestskej pokladni, takže odpadá starosť
o zabezpečenie si dostatočnej či presnej hotovosti. Okrem toho zaviedli aj silnejšiu WiFi do vstupnej časti budovy, ktorá je voľne
dostupná pre všetkých záujemcov.

Ak nechcete v Klientskom centre Rajec zbytočne čakať v rade na vybavenie pasu či overenie podpisu, ale vedieť v akom ste
poradí, môžete si to zistiť pomocou novej služby vo svojom mobile. Kým sa dostanete na rad, máte možnosť odbehnúť si napríklad
do lekárne či obchodu. Službu využijete tak, že po vybratí lístka v Klientskom centre kliknete v mobile na
https://msurajec.esmo.sk, zadáte poradové číslo vášho lístka a vyberiete priehradku. Následne sa vám zobrazí, v akom ste poradí
na vybavenie. Ostatné bude za vás sledovať vyvolávací systém.

Práce na rajeckej športovej hale sú už dokončené.V tomto období prebiehajú ešte niektoré úkony potrebné ku kolaudácii,
spracováva sa znalecký posudok, z ktorého budú vychádzať pri stanovovaní cien jednotlivých priestorov určených na prenájom.
Čiže ešte nejakú chvíľku potrvá, kým objekt skolaudujú a priestory budú obsadené. Na niektoré časti už sú viacerí záujemcovia,
spôsob ich výberu zvolí mesto spoločne s poslancami mestského zastupiteľstva v zmysle prijatých zásad hospodárenia.

Ďalší športový prvok pribudne na Námestí SNP, bude to stôl na teqball. Tento rok sa môžete tešiť na viacero noviniek, ktorých
cieľom je oživiť tento priestor aj mimo kultúrnych podujatí. Teqball má základy vo futbale a nohejbale, stôl na tento šport trochu
pripomína ten stolnotenisový. Druhou novinkou, ktorá v tomto období pribudla, je veľká šachovnica s ﬁgúrkami umiestnená na
námestí. Čiže okrem športovcov si prídu na svoje aj milovníci tejto kráľovskej hry.

Zrušenie pandemických opatrení konečne rozviazalo ruky organizátorom kultúrnych a športových podujatí. V Rajci sa pri ich

plánovanízamerali hlavne na možnosti, ako prezentovať a udržiavať tradície a zvyky. Dobrým príkladom boli Rajecké fašiangy a
opäť plné námestie usmiatych ľudí. V podobnom duchu sa bude niesť aj ďalšie divácky atraktívne podujatie, už v sobotu 30. apríla
pod názvom Stavanie mája. Divadelné predstavenie Milenec, ktoré bolo niekoľkokrát zrušené, nakoniec konečne uvidíme
v kultúrnom dome, a to 22. mája o 18.00 h. Vstupenky si môžete zakúpiť v mestskej knižnici. Plážové ihrisko tento rok inštalujú
ešte pred Dňom detí, aby si ho naši najmenší užili čo najdlhšie. Z tradičného bežeckého podujatia Maratón klubu pre deti 29. mája,
Behu rajeckým rínkom, sa rozhodli urobiť celodennú akciu. Malí účastníci sa budú okrem športového vyžitia zabávať na vystúpení
dvojice Tom a Elo, drevenom kolotoči a najväčším prekvapením bude free style show na veľkej U – rampe postavenej priamo na
námestí. O ďalších kultúrnych podujatiach v Rajci si povieme v májovom podcaste.

Námestie SNP a priľahlé ulice sa opäť stali centrom spoločenských stretnutí obyvateľov a návštevníkov mesta. Život tu znovu
začal pulzovať i vo večerných, nočných, ale aj v skorých ranných hodinách. Uvoľnené pandemické opatrenia mali u niektorých
občanov za následok nadmerné požívanie alkoholických nápojov, a s tým spojené narušovanie verejného poriadku. V období od
26. februára do 15. marca tohto roku príslušníci Mestskej polície Rajec riešili 10 takýchto priestupcov. V tejto súvislosti Mestská
polícia upozorňuje, že v podobných prípadoch môže uložiť pokutu až do výšky 100 eur.

Vo februári sa Materská škola Mudrochova zapojila do projektu Tvorivý pedagóg, ktorý zahŕňa podnety a nápady pedagógov
z celého Slovenska na vzdelávanie a aktivity pre deti. V rámci toho pripravili detské divadelné predstavenie, v ktorom sa zamerali
na problematiku odpadu končiaceho v moriach. Okrem toho prostredníctvom rôznych aktivít, najmä zážitkového učenia, vštepujú
deťom pozitívny vzťah k prírode a pestujú v nich správne ochranárske postoje k rastlinám a zvieratám vo svojom okolí.

Po dvoch sezónach prerušovaných pandémiou čaká FK Rajec, dúfajme, kompletný futbalový rok. Zimnú prípravu klub zahájil
v polovici januára v telocvični, trénovať začali všetky kategórie. K najväčšej zmene došlo v A mužstve, kde trénera Zdenka Šusteka
nahradil Ján Paulini st. Hlavnou ambíciou „áčka“ je, samozrejme, udržať sa v V. lige a ustáliť sa v pokojnom strede tabuľky. Okrem
nového trénera sa k mužstvu pripojil Martin Košút z TJ Partizán Domaniža, Mikuláš Baránik z TJ Zbyňov a po dvoch rokoch sa
k futbalu vracia Branislav Očko. Aktuálny káder A mužstva tvorí 21 hráčov. Počas zimnej prípravy odohrali štyri prípravné zápasy
na umelej tráve v Považskej Bystrici a v Krásne nad Kysucou. Svoje prípravné stretnutia odohrali aj mladší a starší žiaci, ktorí
vycestovali do Vrútok, Diviakov, Žiliny a generálku pred súťažou absolvovali doma s rovesníkmi z MFK Bytča.

Ďakujeme za pozornosť, tento podcast sme pripravili v spolupráci s mestom Rajec. Ďalšie vydanie si budete môcť vypočuť v máji
2022.

