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Rača má bezbariérovú školu
N

a Základnej škole na Tbiliskej ulici sme dnes slávnostne uviedli do prevádzky
nový výťah určený pre žiakov
aj pedagógov s pohybovým
obmedzením.
S jeho výstavbou sa začalo ešte v lete minulého
roka a po záťažových testoch
a kolaudácií bol oficiálne
spustený do prevádzky.
Využívať ho bude najmä
Matthias – žiak ZŠ Tbiliská,
ktorý sa pohybuje po škole na
vozíku. V jeho prípade hrozilo, že bude musieť školu po
absolvovaní prvého stupňa
opustiť. Učebne odborných
predmetov sa nachádzajú na
poschodiach, kde sa doteraz
nemohol dostať. Po vybudovaní výťahu sa bude môcť
Matthias, ale aj ďalší žiaci,
pohybovať po škole samostatne s pomocou čipu, ktorým sa výťah ovláda. Výťah
zastavuje na každom medziposchodí a začína v suteréne.
Matthias sa tak po 4 rokoch
v škole dostane samostatne
aj do telocvične. Prvé roky
v škole ho po schodoch nosila
jeho mamina. Škola sa vybudovaním výťahu stala takmer
bezbariérovou.
Výťah slávnostne pokrstili spoločne súčasný aj bývalý starosta Rače – Michal
Drotován aj Peter Pilinský
spolu s riaditeľkou ZŠ Tbiliská Zuzanou Hirschnerovou
a vedúcim oddelenia správy
majetku a investičných činností miestneho úradu Štefanom Borovským. Slávnosti sa
zúčastnili žiaci zo školského
parlamentu, zástupcovia rodičov a tiež poslanci miestneho
zastupiteľstva.
Výťah je určený pre všetkých žiakov so zdravotným

číslo 6, jún 2019 www.raca.sk
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znevýhodneným, pre ktoré sú
schody neprekonateľnou prekážkou vo vzdelávaní. Ako podotkol starosta Rače Michal
Drotován: „Fyzické bariéry
nesmú brániť vzdelaniu a debarierizácia verejných priestorov a budov v Rači je našou
prioritou.” Celkový rozpočet
na stavebné práce, technológiu výťahu a vybudovanie
výťahu bol 130 tisíc eur hradených z rozpočtu mestskej
časti Rača.
Veľkú zásluhu na jeho vy-

budovaní má aj Matthiasova
mama Erika Molnárová, ktorá
svojou vytrvalosťou presvedčila starostu a poslancov k začatiu tohto projektu. Podľa jej
slov je teraz škola pripravená
prijať akékoľvek dieťa, učiteľa
či rodiča, ktorý si len zlomí
nohu alebo z iného dôvodu,
aj keď je len dočasne obmedzený v mobilite! A všetky deti
v škole vidia vzor správania,
že s ľuďmi s postihnutím sa
tam počíta.
L. Antalová Plavuchová, foto jaja
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V druhom kole
môžete požiadať
o dotácie do 30. júna

D

Ma hias sa novému výťahu veľmi teší.

Kultúrne leto
sa začína

o 30. júna 2019 môžu
právnické osoby a fyzické
osoby – podnikatelia požiadať
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača. Môžu požiadať o dotácie za
účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochrany a tvorby životného prostredia, zachovania
prírodných hodnôt, rozvoja
vedy, vzdelania a telovýchovy
a podobne v prospech rozvoja
mestskej časti a jej obyvateľov
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016
o podmienkach poskytovania
dotácií právnickým osobám
a fyzickým osobám – podnikateľom v znení všeobecne
záväzných nariadení mestskej
časti Bratislava-Rača č. 7/2017
a č. 5/2018. Dotácie sa poskytujú na základe písomnej žiadosti
žiadateľa, ktorá musí obsahovať predpísané náležitosti.
Podmienkou pre poskytnutie dotácie je neporušenie
finančnej disciplíny podľa § 31
zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v predchádzajúcom kalendárnom roku pred
podaním žiadosti o dotáciu.
Všetky informácie vrátane
úplného znenia všeobecne záväzného nariadenia mestskej
časti Bratislava-Rača č. 3/2016
ako aj potrebné tlačivá nájdete
na www.raca.sk.
Lehota na doručenie žiadosti (30.06.2019) je zachovaná, ak
sa posledný deň lehoty žiadosť
osobne doručí do podateľne
miestneho úradu mestskej časti
alebo sa žiadosť odovzdá na poš(red)
tovú prepravu.
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Pripomienky mestskej
časti k parkovacej politike
N

a mimoriadnom Miestnom zastupiteľstve 9. mája
2019 zaujali poslanci stanovisko
k návrhu Všeobecného záväzného nariadenia o dočasnom
parkovaní motorových vozidiel
vytvoreného Hlavným mestom
Slovenskej republiky Bratislava.
VZN súvisí s parkovacou politikou, ktorú nedávno predstavil
primátor Bratislavy Matúš Vallo a jeho expertný tím. Návrh
vznikol na základe množstva
rokovaní medzi ním a starostami mestských častí, ktoré prebiehali od januára.
VZN definuje zóny dočasného parkovania, spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích
miest, spôsoby platenia úhrady
za parkovanie a výšku úhrady
za parkovanie podľa poradia
vozidla na byt, hodinové sadzby a poplatky za abonentské
parkovacie karty.
Poslanci Rače schválili predmetné VZN s podmienkami:
1. Rača požaduje, aby suma 49
eur platila pre prvé dve autá
v rodinách s maloletými deťmi,
2. poslanci tiež žiadajú o vydávanie rezidentskej karty urču-

júcej dve hodiny státia aj pre fyzické osoby, ktoré nemajú trvalý
pobyt na území zóny s regulovaným parkovaním.
VZN v súčasnom znení
neumožňuje vydať rezidentskú kartu obyvateľom, ktorý
nemajú trvalý pobyt v zóne
s regulovaným parkovaním.
Zároveň poslanci schválili
zavedenie rezidenčného parkovania na celom obývanom
území Mestskej časti Bratislava-Rača.

Suma za parkovaciu kartu
je nastavená na 39 eur za prvé
auto v domácnosti, 150 eur za
druhé auto a 500 eur za tretie
auto na obdobie jedného roka.
Vodiči bez trvalého pobytu
v Bratislave budú platiť za parkovanie v štyroch tarifných
pásmach od 50 centov po 2
eurá za hodinu. Hlavné mesto
bude vydávať aj parkovacie
karty pre návštevu v rozsahu
100 hodín ročne pre byt, ktorý
má aspoň jednu rezidentskú

Máj bol venovaný
našim mamičkám
Mama. Ten človek, čo najdlhšie mlčí,
keď ublížia mu jeho najbližší.
Po každom páde znova chodiť učí.
Po každom plači znova utíši.
Vyperie, žehlí, sedí nad šitím.
Takejto službe nič sa nevyrovná.
A dá aj to, čo sama postráda.
Mama. Ten človek, čo vždy vie mať rád.
Prečo to mnohý prineskoro zistí?
Tak vážme si ich, kým sú medzi nami
Veď by sme často v svete boli sami
Bez našich dobrých milujúcich mám.

kartu alebo 150 hodín ročne
pre byt bez rezidenčnej karty.
Parkovacia politika by mala
byť spustená od roku 2021
a naďalej je možné ju pripomienkovať. Definitívnu podobu VZN o parkovaní budú
schvaľovať poslanci a poslankyne mestského zastupiteľstva
koncom júna 2019. Raču
v mestskom zastupiteľstve zastupujú Lenka Antalová Plavuchová a Peter Pilinský.
jaja, foto bra slava.sk

v októbri 2019. Nový multišportový areál zahŕňa futbalové
ihrisko s hernou plochou 60x40
metrov a celkovou plochou 70

x 45,4 metra, s dvomi pevnými
bránkami a štyrmi mobilnými. Vo vnútornom ovále bude
umelý zelený trávnik, ktorý sa

môže využívať aj na iné športy
či aktivity detí zo základnej školy na hodinách telesnej výchovy. Bežecký ovál zostane v dĺžke
250 metrov, avšak dostane nový
tartanový povrch, vyznačené
budú 4 dráhy, rovinky v dĺžkach
50, 60 a 100 metrov s 10 metrovým dobehom a 3-metrová
rozcvičovacia plocha, taktiež
pribudne nové osvetlenie oválu a ihriska. Projekt počíta aj
s rekonštrukciou tribún pre divákov so zabezpečeným bezbariérovým prístupom. Celkovo je
v projektovej dokumentácii riešená plocha 15.346 m², z toho je
plocha zelene 7 089 m².
(jaja, foto autor)

V stacionári mali
dve detské návštevy
V pondelok 13. mája sme si aj my v Dennom stacionári pre seniorov pripomenuli, čo znamená byť matkou. Program
bol bohatý, najskôr nás s pesničkami
a kvietkom navš vili celkom najmenší – „jasličkári“ z Tbiliskej ulice, ktorí
nám priniesli aj malý darček, a potom
škôlkari z MŠ Plickova, ktorí oboha li náš
program o ďalšie spevy a tance. A veru,
riadne to naši škôlkari „roztočili“. Veľmi
sa nám obe skupinky páčili, a chceme im
touto cestou vyjadriť úprimnú vďaku za
láskavé spestrenie sviatku.
Dagmar Hytková, vedúca DS

Na Rendezi rozdávali
gerbery aj de čky
„Rendezským“ mamičkám prišli zaspievať a zatancovať de z Materskej
školy Pri Šajbách a žiaci ZUŠ Vrbenského. Detičky z MŠ po vystúpení
rozdali prítomným dámam gerberu
spolu s poslancom za Rendez Radkom
Tiňom. Ten prišiel mamičkám poďakovať za ich záslužnú prácu pri výchove
svojich ratoles .

Rekonštrukcia ihriska na Tbiliskej sa začala
O
bnova športového areálu
pri Základnej škole na Tbiliskej ulici sa oficiálne začala 11.
mája. Jej začiatok bol posunutý
kvôli potrebnej prekládke plynovodu, ktorá bola skolaudovaná až nedávno. V súčasnosti
sa na obnove ihriska usilovne
pracuje a práce sú rozdelené
do viacerých etáp, momentálne
sa rieši elektrická prípojka. Postupne budú prebiehať práce
na futbalovom ihrisku a atletickom ovále, následne vznikne tribúna a tienenie schodiskového hľadiska. Žiaci zo ZŠ
Tbiliská, ale aj obyvatelia našej
mestskej časti, si tak možno
budú užívať nové ihrisko už
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Krasnianska beseda
sa dokonca roztancovala
Oslava Dňa ma ek sa v Krasnianskej besede niesla v znamení šlágrov s hudobnou skupinou DUO
SERVUS. Muži z Denného centra seniorov v Krasňanoch rozdali prítomným dámam krásnu ružičku
s veľkým poďakovaním. Popriať ku sviatku prišiel
milým mamičkám, ale už aj babičkám, pán poslanec
Róbert Pajdlhauser. Pri skvelej muzike sa prítomní
zabávali ešte dlho, dokonca si aj spolu zatancovali
na slávne šlágrové hity.

Koncert
Petra Michalicu v NKD
Pre tých, čo prišli s nami osláviť Deň
matiek do Nemeckého kultúrneho
domu, bol pripravený slávnostný koncert s názvom Dotyky vďaky. Mamičkám
prišiel zahrať a popriať k sviatku Peter
Michalica s manželkou Irenou Michalicovou. Po skončení programu rozdávali
všetkým dámam pán starosta Michal
Drotován a pán poslanec Róbert Pajdlhauser krásnu ružičku.
jaja, foto mh a autor
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Klienti stacionára sa vybrali do Smoleníc

Prvýkrát sme vítali detičky
v Nemeckom kultúrnom dome
T

radičné milé podujatie Uvítanie do
života zmenilo svoje miesto pôsobiska a presunulo sa do priestorov Nemeckého kultúrneho domu. Rodičia so
svojimi ratolesťami prišli na slávnostné
privítanie v hojnom počte aj napriek
nepriaznivému počasiu. Keďže boli
všetci pozvaní na tú istú hodinu, v kultúrnom dome znel veselý džavot malých
ratolestí o to výraznejšie. Mestská časť
pre detičky pripravila malú pozornosť
v podobe hračky, pre mamičky rozdával
pán starosta krásne ružičky a rodičom
bol odovzdaný finančný dar v hodnote
100 eur.
Najčastejšie chlapčenské meno
v druhom kole Uvítania do života v tomto roku je Jakub, ktoré zvolili pre svoje
ratolesti šiesti rodičia. V tesnom závese
sa drží Šimon, ktorého zvolili rodičia pre
päť svojich najmenších. Medzi dievčatami nie je meno, ktoré by sa opakovalo
aspoň trikrát, rodičia pri nich volili odlišné mená. Dvakrát sa objavili mená Natálka, Lucka, Izabelka, Ninka, Jasmínka
či Laura. Vyskytlo sa aj viacero detičiek

s dvoma menami Oliver Pavel, Dominik
Dante, Alexander Ján či Tobiáš Michal.
Rodičia si môžu požiadať o príspevok vyplnením tlačiva „Žiadosť
o poskytnutie jednorazovej peňažnej
výpomoci pri narodení dieťaťa“ a spolu
s fotokópiou rodného listu ho osob-

ne alebo poštou doručiť do podateľne
Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Žiadosť nájdu na našej webovej
stránke www.raca.sk.
Fotky z podujatia sú v našej fotoga(jaja, foto autor)
lérii na webe.

Menný zoznam de čiek:
Bagalová Natália z Bednár Šimon z Benkovič Šimon z Bezděková Lucia z Biskupová Ema z Blusková Izabela z Božidar Tomáš z Bršel Alex z
Budáč Viliam z Bušová Milena z Cagáňová Natália z Cagáňová Daniela z Cocher Jakub z Csiba Karin z Danková Ida z Dugovičová Kris na z
Ďuriška Juraj z Dvorák Michal z Fabian Teodor z Faturík Svetoslav z Fintor Milan z Fosse Alis z Franek Jakub z Frlajs Dávid z Gabriž Samuel
z Gocká Nina z Grečová Emma z Gürtlerová Alžbeta z Hanula Jakub z Holá Sabina z Holček Felix z Ivanová Diana z Janeková Barbora z
Jarkovská Nina z Jeřábek Adrian z Jón Hugo z Jonaš Tara z Jurkovič Mar n z Kádia Richard z Keračíková Kamila z Kmiťová Vesna z Králiková Adela z Krampl Šimon z Krížová Karolína z Lipovský Jakub z Lipovský Filip z Lovaš Daniel z Lukčová Melánia z Luknárová Jasmína z
Majerčáková Soňa z Malinová Milica z Manik Oliver z Marek Juraj z Markovič Matúš z Maršálek Albert z Mar ovičová Lucia z Masaryk
Tobiáš z Ma ašovský Teodor z Michtová Viktória z Nemrhal Dominik z Ondrášik Šimon z Pikulík Hugo z Pollák Jakub z Prachár Jakub z
Prachár Daniel z Rofárová Emma z Salaiová Sandra z Samuhelová Soﬁa z Sedláková Laura z Sith Maximilián z Skácel Oliver Pavel z Slovák
Tomáš z Smolková Amália z Soľava Victoria z Stoček Dominik Dante z Škotta Filip z Štefanová Jasmína z Švec Branko z Švec Sebas án z
Vaníčková Johana z Vaňková Viktória z Vavrová Dorota z Vlk Šimon z Vongrejová Katarína z Vršanský Alexander Ján z Výrostko Laura z
Zárubová Izabela z Zimen Tobiáš Michal z Žitný Adam z Žitný Filip

24.4. 2019 sme si s našimi seniormi
spravili nádherný výlet do Smoleníc. Konkrétne na Smolenický zámok. Už po malokarpatskej ceste
sa výletníci krásne rozštebotali
na margo obcí a miest, cez ktoré
sme prechádzali, pretože mnohé
poznajú a dokonca z týchto obcí
pochádzajú. Na zámku nás čakala
milá pani sprievodkyňa, ktorá nám
celý zámok poukazovala a oboznámila nás do hĺbky s históriou zámku. Od všade na nás dýchala minulosť z dobového nábytku, obrazov
pánov zámku a krásnej architektúry od talianskych majstrov, ktorí sa
podieľali na výstavbe tohto skvostu. Zo zámku sme odchádzali spokojní, plný zážitkov, informácii a
príjemnej únavy s aktívneho relaxu,
ktorý je v živote tak potrebný.
Týmto by sme chceli veľmi poďakovať sponzorovi za uhradenie
nákladov so zapožičaním autobusu
a vstupného do zámku.
Mgr. Dagmar Hytková, vedúca DS

Dobrovoľnícky deň v stacionári
26. apríla 2019 prišli do Denného stacionára pre seniorov
dobrovoľníčky z firmy Unilever.
Zostal po nich neuveriteľný kus
dobrej práce, ba na ženské pohlavie priam nadľudskej. Veď
sa popasovali s 12-timi tonami
záhradnej zeminy, ktorú bolo
potrebné rozvoziť a rozhrabať
do záhonov. Okrem toho stihli
ešte ošmirgľovať a 2x natrieť 15
záhradných lavičiek a tri odpadkové koše. Touto cestou chceme
všetkým dobrovoľníkom a menovite aj pani Andrei Netri, ktorá
toto všetko zorganizovala, z celého srdca POĎAKOVAŤ.
Mgr. Dagmar Hytková, vedúca DS

Oslavy sviatku sv. Floriána – patróna hasičov

P

od záštitou MČ Bratislava-Rača a novokonštituovaného DHZ sa v rámci
Hodov v Rači uskutočnili dňa 4.5.2019
oslavy sviatku sv. Floriána – patróna
hasičov. Oslavy začali o 15.30 hod. slávnostným pochodom členov DHZ od hasičskej stanice k soche sv. Floriána, kde
bol položený veniec. K prítomným občanom, účastníkom slávnosti sa prihovoril
predseda DHZ p. Krampl, starosta MČ
Bratislava-Rača Mgr. Michal Drotován

a správca farnosti p. farár Zdenko Sitka.
Členka DHZ p. Olenočinová predniesla
modlitbu hasiča.
Členovia DHZ v rámci Hodov zabezpečovali preventívne protipožiarne
kontroly jarmoku i ostatných kultúrnych
podujatí, ako aj zdravotnú starostlivosť.
Dňa 5.5.2019 sa zúčastnili na sviatočnej
omši v kostole sv. Jakuba, kde sa poklonili
sv. Floriánovi.
Ing. Gabriel Lovecký, preven vár MČ
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Na turnaji Rača Open GPX
sa zúčastnilo až 105 detí
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Vzácny človek a dobrý priateľ
D

r. h. c. prof. PhDr. Jaroslav Straka,
Dr. Sc., žije v Rači so svojou rodinou
od r. 1989. Je to milý a priateľský človek,
pozná sa s mnohými Račanmi, aj keď sa
narodil v Hrachovišti pri Novom Meste
nad Váhom. Študoval históriu a potom
medzinárodné právo u nás aj v zahraničí,
neskôr prednášal na 80-tich domácich
a zahraničných univerzitách. Napísal
množstvo odborných kníh a štúdií z medzinárodných vzťahov diplomacie a histórie. Podieľal sa na riešení mnohých
výskumných projektov zameraných na
históriu a právo, je nositeľom radu ocenení a medailí, napr. aj Národnej ceny
ČSR.
Keďže prof. Straka vyrastal pod Čachtickým hradom, chcel spoznať pravdivú
históriu tohto hradu a grófky Alžbety
Báthoryovej. Po intenzívnom štúdiu
v roku 2018 dokončil a 23. marca 2019

prezentoval svoje prekrásne a hodnotné
historické dielo „Čachtický hrad a Alžbeta Báthoryová“ vo svojom rodisku
– v Hrachovišti. Uvedenie knihy vzbudilo veľký ohlas a prvé vydanie sa ihneď
vypredalo. To je aj dôvod, prečo zverejňujem túto informáciu o prof. Strakovi
račianskej verejnosti, aby sme si uvedomili, aký významný
človek žije medzi
nami.
Račanovi a priateľovi prof. Strakovi
gratulujeme k vydaniu knihy a prajeme
všetko najlepšie
jemu a jeho rodine
– najmä veľa zdravia a spokojnosti.
Miloš Mar nec

Gymnázium, Hubeného 23: projekt Zelená škola
Ž

J

edáleň Základnej školy
na Tbiliskej sa zaplnila do
posledného miesta. Prišli deti
nielen z račianskych šachových krúžkov, ale približne
štvrtina účastníkov pricestovala aj z iných miest. Mali sme tu
aj dvoch majstrov Slovenska vo
svojich kategóriách. Deti srdnato bojovali v duchu fair play,
dve najmladšie účastníčky
mali len päť rokov a v niektorých partiách potrápili oveľa
starších chlapcov. Ak ste boli
na podobnom turnaji prvýkrát,
asi vás prekvapilo, že sa na
ňom zúčastnilo až 18 dievčat.
A rozhodne neťahali za kratší koniec. Nina Kubíková ho
dokonca vyhrala, na druhom
mieste s rovnakým počtom
bodov skončil Peter Samuel
Zverka, obaja získali 6,5 bodu
zo siedmich po sebe nasledujúcich partií, ich vzájomný
súboj sa skončil remízou. Tretie miesto obsadila Simona

Bochníčková a hneď za ňou
Ján Lakota. Tuhé boje sa však
odohrávali aj na posledných
šachovniciach, kde zápasili
medzi sebou začiatočníci, ktorí často doplácali na to, že ešte
nevedeli úspešne matovať. Po
hlúpej prehre sem-tam vyhŕkli
aj slzičky, vždy však pomohli
objatia rodičov a povzbudenia
trénerov. Párkrát zabral aj môj
ozdobný kamienok a smútok
bol razom preč. Radosti však
bolo viac než dosť, bez bodu
nezostal nik a na víťazov čakali nielen diplomy, ale aj pohár, medaily (vyhodnocovalo
sa v desiatich kategóriách),
traja najlepší dostali aj moje
knihy. Na otvorenie turnaja
zavítal aj pán starosta Michal
Drotován, ktorý bol príjemne
prekvapený veľkou účasťou
a vo svojom príhovore ocenil
význam stratégie. Čerešničkou
na torte bola aj prítomnosť jedného z najlepších slovenských

šachistov, veľmajstra Igora
Štóhla, ktorý deti povzbudil
k pravidelným tréningom. Mimochodom, tiež býva v Rači.
Turnaj organizačne zabezpečila Bratislavská šachová
akadémia, na jej webstránke
nájdete aj video a veľa fotiek
z tohto podujatia. Ďakujeme

aj mestskej časti, že tento
turnaj podporila finančnou
čiastkou a ochote pani riaditeľky ZŠ na Tbiliskej prenajať
nám svoje priestory. Dúfam,
že sa stretneme znova o rok na
Hodoch. Sme jednými z mála,
ktorým dážď neprekáža...
Mar n Hunčár, Michal Vrba

iaci Gymnázia na Hubeného ulici 23 sú zapojený do projektu Zelená škola. Na školské roky 2017/18
a 2018/19 bola ich prioritnou
témou voda. Ich hlavným cieľom bolo znížiť spotrebu vody
na škole o 5% a propagovať
pitie čistej vody. Aby znížili
spotrebu vody, rozhodli sa
zbierať dažďovú vodu, ktorú
následne využívajú na polievanie školskej záhrady. Žiaci
mladšieho gymnázia sa viackrát zúčastnili zbierania odpadkov z okolia Rače. Vyčistili
aj Krasňanský potôčik. Taktiež sa zúčastnili prednášok
o vode. Navštívili Vodárenské múzeum, aj vzdelávacie

centrum Zaježová. Vybrali sa
na exkurziu na ostrov Sihoť,
ktorý je zdrojom pitnej vody
takmer pre celú Bratislavu.
Pri príležitosti Svetového
dňa vody prebehla na škole
prednáška o tom, prečo je
dôležité piť čistú vodu. Žiaci
tercie si nachystali limonádový stánok, v ktorom ponúkali domáce limonády.
Pripravili si aj rôzne aktivity
spojené s vodou, do ktorých
sa mohli ostatní žiaci zapojiť.
Študenti si počas tohto projektu uvedomili, aká je voda
vzácna a naďalej v projekte
pokračujú.
Barbora Štefánková
a Alena Ličková

Karatisti vo
Viničnom
V

sobotu 28. 4. sa členovia KK SEIWA zúčastnili na 4. kole Bratislavského pohára
mládeže a Majstrovstvách BÚK detí a žiakov
vo Viničnom. Najviac sa darilo v kategórii
kumite Petrovi Blaškovičovi a Dáriusovi Babicovi, ktorí obsadili vo svojich kategóriách
2. miesto. Ďalší cenný kov získal Juraj Lapoš,
ktorý obsadil vo svojej kategórii 3. miesto.
Ing. Tomáš Kayser J. Lapoš

P. Blaškovič

D. Babic
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Prvá výstava Račianskeho
muzeálneho spolku v Rači

M

ilí Račania, naša prvá muzeálna prezentácia na Hodoch v Rači od 3. 5. – 7. 5.
2019 je za nami. Všetkým návštevníkom Račanom, pracovníkom MÚ v Rači, účinkujúcim,
našim spolupracovníkom a predovšetkým
vám, milé kolegynky RMS, patrí veľké poďakovanie za nevšedný zážitok. Spoločným úsilím sme predstavili v prítomnosti kúsok našej
bohatej minulosti, pre ktorú sme sa rozhodli
založiť RMS, aby aj v Rači bolo profesionálne
múzeum v Koloničovej kúrii.
Veríme, že prítomných potešil v piatok
poobede úvodný program so sprievodným
slovom a vystúpením žiakov zo ZUŠ Vrbenského a ZŠ Tbiliská, ktorý otvoril výstavu aj
čulé rozhovory o našej minulosti.
Prezentácia RMS v náznaku predstavila
to, čo by malo byť z našej histórie v samotnom
Račianskom múzeu. Dejiny Rače sme tu mali
zastúpené viacerými publikáciami o našej histórii, boli tu katastrálne mapy Rače z konca
19. storočia aj zo súčasnosti, na paneloch bolo
množstvo fotografií z rôznych období s doplnkovými textami o jednotlivých častiach
dnešnej MČ: Krasňany, Rendez a Rača. Boli
spomenuté školy, spolky a bohatá športová
činnosť bola doplnená o konkrétne športové predmety (napr. staré lyže či bicykel BMX,
kombinéza parašutistu s padákom, ocenenia,
diplomy a iné). Pre deti i dospelých sme mali
pripravené hry, hádanky, detský kútik a obrovskú, dokonalú železničnú dráhu pre oči
malých aj dospelých divákov.
Na veľkej obrazovke sa premietal dokument z r. 2002, v ktorom pán Ľudovít Havlovič
sprevádzal žiakov zo ZŠ Tbiliská po pamätihodnostiach v Rači a odovzdával im svoje
vedomosti miestneho historika.
Bolo úžasné, že pán Ľudovít Havlovič prišiel medzi nás na našu prvú muzeálnu prezentáciu a mohli sme sa tu s ním porozprávať
a potešiť.
Dominantou inštalácie bolo na pódiu zariadenie Račianskeho obydlia, ktoré zachytilo
tradične vybavenú domácnosť nábytkom –
kredencom, umývacou smaltovou súpravou,
skriňou s toaletným zrkadlovým stolíkom,
posteľou s nočným stolíkom a tkaným kobercom, kolískou, stojanom na kvety a v strede izby bol slávnostne prestretý stôl. Ďalej tu
bolo množstvo smaltového riadu, rôznych kuchynských pomôcok, aj nástroj obživy – šijací
stroj s odevom či výrobkami z textilu pre úžitok i potešenie vo forme násteniek a ďalších
drobností, ktoré svojou pestrosťou potešili
nejedno srdce.
Už raz preverené lákadlo návštevníkov –
tradičné bývanie – malo svojho predchodcu

Tanečníci
z H&T DANCE
COMPANY
dobíjajú svet
U

v prvej expozícii z roku 1975-9, kde boli k dispozícii dve miestnosti v typickom vinohradníckom rodinnom domčeku.
Múzejnú prezentáciu doplnila výstava
krojov karpatských Nemcov na Slovensku
zo SNM – Múzea kultúry karpatských Nemcov v Bratislave.
V strede sály na dlhom výstavnom pulte sa
nachádzal otvorený depozitár z prvých darov
občanov do Račianskeho múzea. Predstavoval zmes predmetov z domácností, kuchyne,
z dielní, aj zo športu, z pivnice či vinohradu.
Naokolo boli rozprestreté miestne časopisy
Račiansky výber a Račan. sk výber, v ktorých
si hostia mohli polistovať.
Boli tu tiež panely s literárnymi a hlavne
výtvarnými prácami detí zo súťaže Račiansky
jahodový kvet, 23. roč. organizovaný Miestnym odborom Matice Slovenskej v Rači.
Bolo milé, že niektorí návštevníci výstavy nám hneď nasledujúci deň priniesli ďalšie exponáty: plechové či hliníkové nádoby,
rôzne textilné predmety aj malý tranzistor do
zbierky.
Celkom sme získali 101 ks predmetov.
Návštevníci nás podporili aj dobrovoľným
finančným príspevkom. Za všetko veľmi ďakujeme.
Milí Račania, RMS vás prosí o vašu podporu a spoluprácu. Len tak sa nám podarí podchytiť každú oblasť života našich predkov, vrátane osobností, ktoré v Rači zanechali výraznú
stopu. Potešíme sa, keď sa pridáte do nášho
OZ a pomôžete zdokumentovať našu históriu.
Prosíme Vás, ozvite sa nám na FB – Račiansky muzeálny spolok, email – muzeumraca@
gmail.com alebo mobil – 0904 858 234.
Čaká nás veľa spoločného úsilia s vami,
s MÚ v Rači aj s každým, kto má záujem,

aby sme dosiahli spoločný cieľ – Račianske
múzeum, ktoré bude reprezentovať bohatú
históriu, rozmanitú kultúru a osobité tradície
našich predkov. Robíme to v prospech našej
mládeže, nových občanov, turistov a predovšetkým Račanov, ktorí tu majú svoje korene,
predkov, prežité detstvo, dospelosť, radosti aj
starosti skrátka... majú tu všetko.
Tešíme sa, že náš tím RMS, ktorý obnovil
náš priateľ Miro Ščibrany, ako nástupnícku
skupinku po predošlej zostave s pánom Ľudovítom Havlovičom z roku 2012, nadväzuje
v pláne vytvoriť Račianske múzeum v Koloničovej kúrii a touto prezentáciou preukázal
úžasnú tvorivosť v rozmanitosti našich rôznych povolaní a záujmov, ktoré sa vzájomne
doplnili ku spoločnému dielu.
Milí Račania, srdečne vám všetkým vopred ďakujeme aj za budúcu spoluprácu,
váš RMS: PhDr. Maniková Jana, Mgr.
Luknárová Dobroslava, Ing. Hatalová Mária, Mgr. Luknárová Monika, Ing. Vanerková
Ingrid, Šilberský Aleš (autor článku).

ž vyše 21 rokov pôsobí
v Rači, ale hlavne na slovenskej tanečnej scéne pod
vedením trénerky a choreografky Lucie Manikovej tanečný klub H&T DANCE COMPANY. Pre Luciu Manikovú
tanec nie je len športom, ale
aj životnou filozofiou a lásku
k nemu vštepuje aj svojím
zverencom. Tanečníci v klube sa celoročne na tréningoch
a sústredeniach pripravujú
na vystúpenia a tanečné súťaže, na ktorých predvádzajú
svoje majstrovstvo. Vrcholom
tohtoročnej tanečnej sezóny
bola účasť na prestížnej svetovej súťaži WORLD DANCE
STAR v chorvátskom Poreči
v termíne 22. – 26. mája 2019.
Každoročne sa kvalifikácií
do svetového finále tejto
súťaže zúčastňuje vyše 50 000
tanečníkov z celého sveta.
Kvalifikácie boli v mnohých
krajinách: v Rakúsku, Maďarsku, Rumunsku, Bulharsku, Chorvátsku, Slovinsku,
Španielsku, ale aj vo filipín-

Vyhlásenie
verejnej súťaže
na vypracovanie návrhu na LOGO pre
Račiansky muzeálny spolok/RMS
Zapojte sa do súťaže a získajte odmenu.
HARMONOGRAM SÚŤAŽE:
27. 5. 2019 – vyhlásenie súťaže
24. 6. 2019 – uzávierka súťaže
POŽIADAVKY NA LOGO – originalita
a jedinečnosť návrhu, jasné prepojenie na
MČ Raču, zrozumiteľnosť a ľahká zapamätateľnosť.
Bližšie informácie nájdete na www.raca.sk.
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Po súťaži bol čas aj na relax pri mori

skej Manille a v juhoafrickom
Johannesburgu.
Jedno z kvalifikačných kôl
tejto prestížnej súťaže s možnosťou postupu na svetové finále bolo v marci tohto roku
aj v Nitre. Tanečná súťaž Dance Star je otvorená všetkým
tanečným kategóriám ako sú
hiphop, contemporary, urban dance styles, production
number, balet a iné... a taktiež
pre všetky vekové kategórie
a všetky tanečné školy, súbory, crew, jednotlivcov, profesionálnych i amatérskych tanečníkov. V kvalifikácii uspeli
s niekoľkými choreografiami
aj tanečníci z klubu H&T
DANCE COMPANY a mohli
sa tešiť a pripravovať na svetové finále.
Mnohí rodičia sa vybrali
hrdo povzbudzovať tanečníkov. S radosťou si vybrali
v práci dovolenku, vyčlenili
peniaze na prepravu, ubytovanie a stravu, aby mohli byť
pri tom, ako budú ich ratolesti dobíjať svet.

Ocenené tanečníčky Nelly a Linda

Tanečná súťaž bola veľkolepá, predchádzal jej otvárací ceremoniál v sprievode
vlajkonosičov a svetových tanečných celebrít. Pri pohľade
na vystúpenia našich tanečníkov, detí a juniorov z klubu H&T DANCE COMPANY
na veľkolepom vysvietenom
pódiu, si človek uvedomí, že
tanec je čistý šport. Je oslavou
života. Vyvolalo to vo mne
spomienku na svetoznámu
knihu Alchymista, ktorej autor Paulo Coelho v predslove
uviedol jeden príbeh. V ňom
Panna Mária s Ježiškom
v náručí navštívila kláštor.
Kňazi postupne recitovali
naučené básne, ukazovali
rôzne iluminácie, vymenúvali
svätých. Posledný v rade stál
najskromnejší páter, jeho rodičia pracovali v starom cirkuse a naučili ho len žonglovať.
Keď sa dostal na rad, predstavení chceli klaňanie ukončiť,
aby bývalý cirkusant nepokazil svojou nevedomosťou

dojem. On však v hĺbke srdca
cítil potrebu dať niečo zo seba
vzácnej návšteve. Chytil do rúk
niekoľko pomarančov a začal ich vyhadzovať do výšky
a žonglovať, lebo to vedel najlepšie. Až v tej chvíli sa malý
Ježiško usmial a začal tlieskať.
Len k nemu vystrela Matka Božia ruky a dovolila mu podržať
syna. Svetoznámy spisovateľ
Paulo Coelho by povedal, že
aj tanečníci sú „kláštorní žongléri“. Tancujú ako najlepšie
vedia, z lásky a vášne, nie pre
peniaze. Všetci z klubu H&T
DANCE COMPANY sa snažili čo najlepšie reprezentovať
Slovensko, Bratislavu, Raču,
svoj klub a svoje rodiny.
Pre tanečníkov, ktorým sa
podarilo umiestniť a vystúpili pri oceňovaní na stupne
víťazov v rukách so slovenskou vlajkou to boli chvíľky
večnosti, na ktoré budú hrdí
celý život. A bolo ich niekoľko
aj z klubu H&T DANCE COMJaroslav Straka
PANY.
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Prvý ročník JuRaVa CUP-u
dopadol na výbornú

Štart Račianskej desiatky

8. ročník Račianskeho polmaratónu, Račianskej
desiatky si bežci tradične pochvaľovali
V
sobotu 27. apríla sa uskutočnilo tradičné bežecké
podujatie organizované Mestskou časťou Bratislava-Rača
pod názvom 8. ročník Račianskeho polmaratónu a Račianskej desiatky.
Toto obľúbené športové
podujatie pre širokú verejnosť pravidelne priťahuje do
amfiteátra v Knižkovej doline
bežcov všetkých vekových kategórií, takže sa tu môžeme
stretnúť so štartovým číslom
dvojročného, ale aj sedemdesiatročného bežca.
Úvodného otváracieho
ceremoniálu sa zhostil pán starosta Michal Drotován, ktorý
privítal účastníkov preteku a za
športovcov bývalý vynikajúci
ligový futbalista Stanislav Angelovič a bronzový medailista
dvadsaťročných v hokeji, hráč
HKM Zvolen Samuel Petráš.
Kultúrnej časti sa tradične ujala tanečná skupina H&T, ktorá
roztancovala bežcov svojím
nádherným vystúpením.

Štartového výstrelu sa ujal
pán poslanec MZ Bratislava-Rača Juraj Madzin a polmaratónisti a po nich desiatkari
sa mohli vydať na zdolávanie
náročnej, ale krásnej trate.
Trať viedla nielen cez Raču,
ale aj po prekrásnych račianskych vinohradoch vďaka
odobreniu Račianskym vinohradníckym spolkom.
Potom už došiel rad na tých
najmenších. Detské behy sú pre
Raču hlavnou prioritou, a preto
bolo úžasné sledovať úsilie
detí dobehnúť do cieľa, kde
si každé dieťa prevzalo z rúk
pani prednostky Moniky Burdovej a Samka Petráša peknú
medailu a vďaka spoločnosti
Kaufland a Rínok Rača igelitku
so sladkosťami. Okrem toho
si šesť vylosovaných detí
odnieslo domov hokejku od
spoločnosti Bauer, ktorú so
svojím vlastnoručným podpisom odovzdal výhercom Samuel Petráš.
Potom už pomaly do-

biehali zničení, ale spokojní
bežci.
Slávnostného dekorovania
víťazov sa zhostil pán starosta
Michal Drotován, prednostka
Miestneho úradu Monika Burdová a poslanec MZ Bratislava-Rača Róbert Pajdlhauser.
Celkovým víťazom desiatky sa stal Juraj Drotován z Bežeckého klubu Rača a za ženy
Renáta Mrázová z AK Veterán

Bratislava. Najrýchlejšími polmaratóncami boli Martin Duda
a Monika Kusendová.
Obrovská vďaka patrí Michalovi Vargovi za nezištnú
pomoc pri organizácii a sponzorom, bez ktorých by sme
bežcom nemohli ponúknuť
bohaté štartovacie balíčky,
kvalitné občerstvenie či pekné
Marek Porvazník,
ceny.
foto Ľubomír Prekop

M

Č Bratislava-Rača v spolupráci s futbalovým
mužstvom ŠK Krasňany zorganizovala 8. mája na ihrisku
ŠK Krasňany futbalový turnaj
pre deti narodené v roku 2012
a mladšie. Samotný turnaj
sa mal konať ako sprievodné
podujatie Račianskych hodov,
ale kvôli nepriazni počasia bol
presunutý na stredu.
Už od rána chlapci z ŠK
Krasňany pripravovali ihriská,
občerstvenie pre deti a trénerov, inštalovali ceny, stavali
stánky, pripravovali ozvučenie
a všetky veci dôležité pre kvalitnú organizáciu turnaja. Okolo
deviatej hodiny už prichádzali
tréneri mužstiev FK Rača,
Slovenského Grobu, Zálesia
a Svätého Jura spolu so svojimi
zverencami, vyzdvihli si pripra-

vené balíčky a turnaj sa mohol
začať. Slávnostného otvorenia
turnaja sa zúčastnili aj poslanci
MZ Bratislava-Rača Róbert Pajdlhauser a Juraj Madzin, ktorý
aj dekoroval účastníkov turnaja.
Hralo sa systémom každý
s každým na 25 minút. Na ihrisku počas zápasov vládla príjemná atmosféra nielen medzi
hráčmi, ale aj medzi rodičmi
na tribúnach. Výsledky neboli
podstatné, pretože víťazom bol
úsmev detí a spokojnosť rodičov. Každé dieťa si z turnaja
odnieslo svoju medailu, Daliborko Lapoš a Majka Teplá ceny
pre najlepších hráčov turnaja
a všetci hráči si na konci turnaja
pochutnali na pizzi, ktorú venovala Bistro Pizza pána Gremlina. Ceny venovala aj spoločnosť
Mestské lesy vďaka Martinovi

Matejkovi, spoločnosť TEDI
a spoločnosť Kaufland poskytla
každému malému futbalistovi
sladkú odmenu. Lízanky priniesol Juraj Madzin. Ďakujeme
rozhodcom Ti mo vi, Peťovi,

Kubovi a Maťovi, za hudobnú
produkciu Oliverovi a Funesovi
a technickej čate Vaskovi s Lapym, že aj vďaka nim sa prvý
ročník vydaril.
Marek Porvazník, Anton Zorád

9. júna 2019
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Detské behy sú veľmi obľúbené.
Pekáreň
Bagetka Rača
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Inzercia

Amfiteáter v Knižkovej doline
15. júna opäť ožije tancom

Riadková inzercia
VODOINŠTALATÉR 0904572977
Vypratávanie Sťahovanie Doprava
0911498727
Ponúkam prácu pre upratovačku. hod/
6.- €. Info: 0903712196
Ponúkam prácu na pozíciu kontrolórka
upratovania. hod 6-8 €. Info: 0903712196

T

Sviečky a košieľky
na krst a 1. sväté príjmanie

Prémiové Škandinávske
strešné krytiny
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hip hop, street dance, ladies
style, break dance, open choreografie a MTV; uvidíme scénické choreografie, klasický
tanec či národné tance.
Ale tanec bez divákov je len
polovičná radosť. Pozývame
vás 15. júna na návštevu račianskeho amfiteátra, kde si spolu
s tanečníkmi užijete po celý
deň potešenie z hudby a tanca.
text a foto: Jana Maniková

TY

aby od ranných hodín ukázali krásu tanca. Diváci uvidia
v podaní všetkých vekových
kategórií od najmladších 3-ročných detí až po seniorov nad 30
rokov. Súťažné kategórie zahŕňajú sóla, duá, triá, 4 – 9 členné
skupiny alebo 10 – 26 členné
formácie, ktoré zaplnia celé
pódium.
A aké budú tanečné disciplíny? Naozaj bohaté – disco,

RIGINA
LQ
• O

šlienka vrátiť tanec do Rače.
Nápad dozrel minulý rok a H&T
CUP opäť vyštartoval; zahájil
druhú desaťročnicu súťaže. Pódium v amfiteátri v Knižkovej
doline privítal skoro ráno viac
ako 500 tanečníkov vo víre tanca, ktorý končil až vo večerných
hodinách prehliadkou 10 najlepších tanečných choreografií.
V tomto roku sme opäť pozvali tanečníkov na 15. júna,

TY

anečná súťaž H&T CUP má
medzi slovenskými tanečnými skupinami svoje meno.
Jej cesta úspešne začala dvojdňovou súťažou v októbri 2004
v Kultúrnom stredisku na Žarnovickej ul. v Rači.
2. ročník H&T CUP-u podľa
počtu účastníkov potreboval
väčší priestor a preto sa konal v stolnotenisovej hale na
Černockého ulici. Hala praskala vo švíkoch a tak organizátori
museli do ďalšieho roka vyriešiť vážnu úlohu – nájsť väčšiu vhodnú halu. Od r. 2006
priemerne tisíc tanečníkov na
jednej z najväčších celoslovenských súťažiach súperilo 8 rokov v HANT aréne na Pasienkoch. Stúpajúce náklady na
prenájom haly spôsobili, že sme
na 3 roky organizáciu súťaže
prerušili a hľadali nové riešenia.
Zakladateľku, šéftrénerku
a choreografku klubu H&T Luciu Manikovú dlho lákala my-
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Výhonská 1, areál Drevony Rača, Bratislava
tel: 0903 230 965
mail: frankstrechy@gmail.com

www.frank-strechy.sk

AKCIOVÉ CENY STREŠNÝCH KRYTÍN A ODKVAPOV

5DGLE\VPH9iPSUHGVWDYLOLQDãX
QRYXþLþN~KRVSLWDOL]iFLXY\UREHQ~SUHVQH
QDPLHUX1DMHMYêVWDYEXEROLSRXåLWpĐDKNR
XPêYDWHĐQpQHWR[LFNpPDWHULiO\-HYKRGQi
SUHSDFLHQWRYYãHWNêFKYHĐNRVWtDPi
ãLURNpY\XåLWLHSRþQ~FRGSUHE~G]DQLDVD
SRRSHUiFLLSRGiYDQLDLQI~]LLDNRQþLDF
YiåQ\PLVWDYPLNWRUpVLY\åDGXM~KRG
VWDURVWOLYRVĢ=YLHUDWNRMHPRåQpXQiV
KRVSLWDOL]RYDĢFH]GHĖDMYQRFL
7HãtPHVDQD9DãXQiYãWHYX

Viac info na
krstnamama.sk
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Program

Kultúrne, spoločenské a náboženské podujatia – jún
Kultúrne stredisko
Krasnianska beseda

Kultúrne stredisko
Impulz

Každý pondelok o 17.00 a v piatok
o 18.00 cvičenie vo FC na Tbiliskej.
Nordic walking každý utorok
Kadnárova 19, 02/44882088
Dopravná 22, 0903/541 271
Po, št 14.00 - 18.00 klubové dni DCS Po, St : 13.00 – 15.00 Stolnoteniso- o 12.30 z konečnej električiek na
Karpatskom námes (len v prípaUt 14.00 - 18.00 spev. krúžok,
vý krúžok pre seniorov
de priaznivých poveternostných
ručné práce
Po, Št : 19.00 – 20.00 Cvičenie žien podmienok a miesto určenia sa
St 14.00 zasadnu e rady ZO SZTP
Ut, Pia : 14.00 – 15.30 Čitateľský
môže meniť po dohode s prítomPia 9.00 zasadnu e výboru ZO JDS, kú k - Knižnica
nými záujemcami pre nasledujúci
15.00 stretnu e de - hry
Ut, St, Pia : 16.00 – 20.00 Klubové týždeň).
So, Ne šachová liga - súťaž podľa
popoludnia pre de a mládež
rozpisu
Po: 16.00 – 18.00 Klubové popoCirkevný zbor
Zasadnu e výboru záhradkárov
ludnia pre de a mládež
ECAV BA-Rača
17.00 - termín je vždy upresnený
Št: 14.00 – 16.30 Denné centrum
Alstrova 39, 02/44 88 34 03, 0903
Schôdze byt. spoloč. - podľa doho- seniorov Východné
79 49 26, e-mali: raca@ecav.sk,
voru
Pia: 16.30 – 18.00 Klub ma ek
web: ecavraca.sk
Každý prvý pondelok v mesiaci
a de
Evanjelický kostol
18.00 stretnu e poslancov Krasňan Ne: 8.00 – 9.00 Svätá omša
nedeľa 9.00 – Služby Božie
s obyvateľmi
10.6. - 2. Slávnosť svätodušná –
Denné centrum
služby Božie – 17.00
Denné centrum
seniorov Rača
Zborová sieň – fara
seniorov Krasňany
Nedeľa 9.00 – detské služby Božie
Po, št plánované stretnu e senio- Žarnovická 7, 02/4911 2459
3.6. 12.00 Zasadnu e samosprávy Pondelok 19.00 – Modlitebné
rov v klube
stretnu e
11.6. celodenný autobusový výlet 17.6. 14.00 Oslavy jubilantov za
1. polrok 2019
Streda 17.00 – biblická hodina
Znojmo, Telč - prehliadka hist.
24.6. 10.00 Výlet do prírody – špor- Domov soc. služieb a zariadenie
pamiatok turis ckým vláčikom,
tové súťaže Amﬁteáter Knižkova
pre seniorov, Podbrezovská 28:
obed
dolina
9.6.2019 – Služby Božie – 13.00
20.6. spoločenské hry - súťaže
Návšteva kultúrnych zariadení
Pozývame
27.6. ŽIVIÓ - oslava jubilantov
(divadlá) – o aktuálnych termínoch Spoločenstvo evanjelických žien
v klube, posedenie spev, hudba
Júl 2019 dovolenka v Krasnianskej budú členovia priebežne informo- bra slavského seniorátu pozývaní.
va všetkých ľudí dobrej vôle na
besede
22.7. - 28.7. celodenný letný tábor Pondelky 14.00 Pravidelné stretnu- stretnu e, ktoré sa uskutoční
a členov
2. júna o 15.00 v evanjelickom a. v.
de AMAVET - zmluvne zabezpeUtorky, stredy, štvrtky 14.00 Voľná kostole v BA - Rači. Téma stretnučené
záujmová činnosť (termíny podľa
a: M.R. Štefánik. Tému nám prischváleného programu a záujmu
blíži Dr. Tomáš Jahelka
Kultúrne stredisko
členov).
Informácie ež na našej web.
Žarnovická 7, 0903/541270
Krúžok výtvarných/tvorivých dielní
Slovenský zväz invalidov stránke: ecavraca.sk
- Po, Ut., Str. : 12.30 - 17.30
ZO Rača
Kresťanský zbor v Rači
Anglický jazyk - individuálne
Hybešova 23, 0905 537 420
Pri Šajbách 1, 0908 390753,
Urbár Rača - každú párnu stredu
7.6. – 16.6. Rekreácia Chorvátsko
www.kzraca.sk
17.00 – 19.00
22.6. Kúpanie DS
Nedeľa: 9.30 Večera Pánova
Paličkovaná čipka – každú stredu
29.6. Členská schôdza Žarnovická, 11.00 Bohoslužby pre celú rodinu
14.00 – 16.00
Joga - každú stredu 16.30 – 19.30 začiatok o 16.00
Utorok: 18.30 Biblické štúdium
každý štvrtok 18.00 – 19.30 Jednota dôchodcov
Komunitné centrum
Klub ma ek : Pondelok – piatok:
na Slovensku
Ako Doma
9.00 – 12.00
ZO BA-Rača, Žarnovická 7
Pri Šajbách 1, www.adecko.sk
4.6. 10.00 SND nová budova, čino- Pondelok 17:30 Kurz anglič ny
Knižnica
hra F. Duerremat FYZICI
Streda 17:00 Fusion hudobný klub
Žarnovická 7, 02/4488 0224
5.6. 14.00 zasadnu e výboru
pre nedžerov
Pondelok: 10.30 – 18.30
6.6. 10.00 SND nová budova,
Štvrtok 17:30 Spoločenské a špor12.00 – 13.00 obedňajšia prečinohra APARTMÁN V HOTELI
stávka
tové hry
Utorok: 7.00 – 14.30 Administ. deň BRISTOL
12.6. 14.00 slávnostná členská
Rodinné centrum Ráčik
Streda 9.00 – 18.30
schôdza venovaná jubilantom
www.racik.sk
12.00 – 13.00 obedňajšia prev I. polroku t.r.
Herňa pre verejnosť:
stávka
13.6. 19.00 Radošinské naivné
PO: 10:00 – 13:00 Bábätkovo pre
Štvrtok 9.00 – 18.30
divadlo, rozhlasová nahrávka AKO
de do 1.roka, 15:00 – 18:00, UT:
12.00 – 13.00 obedňajšia preSME SA HľADALI
9:00 – 12:00, 15:00 – 17:00, ST:
stávka
16.6. 17.00 DPOH; operetný kon9:00 – 12:00, 15:00 – 17:00, ŠT:
Piatok 8.00 – 13.30
cert MOB, VIEDEŇ, TY MESTO
9:00 – 12:00, 15:00 – 17:00, PI:
12.00 – 13.00 obedňajšia pre9:00 – 12:00
stávka
MOJICH SNOV
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Servis

Po:
8:20 - 9:20 Power joga s Katkou
10:00 - 11:30 Montessori herňa
pre mamičky s de čkami od 1,5
roka (kurz, prihlásené de )
10:00 - 13:00 Bábätkovo v herni
19:00 - 20:15 Ashtanga joga
s Monikou
Ut:
9:00 - 10:00 Mummy English
10:30 - 11:15 Hravá anglič na –
začiatočníci
13:00 - 14:30 Masáže bábä ek
6týž.-12 mes.
16:00 - 17.00 Folklórny krúžok
17:15 - 18:15 Intenzívny tréning s
Katkou
St:
8:20 - 9:20 Intenzívny tréning s
Katkou
9:30 - 10:15 Malí muzikan /
tanečníci
10:30 - 11:15 Malí muzikan /
tanečníci
15:00 - 16:00 Klub tvorivej dramaky pre de 9-12 r.
18:00 - 19:00 Joga nie len pre
tehotné
19:35 – 21:00 Ashtanga joga
s Monikou
Št:
9:00 - 10:00 Cvičenie a tančenie s
deťmi od 15-24 mes.
10:15 - 11:15 Cvičenie a tančenie
s deťmi od 2r..-3r.
17:15 - 18:15 Power joga s Katkou
19:45 - 21:00 Ashtanga joga
s Monikou
Pi:
09:00 - 10:30 Montessori herňa
pre mamičky s deťmi od 1,5 roka
(kurz, prihlásené de )
10:45 - 12:15 Montessori herňa
pre mamičky s deťmi od 1,5 roka
(kurz, prihlásené de )
15:30- 17:30 Maľovanie je čarovanie (kurz, prihlásené de )
So:
Výtvarná dielňa pre dospelých
(nahlasovanie)
Ďalšie ak vity:
1.6 SO Športový deň Ráčika
3.6 PO Kurz prak cké py v excelizačiatočníci (nahlasovanie)
10.6 PO Prak cké py v exceli-pokročilí (nahlasovanie)
12.6 ST Ako pripraviť dieťa na
nástup do MŠ
14.6 PIA Stretnu e s personalistkou
17.6 PO Tvorivé dielne s Miškou
21.6 PIA Divadielko pre de

Račiansky výber – mesačník pre obyvateľov Rače, Krasňan a Východného. Ak mesačník nedostávate pravidelne do svojich schránok, kontaktuje prosím poštu. Vydáva Miestny úrad Mestskej
čas Bra slava – Rača. Poštová adresa: Miestny úrad MČ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bra slava. Redakcia: Alstrova 249, telefón 4911 2483, e-mail: redakciarv@raca.sk (aj pre príjem inzercie).
Web: www.raca.sk. Registrácia MK SR EV č. 2979/09. ISSN 1339-0538, IČO: 00304557, DIČ: 2020879212, Ročník vydávania: 17. Za podpísaný príspevok zodpovedá autor. Zodpovedná redaktorka:
Mgr. Jana Feriancová. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrá ť a štylis cky upraviť. Tlač: Slovenská graﬁa a. s. Uzávierka najbližšieho čísla: 21. 6. 2019. Tlač a distribúcia: 2. - 4. 7. 2019.

Oznam
Verejné obchodné súťaže – ponuka
MČ Bratislava – Rača ponúka
na prenájom formou verejnej
obchodnej súťaže nebytové
priestory rôznych veľkos , ktoré
sa nachádzajú v Rači:
Tbiliská ul. č. 6 – zdravotné stredisko,
Dom služieb - Dopravná 57,
Hubeného 2 – zdravotné stredisko,

Podmienky verejných obchodných súťaží sú zverejnené na
vývesnej tabuli Miestneho úradu,
Kubačova ul. 21, Bra slava – Rača
a zároveň aj na internetovej stránke www.raca.sk.
Viac informácií Vám poskytne
Mgr. Karol Janík,
tel. 02/4911 2427,
mail karol.janik@raca.sk.

MČ Bratislava – Rača ponúka
na prenájom formou verejnej
obchodnej súťaže minibufet so
skladom a zázemím v areáli detského ihriska – športovotelovýchovného zariadenia s názvom
Svet hier a pohybu na Hubeného
ul., nachádzajúcom sa na pozemku
registra „C“ KN parc. č. 17374/1
o výmere 2305 m2, zapísanom na
LV č. 1 pre k.ú. Rača.
Ihrisko pozostáva z plochy so
sadovými úpravami a plochy
s umelým povrchom s hracími
prvkami, mobiliárom, oplotením,
pitnou fontánkou so šachtou pre
zábavný rozprašovač, sanitárnym
a obslužným kontajnerom (sklad,
drobný predaj balenej vody a balených pochu n).

Nájom minibufetu je spojený
s vykonávaním činnosti správcu ihriska, pričom na predmete
nájmu je možnosť zriadiť požičovňu športových potrieb.
Ponúkaná výška základného
nájomného v EUR za ročný nájom
ihriska má byť so zohľadnením
vykonávania činnosti správcu
ihriska.
Podmienky verejnej obchodnej
súťaže sú zverejnené na vývesnej
tabuli Miestneho úradu, Kubačova ul. 21, Bra slava – Rača a zároveň aj na internetovej stránke
www.raca.sk
Viac informácií Vám poskytne
Mgr. Karol Janík, tel. 02/4911
2427, mail karol.janik@raca.sk.

Bezplatná právna poradňa
§
Mestská časť Bra slava-Rača ponúka bezplatnú
právnu poradňu pre obyvateľov Rače každú prvú
a tre u stredu v mesiaci v Obecnom dome na Alstrovej 249
od 15.00 do 17.00 hod.
Najbližšie termíny právnej poradne sú:

5. jún ● 19. jún
Gratulácia
Ferko a Olinka
Janatoví dávajú na známosť
všetkým svojim
známym, kamarátom, kamarátkam a rodine,
že 21. 6. 2019 je
tomu 50 rokov, čo
si povedali svoje
áno a sľúbili žiť
spolu v dobrom
aj v zlom, v zdraví
aj chorobe.

Jubilanti
DENNÉ CENTRUM SENIOROV KRASŇANY: Bolečková Anna •
Michalidesová Ľubica
DENNÉ CENTRUM SENIOROV RAČA: Hricová Cecília
SLOVENSKÝ ZVÄZ INVALIDOV: Brychtová Kvetoslava • Kulíšek
Miroslav Ing. Doc. • Volčíková Viera
RAČIANSKI NEMCI: Walter Forllich (Ha enheim)

Spomienky
Spomienka na nášho
milovaného manžela,
otca, dedka, brata,
švagra, svata, priateľa
KAROLA FITOŠA. Tvoj
čas sa zastavil, Tvoja sviečka života
dohorela dňa 14.6.2013, kedy si pripomenieme 6-te výročie, čo si nás
bez slovka rozlúčky opus l. Nikdy
na Teba nezabudneme.
S láskou a úctou na Teba spomínajú
manželka Renka, de Peter a Silvia
s rodinami, sestra Renáta, krstné
dcéry Renátka a Zuzka s rodinami, svatovci, ostatná veľká rodina,
priatelia a všetci, čo Ťa radi mali.
Všetkým, ktorí na Teba spomínajú,
ďakujeme. Odpočívaj v pokoji.
3. júna 2019 uplynulo 5 rokov, čo nás
opus l náš milovaný
manžel, otec, švagor
a brat JÁN PRAŽÁK.
Venujte mu chú spomienku. S láskou spomínajú manželka a sestra
s rodinami, vnuci Samko a Michal.
Tento rok si pripomíname 20. výročie
úmrtia našej mamy,
babičky, prababičky
ANNY PRAŽÁKOVEJ.
Venujte jej s nami chú spomienku. S láskou spomínajú dcéra Kornélia s rodinou a nevesta Irenka
s rodinou.
Dňa 22. 5. 2019 uplynulo neuveriteľných 10
rokov, čo nás opus la
naša drahá mamina
KRISTÍNA SUROVIČOVÁ. Prosíme všetkých, ktorí ju
poznali o chú spomienku a modlitbu. Manžel Ivan, syn Ivko a dcéra
Zuzka.
Dňa 22. mája 2019
uplynulo neuveriteľných 10 rokov, čo nás
opustila naša drahá
priateľka KRISTÍNA
SUROVIČOVÁ. Prosíme všetkých,
kto ste ju poznali, o chú spomienku
a modlitbu. Kika, veľmi nám chýbaš.
Tvoje kamarátky.
V týchto dňoch uplynie 20 rokov od smr
našej drahej HELENY
STOVÍČKOVEJ, rodenej Žitnej. V našich
srdciach zostáva stále – láskavá
a usmievavá. Kto ste ju poznali,
venujte jej chú spomienku. Dcéra
s rodinou.

Dňa 2. júna 2019
uplynuli 2 roky, čo nás
navždy opus l náš drahý
a milovaný manžel, ocko
a deduško JUDr. RASTISLAV ŠKODA, tak veľmi si miloval
život, my sme milovali Teba a Ty si
miloval nás. Zbohom si nám nes hol
povedať, ten čas ubieha a Ty nám chýbaš čoraz viac. V spomienkach sme
pri Tebe každý deň. S láskou v srdci
spomínajú manželka Mária, synovia
Roman, Ras slav, Zdenko s rodinami
a dcéra Gabika s rodinou. Kto ste ho
poznali a mali radi, venujte mu s nami
chú spomienku. Ďakujeme.
Dňa 6. 6. 2019 uplynul rok, čo nečakane
zomrel môj životný
partner VOJTO ŠTRBA.
Spomínajme na neho
s úsmevom. Priateľka Jana.
Dňa 11. júna 2019
uplynul rok odvtedy,
čo nás navždy opustil
náš drahý JÁN HLINKA.
S láskou spomína manželka, synovia a ostatná rodina.
Dňa 7.6.2019 uplynie 10 rokov odvtedy,
čo nás opustil JOZEF
BENKOVIČ. Kto ste ho
poznali, venujte mu
chú spomienku. S láskou a úctou
spomína mama a sestra s rodinou.
Chýbaš nám.
„Slza smútku ško stečie
po tvári, bolesť v srdci
zabolí, no pekná spomienka ako večný plameň v našich srdciach
zahorí.“ Dňa 24.06.2019
uplynú už 4 roky, čo nás po ťažkej chorobe navždy opus la naša milovaná
maminka, babka, sestra, teta Ing.
ZUZANA MAREČKOVÁ, rodená Cíchová. Kto ste ju poznali, venujte jej, prosím, chú spomienku. S úctou a láskou
spomínajú dcéry Barbi a Veronika,
sestry Mária, Hela a ostatná rodina.
Dňa 15. júna 2019
uplynie 6 rokov, čo nás
navždy opus l náš drahý
manžel, otec a dedko
BENJAMÍN ČÍK a 10.
júla 2019 by sme si pripomenuli jeho
nedožité 70. narodeniny. S láskou
a úctou spomínajú manželka Daša,
synovia Peter a Benjamín, nevesta Valika a vnúčatá Simonka, Katka a Peťko
a ostatná rodina. Kto ste ho poznali,
venujte mu s nami chú spomienku.

Kultúrne leto 2018

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RAČA

Otvorenie kultúrneho leta
Amﬁteáter-Knižkova dolina 28. 6. 2018, piatok, 17.30 – 23.00 h

17.30 hod.

19.00 hod.

20.00 hod.

Mici
skupina Pavol
a Mňau Belasí Hammel
koncert pre de

country hudba

gitara Juraj Burian

foto: belasi.sk

21.30 hod.
Letné kino

Grinch

(animovaný/rodinný/USA/86min/MP/sl. dabing)

Sprievodný program:
tvorivé „rozprávkové“ dielne a maľovanie na tvár.
Nafukovacie atrakcie, cukrová vata, pukance.

Na poduja a v rámci kultúrneho leta vstup voľný.

Dátum
28. 6. 2019
5. 7. 2019
12. 7. 2019
19. 7. 2019
26. 7. 2019
2. 8. 2019
9. 8. 2019
16. 8. 2019
23. 8. 2019
30. 8. 2019

Čas
21:30
21:15
21:15
21:15
21:15
21:00
21:00
21:00
21:00
21:00

Názov ﬁlmu
Grinch
Mamma Mia! Here We Go Again
LOVEnie
Bohemian Rhapsody
Trhlina
Ženy v behu
Zrodila sa hviezda
Po čom muži túžia
Čo sme komu zase urobili?
Ako si vycvičiť draka 3

Zmena programu vyhradená!

Žáner
Animovaný/ Rodinný
Hudobný/ Roman cký
Komédia/ Roman cký
Hudobný/ Dráma/ Životopisný
Thriller/ Mysteriózny
Komédia
Hudobný/ Dráma/ Roman cký
Komédia
Komédia
Animovaný/ Rodinný

Krajina
USA
USA
ČR
USA/VB
SR
ČR
USA
ČR
FRA
USA

Prístup.
MP
12+
12+
12+
15+
12+
12+
12+
12+
MP

Min.
86
114
106
134
111
93
136
95
98
104

Jazyková verzia
slovenský dabing
český dabing
česká verzia
český dabing
slovenská verzia
česká verzia
český dabing
česká verzia
český dabing
slovenský dabing

Fotograﬁe vyhotovené na tomto poduja budú použité na informačné a propagačné účely na webovej stránke MČ BA - Rača a sociálnych sieťach.

