
Zo starej a nevyužitej budovy býva-
lých jasličiek na Plickovej ulici vzni-
kol v priebehu roka nový komplex, 
v ktorom mestská časť Rača už vo 
štvrtok 1. októbra slávnostne otvo-
rila denný stacionár pre seniorov. 
„Som rád, že otvorenie vyšlo na ok-
tóber - mesiac úcty k starším a verím, 
že sa tu seniori budú cítiť príjemne 
a pohodlne,“ povedal starosta Rače 
Peter Pilinský. Budova prešla od 
septembra minulého roku kom-
pletnou interiérovou aj exteriéro-
vou rekonštrukciou. „Od vybu-
dovania novej dispozície budovy, 
zateplenia, kompletnej výmeny 
elektroinštalácie a zdravotechniky, 
vynovenej kotolne až po skrášlený 
exteriér, nový mobiliár, trávnik 
a zeleň, samozrejmosťou sú bez-
bariérové vstupy. V  podstate na 
Plickovej ulici vznikli takpovediac 
dve škôlky vedľa seba – jedna pre 
detičky, druhá pre seniorov a obe 
sú komplet nové,“ dodal Pilinský. 
Budovy prešli rekonštrukciou vďaka 
čerpaniu nenávratného fi nančného 
príspevku z fondov Európskej únie 
v  rámci projektu ISRMO. Rekon-
štrukcia Denného stacionára pre 
seniorov stála 345 630 €, z  toho 
307 671 € bolo uhradených z fon-
dov EÚ a štátneho rozpočtu. Ďal-
ších takmer 30 tisíc  € vynaložila 

Rača na zakúpenie interiérového 
vybavenia, terapeutických pomôcok 
a materiálu. Na vnútorné vybavenie 
poskytol dotáciu 6 tisíc € aj Bratislav-
ský samosprávny kraj.

Škôlka pre seniorov v Rači bude 
svojim klientom poskytovať ambu-
lantnú formu sociálnej služby, ako 
napríklad pomoc pri odkázanosti 
na iné osoby, sociálne poradenstvo 
a rehabilitácia, stravovanie, záujmové 
činnosti, kultúrne činnosti a terapie. 
„Prevádzka bude od 6.30 ráno do 
17.00 poobede, poplatok za celo-
denný pobyt je 7,50 € a 4,50 € za 
poldenný pobyt. Klienti dostanú 
desiatu, obed a olovrant, v prípa-
de záujmu viacerých klientov aj 
raňajky,“ povedala prednostka MÚ 
v Rači Jana Pešková. „Pre tých, ktorí 

sa nebudú mať ráno ako do staci-
onára dostať, budeme poskytovať 
dovoz a odvoz za cenu 1 euro za 
deň.“ Podľa prednostky má stacio-
nár oproti domácej opatrovateľskej 
službe viac výhod, napríklad kon-
takt s ľuďmi, podpora sebestačnosti 
a zamedzenie izolácie. „Táto služba 
je hlavne pre tých, ktorí žijú sami 
a radi by sa stretávali s ľuďmi, vy-
plnili voľný čas rôznymi záujmo-
vými činnosťami, či len tak sedeli 
a klebetili pri čaji alebo kávičke,“ 
doplnila Jana Pešková. 

Pre tých, ktorí sa ešte defi nitívne 
nerozhodli, pripravila Mestská časť 
Rača na 14. októbra 2015 aj Deň 
otvorených dverí, na ktorí sú srdeč-
ne pozvaní všetci záujemcovia a ich 
rodinní príslušníci.  (em)

Rokovanie pre občanov
Priebeh zastupiteľstva bude 
ešte viac ústretovejší a otvorený 
k obyvateľom.

Peniaze pre Raču
Mestská časť získala sto tisíc 
eur od developera na škôlky 
a cesty.

To naj z vinobrania
Množstvo fotiek, krst knihy 

aj pikošky zo zákulisia 
podujatia.

Noviny mestskej časti Bratislava - Rača
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Prvé klientky si poskytované funkcie v škôlke pre seniorov nevedia vynachváliť.  foto: ači

Rača otvorila stacionár pre seniorov

Na zasadnutí miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Rača 
poslanci rokovali o  možnosti 
odkúpenia budovy bývalého 
sanatória na Novohorskej ulici 
za účelom vybudovania úplne 
novej, v  poradí ôsmej mater-
skej školy v  zriaďovateľskej 
kompetencii MČ Rača. V rám-
ci tohto rokovacieho bodu bola 
predstavená ponuka vlastníka 
budovy a pozemkov na Novo-
horskej ulici, spoločnosti Polik-
linika Tehelná, a. s. Vlastník na 
základe rozhodnutia jediného 
akcionára – spoločnosti Fondu 
národného majetku SR – sta-
novil cenu za predaj nehnuteľ-
ností na 333 743,65 eur. Rača 
pritom už v roku 2013 zvažo-
vala spomínanú nehnuteľnosť 
odkúpiť, avšak kvôli vysokej 
cene 423 tisíc eur ponuku vte-
dy odmietla. „Som rád, že sme 
využili takmer 100 tisícový 
pokles ceny a naše zastupiteľ-
stvo jednoznačne rozhodlo 
nehnuteľnosť a  pozemky na 
Novohorskej odkúpiť,“ pove-
dal starosta Rače Peter Pilinský 
a dodal: „Súčasný stav jasne ho-
vorí, že v materských školách je 
nedostatok miest pre deti. Preto 
sme sa rozhodli kúpiť a zúžit-
kovať budovu, ktorá je na pre-
vádzku materskej školy dispo-
zične aj priestorovo vhodná. 
Vybudujeme tu novú škôlku 
a vytvoríme tým desiatky 
ďalších miest pre deti.“ 

Rozširovanie kapacít mater-
ských škôl je jednou z progra-
mových priorít račianskeho 
starostu: „Začiatkom budúceho 
roku začíname s nadstavbou na 
MŠ Barónka, kde pribudnú dve 
triedy a k rozširovaniu kapacít 
dôjde aj na MŠ Pri Šajbách .“

Dokončenie na str. 2

V Rači pribudne 
ďalšia, už ôsma 
škôlka

Na otvorení stacionára nechýbal starosta P. Pilinský, vicestarosta R. Žitný, 
prednostka J. Pešková a pozvaní hostia.  foto: ači
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Pokračovanie zo str. 1
Úhrada kúpnej ceny za budo-

vu a pozemky na Novohorskej 
ulici je navrhnutá v dvoch splát-
kach a to 50% z kúpnej ceny (166 
871,83 €) do konca tohto roku 
a zvyšných 50 % (166 871,83 €) 
k 30. júnu 2016. Rača má mož-
nosť vyjadriť sa k tejto ponuke 
do 16. októbra 2015.

Pôvodný objekt na Novo-
horskej bol daný do užívania 
v roku 1974, naposledy v ňom 
ešte v  roku 2007 fungovalo 
Denné detské sanatórium pre 
deti s  ochorením dýchacích 

orgánov v správe Ministerstva 
zdravotníctva. V  územnom 
pláne hlavného mesta SR Bra-
tislavy z  r. 2007 je uvedené 
funkčné využitie tohto úze-
mia – občianska vybavenosť 
celomestského a  nadmest-
ského významu s možnosťou 
funkcie bývania až na 30%. 
Škôlka na Novohorskej ulici 
pribudne už k doterajším 
škôlkam: MŠ Cyprichová, 
MŠ Gelnická, MŠ Barónka, 
MŠ Pri Šajbách, MŠ Tbiliská, 
MŠ Plickova a ZŠ s MŠ Jána 
Amosa Komenského.   (em)

V Rači pribudne ďalšia, už ôsma škôlka

Mestská časť Bratislava - Rača
oznamuje začatie prerokovania

Návrhu zadania Územného plánu zóny Krasňany, 
MČ Bratislava – Rača

Mestská časť Bratislava - Rača ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej 
dokumentácie oznamuje v zmysle § 20 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokovanie Návrhu zadania Územného 
plánu zóny Krasňany, MČ Bratislava – Rača

v termíne od 5. októbra 2015 do 5. novembra 2015.
S Návrhom zadania sa môžete oboznámiť na internetovej stránke www.raca.sk. Informácie k preroko-
vanému materiálu Vám počas úradných hodín poskytne oddelenie územného plánovania a stavebného 
poriadku, Ing. arch. Katarína Šimková, kancelária č. 7., Alstrova 249, Bratislava, tel: 02/49 200 517.

Pripomienky je možné podať písomnou formou do podateľne miestneho úradu, zaslať mailom na adresu 
katarina.simkova@raca.sk alebo poštou na adresu: Mestská časť Bratislava – Rača, oddelenie územného 
plánovania a stavebného poriadku, Kubačova 21, 831 06 Bratislava do 5. novembra 2015.

Zámerom mestskej časti je schválenie zadávacieho doku-
mentu pre spracovanie územného plánu na zonálnej úrov-
ni, ktorý spodrobní platný územný plán mesta v rozsahu 
a obsahu zodpovedajúcom § 12, § 13 a § 23  stavebného 
zákona a § 13 vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. o územno-
plánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácií. 
Obstaranie je zabezpečené v zmysle § 2a stavebného záko-
na prostredníctvom odborne spôsobilej osoby Ing. arch. 
Marty Závodnej,  reg. č. 340.

Vymedzenie územia pre riešenie Územného plánu zóny Kras-
ňany, MČ Bratislava – Rača a pre riešenie širších vzťahov.

Z uznesení Miestneho
zastupiteľstva
z 22. 9. 2015
MZ schvaľuje návrhovú komi-
siu: Ing. Milada Dobrotková, MPH, 
Ing. Róbert Pajdlhauser, overova-
teľov uznesení a zápisnice: JUDr. 
Juraj Madzin, Mgr. Rudolf Ivičič.
MZ berie na vedomie informáciu 
o plnení uznesení miestneho zastu-
piteľstva mestskej časti Bratislava 
– Rača   zo dňa 23.06.2015.
MZ berie na vedomie informáciu 
o plnení príjmov a výdavkov rozpoč-
tu Mestskej časti Bratislava – Rača 
k 30.06.2015.
MZ schvaľuje úpravu rozpočtu na 
rok 2015 v predloženom znení, výška 
príjmov rozpočtu je 9,670.888.- € 
a výška výdavkov rozpočtu je 
9,560.888.- €.
MZ schvaľuje časový harmono-
gram zostavovania a schvaľovania 
rozpočtu na rok 2016 a obdobie 
2017 – 2018.
MZ schvaľuje odpredaj pozemkov 
registra „C“, par. č. 17272/9 vo výme-
re 19 m2 za cenu 2.638 €  a  par.  č. 
17272/10, vo  výmere 19 m2 za cenu 
2.638 €, k.ú. Rača p. Petrovi Jurišovi, 
Rozmarínova 11, 821 04 Bratislava v 
zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona 
SNR č. 138/1991 Z. z. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov 
s nasledujúcimi podmienkami:
 - vydanie bezdôvodného obohate-
nia za obdobie užívania pozemkov 
bez právneho vzťahu, najneskôr pri 
podpise kúpnej zmluvy  
-  kúpna zmluva bude podpísaná 
do 30 dní od schválenia uznesenia 
v Miestnom zastupiteľstve mestskej 
časti Bratislava - Rača 
- kupujúci uhradí kúpnu cenu naraz 
do 30 dní od podpísania kúpnej 
zmluvy oboma zmluvnými stranami.
MZ schvaľuje zmenu časti uznese-
nia č. UZN 68/23/06/15/P nasledov-
ne: a)vypúšťajú sa slová „a priľahlej 
čakárne o výmere 4,0 m2“ a slová „/
spolu výmera  53,04 m2/“ sa nahrá-
dzajú slovami „/spolu výmera 49,04 
m2/“; b) slová „1.9.2015“ sa nahrá-
dzajú slovami „1.10.2015“, c) slová 
„31.8.2020“ sa nahrádzajú slovami 
„30.9.2020“
MZ a) súhlasí so zámerom odk-
úpenia dubiózneho majetku vo 
vlastníctve Poliklinika Tehelná a.s., 
Tehelná 26, 831 03 Bratislava III, 
IČO 35 914 416 na Novohorskej ulici 
v Bratislave, LV č. 2712: 
parcela registra „C“, parcelné číslo 
1007/49, výmera 580 m2, zastava-
né plochy - parcela registra „C“, 
parcelné číslo 1007/50, výmera 
1660 m2, zastavané plochy - stavba 
súpisné číslo 7487 s príslušen-
stvom, na parcele číslo 1007/49, 
za cenu 333 743,65- € b) viaže 
ďalšie využitie predmetnej plochy 
pre účel vybudovania predškolského 
zariadenia s príslušenstvom.

Kompletné uznesenia
nájdete na www.raca.sk

Jedným z bodov mestského zastu-
piteľstva hlavného mesta Bratislavy 
bolo rokovanie o zľave na cestov-
nom pre držiteľov preukazov ŤZP/
ŤZP-S. V tejto súvislosti predložil 
starosta Rače Peter Pilinský po-
zmeňovací návrh, podľa ktorého 
by si rovnakú zľavu na cestovnom 
mali uplatňovať aj darcovia krvi 
– držitelia diamantovej plakety 
prof. MUDr. Janského. 

Koncom roku 2013 mesto síce 
schválilo držiteľom zlatej plakety 
prof. MUDr. Janského s trvalým 
pobytom v Bratislave bezplatnú do-
pravu, avšak tú si môžu uplatňovať 
len do spustenia III. etapy IDS BK, 
teda do 01.11.2015. Aby táto sku-
pina darcov krvi neprišla o bez-
platnú dopravu úplne, vystúpil 
na dnešnom zasadnutí starosta 
Rače Peter Pilinský s  návrhom 
týkajúceho sa zľavy na cestovnom 
aspoň pre držiteľov diamantovej 
plakety MUDr. Janského. „Nemô-
žeme len tak obísť ľudí, ktorí ne-
zištne a často v úplnej anonymite 

darujú krv a pomáhajú tak iným,“ 
povedal Pilinský. Predložený návrh 
si primátor osvojil a zastupiteľstvo 
ho schválilo. Držitelia diamantovej 
plakety prof. MUDr. Janského s tr-
valým pobytom v Bratislave si teda 
po novom pri kúpe predplatného 

lístka v Integrovanom dopravnom 
systéme v Bratislavskom kraji pre 
zóny 100+101 môžu uplatniť zľavu 
vo výške 90 % zo základnej nezľav-
nenej ceny predplatného cestovné-
ho lístka. 

„Momentálne SČK Bratislava 
mesto eviduje 205 držiteľov dia-
mantovej plakety prof. MUDr. 
Janského v Bratislave, keby si všetci 
zakúpili 365-dňový PCL, refundá-
cia 90% zľavy zo strany mesta si 
vyžiada náklady 48 708 € ročne,“ 
dodal Pilinský.  (em)

 Mesto schválilo pozmeňovací 
návrh o zľave na cestovnom

Držiteľom diamantovej 
plakety prof. MUDr. 
Janského sa môžu stať:
-  ženy za 60 bezplatných 

odberov krvi,
-  muži za 80 bezplatných 

odberov krvi.

Starosta Rače Peter Pilinský 
tento týždeň podpísal zmluvu 
so spoločnosťou RETKINS, 
s.r.o., ktorá v Rači buduje dva 
bytové domy Rača Tower a Rača 
Gate, o poskytnutí podpory pre 
mestskú časť vo výške 100 tisíc 
eur. Spoločnosť RETKINS, ako 

sa píše v zmluve, má v rámci 
svojho investičného zámeru 
záujem podieľať sa na zvýšení 
úrovne občianskej vybavenosti 
mestskej časti Rača. 

Výstavba dvoch spomína-
ných bytových domov bola 
povolená ešte v roku 2010 bý-

valým starostom Jánom 
Zvonárom (SMER). „Som rád, 
že sa nám podarilo získať od 
developera extra finančné 
zdroje, ktoré budú využité 
na zmiernenie negatívnych 
dopadov (najmä na dopra-
vu, parkovanie alebo MŠ) na 

obyvateľov žijúcich v tej-
to lokalite,“ povedal súčasný 
starosta Rače Peter Pilinský. 

Peniaze od spoločnosti RET-
KINS by mali na účet mestskej 
časti doraziť do konca marca 
roku 2016 na základe písomnej 
žiadosti mestskej časti.  (em)

Rača získala od developera 
100 tisíc eur na škôlky a cesty

Rača má nový rokovací poriadok Kauza Fixle: Trestné oznámenie 
na starostu Pilinského

V novom parku
na RNR pribudne 
viac ako 100
mladých stromov
Mestská časť Rača naďalej inten-
zívne rokuje s developerom Rad-
ničného námestia o novom parku, 
ktorý by mal vyrásť v prednej časti 
celého komplexu zo strany Rusta-
veliho ulice a ktorý bude určený 
pre širokú verejnosť. „Vybudovať 
nový park v tejto lokalite bude 
veľkým prínosom pre všetkých 
obyvateľov Rače a myšlienku 
samozrejme podporujeme. Zeleň 
v tejto lokalite je vyslovene nutná 
aj vzhľadom na zvýšenú hustotu 
domov, ktoré tu pribudli,“ povedal 
starosta Rače Peter Pilinský. 

Developer pritom už má aj kon-
krétnu predstavu, ako by mal nový 
park vyzerať. Pribudne v ňom 
okrem inej zelene aj vyše 100 
nových mladých stromov. Ďalších 
50 náhradných stromov developer 
vysadí priamo v projekte. 

S  novým návrhom rokovacieho poriadku 
miestneho zastupiteľstva v Rači prišla skupina 
poslancov na čele s vicestarostom Rastislavom 
Žitným. Podľa ich návrhu bude už od októbrové 
zastupiteľstvo viac otvorené a ústretové k samot-
ným občanom, ktorí by sa chceli aktívne zapojiť. 
„Ak chcel obyvateľ Rače vystúpiť s príspevkom 
mimo programu zasadnutia, musel si doteraz 
počkať na záver zastupiteľstva, ktoré trvá zvyčaj-
ne niekoľko hodín. Zmena v rokovacom pori-
adku prináša pre občanov stanovený čas vždy 
o 17.30 hod, kedy sa v rámci rokovania zaradí 
bod „Vystúpenie obyvateľov“ v dĺžke trvania 
30 minút, pričom na vystúpenie obyvateľov sa 
v tomto bode nebude vyžadovať súhlas miest-
neho zastupiteľstva,“ povedal vicestarosta Žitný 
s tým, že obyvatelia vystúpia v poradí, v akom sa 
prihlásili, v rozsahu 3 minút. Ak sa bude jednať 
o prerokovanie petície, bod bude zaradený do 
programu na 18.00 hod. „Rača chce byť ot-
vorenou a transparentnou mestskou časťou, 
ktorá rešpektuje svojich obyvateľov a preto 
budú mať priestor na zasadnutiach v presne 
stanovenú hodinu,“ dodal starosta Rače Peter 
Pilinský.  (red)

Stavebník Juraj Obermajer, ktorý vo Fixloch stavia 
päť čiernych stavieb bez akéhokoľvek povolenia a v 
rozpore s územným plánom, podal na starostu Rače 
Petra Pilinského trestné oznámenie za ohováranie.

V septembri sa tak Peter Pilinský podrobil výslu-
chu, kde musel vysvetľovať, prečo nazval stavebníka 
arogantným a neporiadnym. „V tomto boji proti 
čiernym stavbám, v ktorom veľa ľudí a inštitúcií 
len rozpráva, ale nekoná, som pripravený aj na 
takéto protiútoky,“ povedal starosta Pilinský a do-
dal: „Ak sa však tento evidentný prípad arogant-
ného porušovania stavebného zákona nedotiahne 
do úspešného konca, bude to opäť ďalšia facka 
všetkým poctivým občanom tohto štátu. Tiež 
ma mrzí, že polícia musí venovať čas aj takýmto, 
zbytočným veciam. Potom sa netreba čudovať, že 
príslušníkom polície nezostáva dostatok času na 
riešenie dôležitých vecí. Mestská časť bojuje proti 
čiernym stavbám vo Fixloch, už dva roky. Na sta-
vebníka podala už tri trestné oznámenia a vydala 
aj rozhodnutie o odstránení čiernych stavieb, voči 
ktorému sa Obermajer odvolal a prípad sa tak pre-
súva na Okresný súd Bratislava. (red)

Schátranú budovu bývalého detského sanatória na Novohorskej 
ulici nahradí nová škôlka.  foto: red
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MACH
consulting

Fantastická zábava, preplnené 
ulice, burčiaky, litre vypitého vín-
ka, kilá zjedených lokší a  tisíce 
spokojných návštevníkov, ktorí 
odchádzali domov s množstvom 
zážitkov. Pochvaľovali si aj stán-
kari, ktorí predali takmer všetko, 
čo pripravili. Tradičným oberač-
kovým slávnostiam tento rok do-
prialo aj počasie, keď na rozdiel 
od minulých upršaných ročníkov 
svietilo celý čas slnko a teplomery 
hlásili až vyše dvadsať stupňov. 

OTVORENIE
VO VIACERÝCH JAZYKOCH
Slávnostný otvárací ceremoniál sa 
konal v amfi teátri za účasti mno-
hých hostí. Nechýbal ani alego-

rický sprievod, na čele ktorého 
niesli račianski vinári strapec 
hrozna. „Veľmi by som sa chcel 
v mene Račianskeho vinohrad-
níckeho spolku poďakovať pani 
Marte Prokešovej, ktorá už roky 
pletie nádherný strapec hrozna,“ 
povedal šéf spolku vinárov Dušan 
Žitný a zároveň poďakoval všet-
kým členom spolku za aktívne 
zapojenie sa do prác počas celé-
ho vinobrania. „Pozvánku zúčast-
niť sa nášho vôbec najväčšieho 
podujatia prijali aj naši zahranič-
ní priatelia, a tak sa v amfi teátri 
počas slávnostného otvorenia 
rozprávalo až piatimi jazykmi 
– okrem domácej slovenčiny aj 
po taliansky, gruzínsky, poľsky 

a česky. Hosťom sa u nás v Rači 
veľmi páčilo, vyskúšali si aj liso-
vanie hrozna,“ povedal starosta 
Rače Peter Pilinský.

ZÁBAVA AŽ NA TROCH 
PÓDIÁCH 
Program vinobrania sa ten-
tokrát rozdelil až na tri pódiá, 
a  to okrem amfiteátra a  Ne-
meckého kultúrneho domu aj 
na Námestie Andreja Hlinku. 
I keď dva dni pred začatím vi-
nobrania sa vedenie mestskej 
časti rozhodlo večerný program 
z amfi teátra presunúť na spo-
mínané ďalšie dve pódiá, nič to 
neubralo na jeho kvalite. „Dá sa 
povedať, že program uspokojil 

všetky generácie. Najmenšie 
detičky sa zapojili do interak-
tívneho divadla Jaja a  pozreli 
si aj vystúpenie kúzelníka Petra 
Šestáka, mládež a stredná gene-
rácia si zaskákala na hity sku-
piny Gladiátor a Peter Bič Pro-
ject, no a tí najstarší sa vrátili do 
čias mladosti prostredníctvom 
dychovej hudby Senčanka či 
Záhorienka alebo folklórneho 
súboru Karpaty,“ povedala šéf-
ka kultúry v Rači Tatiana Rat-
kovská.

TRADIČNÉ RAČIANSKE 
KOLÁČE A SLANÉ DOBROTY
Tak ako minulý rok aj teraz sa 
hneď v  prvý podvečer krstila 

Tohtoročné vinobranie vyšlo na výbornú!

ďalšia račianska kniha s názvom 
Tradičné račianske koláče a sla-
né dobroty, ktorá vyšla pod zá-
štitou starostu Petra Pilinského. 
Knihu plnú skvelých receptov 
pokrstila legendárna slovenská 
herečka Ida Rapaičová a talen-
tovaný kuchár z  Rače Lukáš 
Dörnhöfer. O knihu plnú dob-
rôt bol počas celého Vinobrania 
obrovský záujem. „Išla na drač-
ku, predali sme takmer polovi-
cu nákladu,“ prezradila Monika 
Debnárová z  marketingového 
oddelenia v  Rači. Záujemco-
via si publikáciu môžu zakúpiť 
v  e-sho pe, na marketingovom 
oddelení mestskej časti alebo 
počas vianočných trhov. 

KRSTY AJ VÝSTAVY
To, že Rača je široko-ďaleko 
známa svojím fantastickým vín-
kom, už všetci návštevníci vedia. 
Počas oberačkových slávností 
bolo tohto kráľovského moku 
neúrekom, krstil sa dokonca aj 
sekt PALUGAY – Brut – métho-
de traditionelle od spoločnosti 
Villa Vino Rača a.s. Príjemným 
spestrením slávnostného otvo-
renia bol ale aj krst ľalioviek. 
Kvety podľa názvov partner-
ských miest pokrstila račian-
skou frankovkou herečka 
Zuzana Fialová. „Rastlinkám 
prajem, aby rástli v záhradkách 
a robili ľuďom radosť,“ povedala 
stálica fi lmových plátien.

Pre milovníkov umenia boli 
zase pripravené rôzne vernisá-
že a výstavy, napríklad v pries-
toroch Miestneho úradu na 
Kubačovej bola možnosť vidieť 
obrazy členov Detvianskej ume-
leckej kolónie pod názvom Vo 
víne je pravda, v  obrazoch je 
umenie a krása; v krásnej Čer-
venej lisovni zase vystavili svoje 
diela umelci v rámci sympózia 
Art Villa Rača. 

Zaujímavá bola aj výstava ši-
kovných račianskych čipkárok, 
tento raz netradične najmä vo 
vianočnej tematike. „Vianoce 
sme tu ešte nemali,“ vravela šéf-
ka cechu, pani Eva Dekanová. 
Návštevníci si tak na začiatku 

jesene mohli okrem iného po-
zrieť aj vystavených anjelikov, 
darčeky i betlehem. 

Ani tento rok na vinobraní 
nechýbali stále expozície ako 
Račianska izba či Pamätná sieň 
generála M. R. Štefánika. V úče-
lovej budove zas prebehla obľú-
bená výstava ovocia, zeleniny 
a kvetov.

APLAUZ
PRE BUBENÍKOV Z ČESKA
Návštevníkom sa páčil aj 
program, ktorý si pripravili 
partnerské mestá. Obzvlášť veľ-
ký potlesk venovali bubeníckej 
šou súboru Wild Sticks v rámci 
vystúpenia Starého Města pod 

Na slávnostnom otvorení nechýbali račianski vinári s už tradične krásnym strapcom hrozna.  foto: ľp

Lisovanie hrozna si vyskúšal aj starosta Morawice Marian Buras.   foto: ľp

Račianski vinári sa mali čo obracať.  foto: ači Starosta Peter Pilinský s hosťami   foto: ľp

Parádnu atmosféru si užili deti aj stánkari.  foto: ači 
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Landštejnem. Zahanbiť sa ne-
nechali ani ostatní hostia, sta-
rosta poľskej Morawice rozdával 
vlastný domáci med a  bývalý 
primátor talianskeho Priverna 
Umberto Macci ako vďaku za 
pozvanie venoval nášmu Petro-
vi Pilinskému výbornú mozza-
rellu di bufala. 

Súčasťou vinobrania boli aj 
športové podujatia, o  nich sa 
dočítate na stranách 12 – 13. 
Viac fotografi í z tradičných obe-
račkových slávností nájdete na 
stránke Rače www.raca.sk.

VINOHRADNÍCKY SPOLOK
Už tradične išli na odbyt aj vínka 
Račianskeho vinohradníckeho 
spolku. V Račianskom chotári 
ich navštívili stovky záujemcov, 
aby doplnili svoje domáce záso-
by. Spolok zároveň vyhodnotil 
rôzne súťaže.  Zuzana Ačjaková

Kategória o najkrajší 
a najlepší strapec: 
STOLOVÉ ODRODY HROZNA
1.  Ľubica Lednárová – Jalo-

venský 
2.  Rudolf Rakyta – Pannónia 

Kincse
3.  Marián Benkovič – Suzi

MUŠTOVÉ ODRODY 
1.  Eduard Sabo – Frankovka 

Modrá
2. Eduard Sabo – Veltlín
3. Milan Holík – Veltlín zelený

SÚŤAŽ O NAJLEPŠÍ BURČIAK
1. Miloš Máťuš – Müller
2. Juraj Vladár ml. – Muškát
3.  Jozef Štibráni – Frankovka 

červená
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Občianske združenie Rača Žije 
usporiadalo v spolupráci s mestskou 
časťou Bratislava – Rača a Klubom 
rodičov – Vajnory v auguste pre deti 
od 6 do 10 rokov denný letný tábor, 
počas ktorého sme okrem množstva 
aktivít pripravili deťom aj celodenné 
šantenie v neďalekom Kids worlde. 
Rodičia tak mali aspoň počas jed-
ného pracovného týždňa postarané 
o svoje ratolesti, ktoré sa v našom 
tábore naozaj nenudili. Zahrali sa na 
detektívov, keď pátrali po ukradnu-
tom poklade, ktorý si v posledný deň 
tábora s nadšením aj rozdelili. Svoje 
vedomosti si porovnali v kvízoch 
a zručnosť prejavili v gumičkovaní 
a výrobe táborovej vlajky. Nechýbal 
ani deň plný športu, či už v podobe 
štafety, alebo tréningu s majstrom 
Európy v thai boxe Jánom Polakovi-
čom, ktorý im predviedol ako správ-
ne bojovať a ochraňovať slabších. 
Veľkú radosť mali aj zo šmýkania 

či skákania v Kids worlde. V rámci 
kolektívnych hier sa naučili aj novú 
spievaciu hru čiky-čaky. V priebe-
hu týždňa plného hier deti privo-
ňali aj k novinárskemu remeslu. 
Z rozprávkového týždňa plného 
hier a zábavy vyrobili časopis po-
skladaný z básničiek a fotiek, ktorý 

bude pre nich peknou pamiatkou.  
Občianske združenie Rača Žije 
ďakuje touto cestou mestskej časti 
Bratislava Rača a Bratislavskému 
samosprávnemu kraju za podporu 
v podobe dotácie, vďaka čomu bolo 
možné znížiť deťom príspevky na 
pobyt v tomto tábore.  Rada by som 

touto cestou poďakovala starosto-
vi Rače Petrovi Pilinskému, pred-
nostke Janke Peškovej a všetkým 
poslankyniam a poslancom, ktorí 
tento projekt podporili a umožnili 
tak stráviť deťom nezabudnuteľný 
prázdninový týždeň.

Monika Debnárová

Na miestnom úrade sa konala ďalšia zo 
svadieb, nevestu v typických bielych ša-
tách by ste však hľadali márne. Spolu so 
ženíchom si vymenili obrúčky v pravých 
račianskych krojoch! Ani jeden z mla-
domanželov síce pôvodne nepochádza 
z Rače, no do našej mestskej časti sa tak 
zamilovali, že si ju chceli uctiť aj v  je-
den z najdôležitejších dní svojho života. 
„Chceli sme zachovať tradície a sme radi, 
že sa nám to podarilo,“ povedala Račian-
skemu výberu Eva Pűšpőkyová, dnes už 
Váczy. Spolu s nastávajúcim prišli do Bra-

tislavy z Anglicka, kde momentálne žijú 
na svadbu svojej sestry a pri tej príležitosti 
sa so snúbencom vzali presne v deň naro-
denín svojej mamy. Zamilovanú dvojicu 
oddával priamo starosta Peter Pilinský. 

„Tento rok som sobášil naozaj netra-
dične oblečené páry. Jednou z nich bola 
v lete ,hippie´ svadba, keď mal ženích len 
kraťasy a jeho polovička ľahké letné šaty, 
tento raz to boli mladomanželia v račian-
skych krojoch. Som zvedavý, čím nás bud-
úci mladomanželia prekvapia nabudúce,“ 
uviedol šéf Rače.  (red)

Petržalská svadba počas Divadelného pondelkaKRÁLIKY Z KLOBÚKA

Kedy? 4. október, 16.00 hod
Kde? Nemecký kultúrny dom, Barónka 3
Vstupné: 2 €
Predpredaj: Odd. kultúry - MÚ Rača, 
Kubačova 21, dana.olvecka@raca.sk

Kedy? 12. október, 18.00 hod.
Kde? Nemecký kultúrny dom 
Barónka 3
Vstupné: 4 €, seniori 2 €
Predpredaj: Odd. kultúry - 
MÚ Rača, Kubačova 21,
dana.olvecka@raca.sk

MČ Bratislava- Rača vás 
pozýva na jedinečné di-
vadelné predstavenie pre 
deti. Dvaja králici Oskar 
a Bonifác ožijú a prichá-
dzajú s novou zábavno - 
vzdelávacou šou s pesnič-
kami, vtipnými dialógmi 
a interaktívnymi hrami.

Nevestu, ženícha, kmotry a ostatných 
svadobčanov stvárňujú seniori z Petr-
žalky. Dej hudobno-dramatického 
pásma je z 80-tych rokov minulého 
storočia, kedy sa stará Petržalka búrala a záro-
veň sa rozbiehala výstavba megasídliska, kde sa 
postupne sťahovali obyvatelia z celého Sloven-
ska a prinášali so sebou aj zvyky zo svojho ro-
diska. „Presne túto všehochuť zvykov a nárečí 
zachytáva aj naša svadba – ženích je vdovec zo 
Záhoria, nevesta je stará dievka od Nitry. Celé 
vystúpenie – piesne, hovorené slovo, zvyklosti, 
tance – sa nesie v tom duchu spred niekoľkých 
desaťročí,“ priblížila pásmo predsedníčka OZ 
Petržalčanka Alžbeta Korbelová.

čas a
h 
-

Nevesta a ženích si povedali 
áno v račianskom kroji!

Deti si užili tábor a našli aj ukradnutý poklad

Obľúbeným sprievodným programom bol aj tento rok krst knihy. Zľava Monika Debnárová, Peter Pilin-
ský a krstní rodičia Ida Rapaičová a Lukáš Dőrnhőfer.  foto: ľp

Ľaliovky so starostom pokrstila herečka Zuzana Fia-
lová.   foto: zt

Moderátorkou na pódiu pred NKD bola 
herečka Zuzana Haasová.   foto: bb

Najväčším ťahákom bolo vystúpenie 
skupiny Gladiátor.   foto: zt Program si užili tisícky ľudí v uliciach Rače.   foto: zt

Záujem bol aj o výstavu ovocia, zeleniny a kve-
tov.   foto: ači

Mnohé deti mali aj vďaka OZ Rača žije zábavnejšie leto.   foto: md
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Všetci návštevníci sa zalizovali, 
a veru mali na to dôvod. V ssep-
tembri sa uskutočnil už siedmy 
ročník Dňa vo Vinohradoch a kto 
sa zúčastnil, neodchádzal sklama-
ný.  Vinári rozložili svoje stany na 
štyroch miestach. V  genofonde 
Frankovky ponúkali svoje vínko 
Miloš Máťuš a František Krajči-
rovič, na parkovisku pod kúpalis-

kom Róbert Witkovský, na prvej 
terase vo Fixloch Ľubica Lednáro-
vá a Eduard Brichta, no a na ďal-
šej terase mohli všetci zúčastnení 
ochutnať výsledok úrody Karola 
Križanoviča.  Obľúbenú račian-
sku akciu tento rok bojkotovalo 
počasie, čo sa trochu prejavilo aj 
na účasti. Ľudí bolo síce menej 
ako v  minulosti, ponuka však 

zostala bohatá. Dvaja vinári do-
konca priniesli už aj burčiak a za 
gulášom pani Lednárovej sa len 
tak zaprášilo. Všetci návštevníci 
sa zároveň mohli vo vinohradoch 
poprechádzať a ochutnať čerstvé 
hrozno. Dobrá nálada potvrdila, 
že nielen malebné pivničky, ale aj 
krásny výhľad na malokarpatskú 
krajinu má svoje čaro.  (red)

Krasňanskí seniori na Slavíne

Početná skupina členov našej organizácie si 
spravila výlet na Slavín. Tam sme položili kyti-
cu ruží so spomienkou na Výročie SNP. Medzi 
21 spokojnými zúčastnenými má najmladšia 
pani Ľubica Kupcová 61 rokov a najstaršia Má-
ria Kupcová 86 rokov. Pozreli sme si prekrásnu 
panorámu našej metropoly a prechádzkou cez 
Horský park sme pokračovali pod Kalváriu, kde 
sme celú akciu ukončili návštevou Lurdskej jas-
kyne. 
 Bohumír Hanzlovský, predseda DCS – Krasňany

Seniori v meste a na hrade

Dva vláčiky Prešporáčiky odštartovali 8. sep-
tembra z Krasnian svoju jedinečnú vyhliadko-
vú jazdu mestom. Typické červené vozidlá plné 
nadšených členov Krasňanskej besedy smerovali 
až na nádvorie Bratislavského hradu. Cestou sme 
prešli okolo obrátenej pyramídy, Národnej ban-
ky Slovenska a pamiatok Starého Mesta. Z akcie, 
ktorú zorganizovala „uršo“ ZO-JDS pre seniorov 
z Krasňanskej besedy sme všetci  odchádzali veľ-
mi spokojní a s úžasnými zážitkami. 
 Bohumír Hanzlovský, predseda DCS – Krasňany

Župná olympiáda seniorov BSK

Na 5. ročníku župnej olympiády seniorov BSK 
sa zúčastnili aj seniori našej mestskej časti Rača 
z denného centra seniorov Rača a Krasňany. Našu 
MČ reprezentovali G. Kučeráková , E. Kovačiková, 
A. Bossányiová , A. Máťuš, P. Štefunek a A. Khandl. 
V DSS ROSA sa 25.8. konali súťaže v 7disciplínach 
za účasti 14 družstiev. Náš tím získal jedno prvé, 
jedno druhé a dve tretie miesta. Na záver pek-
nej športovej akcie nám zaspievali seniori z DSS 
a ZPS Rača, spevácky súbor RADO VANKA pod 
vedením p. T. Buocikovej.  (ak)

Dôchodcovia z Domova sociálnych 
služieb a  zariadenia pre seniorov 
v  časti penzión sa môžu pochváliť 
veľmi pekným areálom s množstvom 
zelene a kvetov. Starajú sa oň sami, 
pričom tí, ktorí vládzu a majú záujem 
polievajú či vysádzajú kvietky a striha-
jú kríky. Ďalší zas vedú rôzne krúžky, 
aktualizujú nástenku alebo ako členo-
via speváckeho združenia prispievajú 

k dobrej nálade. To, že dlhé roky ro-
bia toto všetko zadarmo ocenil aj ich 
riaditeľ Ján Kmeť, ktorí 20 obyvateľom 
tamojšieho penziónu rozdal ďakov-
né listy a porozprával sa s nimi aj na 
nasledovnej besede. „Chcem vám po-
ďakovať, že skrášľujete naše zariadenie 
a zároveň oceniť vašu prácu, ku ktorej 
pristupuje s veľkou láskou,“ povedal 
riaditeľ všetkým zúčastneným.  (red)

Deň otvorených
dverí v Ráčiku

Najväčšie podujatie v roku Račianske vinob-
ranie sprevádzalo množstvo rôznych aktivít, 
medzi ktoré patrilo aj „Sympózium maliarov 
a drevosochárov „Art Rača 2015“. Sympózium 
sa konalo v dňoch 7 – 11. septembra. Účasť 
a zastúpenie umelcov združených v Art Villa 
Rača, z iných slovenských miest a dokonca aj 
zo zahraničia - Nemecka a Ruska svedčí o tom, 
že umenie sa teší pozornosti nadšencov umenia 
aj v tejto materiálne založenej dobe. Sympózia 
sa zúčastnili aj žiaci základných škôl  ZŠ Tbilis-

ká  a ZŠ J. A. Komenského na Hubeného ulici. 
Deti sa oboznámili s tvorbou drevosochára Jula 
Ferlíka. Pod vedením umelkyne Oľgy Kuskovej 
- Ovsepian sa učili technike akvarelu. V pries-
toroch krásnej obecnej záhrady, pod vedením 
Vojtech Polakoviča, Gabriela Loveckého a Dag-
mar Pavúkovej namaľovali obrázky, ktoré boli 
vystavené spolu s dielami umelcov v „Červenej 
lisovni“ NKD na výstave v rámci Vinobrania. 
Členovia OZ Art Villa Rača ďakujú všetkým, 
ktorí  výstavu navštívili, zastavili sa pri obra-

zoch, osobne sa porozprávali s umelcami o ich 
tvorbe a potešili svoje oko a dušu. 
 Gabriel Lovecký

Rada by som vám predstavila Klub 
Pohodička a popísala vám, čo všet-
ko sme v roku 2015 zažili. Klub 
Pohodička je miestom, kde deti a 
mladí ľudia dostávajú priestor na 
sebarealizáciu, môžu sa učiť no-
vým zručnostiam, ovplyvňovať svet 
okolo seba,  nájsť tu človeka, ktorý 
je tu pre nich v ich každodenných 
radostiach, ale aj smútkoch, alebo 
len tak si posedieť, tráviť voľný čas, 
porozprávať sa, čí zahrať skupinové, 
alebo spoločenské hry. Spoločne s 
mladými z klubu organizujeme zá-
žitkové výlety a komunitné poduja-
tia. Jednou z najobľúbenejších akcií 
je Sídlisková Pohodička, ktorá je 
tvorená participáciou mladých zo 
sídliska.  Od plánovania, až po sa-
motnú realizáciu. Tretí ročník mal 
nabitý program: cyklokino, sadenie 
byliniek, basketbal, futbal, ping-
pong, graffi  ty stena, tvorivé dielne, 

prvá pomoc, beh so psom, domáce 
koláče a i. 

Okrem toho sme pripravili 
fl orbalový turnaj, Restaurant day, 
basketbalový turnaj či Narodeniny 
klubu.

Rok 2015 bol nabitý zážitkami. 
Zúčastnili sme sa spolu s klubom 

Nízkoprahového cupu, ktorý bol 
zameraný na budovanie a posilne-
nie tolerancie, priateľstva medzi 
deťmi a mládežou a odmietanie 
diskriminácie a xenofóbie (vyhrali 
sme prvé miesto), zorganizovali 
sme dve prespávačky, kde nechý-
balo spoločné varenie, hry, dobré 

fi lmy. Cez prázdniny sme boli na 
chate, kde sme si mohli vyskúšať 
aké to je bez elektriny, signálu, či 
vody z kohútika. Absolvovali sme 
dva nočné pochody, nechýbala 
opekačka na Železnej studničke, 
cyklovýlet, Tvrďák v Čunove a i. 
V tomto roku naše služby  využilo 
už 88 detí.  Klub Pohodička je bez-
platný, otvorený pre všetkých od 8 
do 18 rokov, nie je potrebná žiadna 
forma registrácie či členstva, nevy-
žaduje sa pravidelná dochádzka. 

Momentálne sme sa, ale presu-
nuli do ulíc sídliska v Rači/Východ-
né. Kde sa s deťmi a mladými ľuď-
mi stretávame na ihrisku trikrát do 
týždňa. Utorok, stredu od 16:00 do 
18:00 a v piatok od 15:00 do 18:00. 
Ak sa chcete dozvedieť o nás viac 
sme na facebooku Klub Pohodička, 
alebo Mládež ulice. 
 Mgr. Eva Košťálová

Meranie hluku na Východnom preukázalo prekročenie zákonných limitov

Riaditeľ Domova sociálnych služieb a zariadenia pre seniorov ocenil dobrovoľníkov

Račianske rodiny mali 3. septem-
bra možnosť navštíviť priestory 
Rodinného centra Ráčik. Pod-
ujatie sa konalo na začiatku 
školského roka, kedy sme chceli 
ukázať nielen deťom a rodičom, 
ale aj obyvateľom Rače,  že aj RC 
Ráčik ponúka rôzne možnosti, 
ako zmysluplne tráviť voľný čas. 
V  centre je možné navštevovať 
kurzy cvičení, alebo jogy, príle-
žitostné tématické večerné kurzy 
varenia pre mužov,  nedeľné po-
poludia so spoločenskými hrami 
pre rodiny, tvorivé dielne, čítania 
rozprávok hercami pre deti, rôz-
ne prednášky a iné. Samozrejme 
nemožno zabudnúť na herňu 
a  pravidelný program pre deti 
a ich rodičov. Rodinné centrum 
funguje už 11 rokov a bolo pre 
nás veľkou cťou, keď nás počas 
dňa otvorených dverí navštívil 
starosta MČ Rača Peter Pilinský 
a niektorí poslanci za mestskú časť 
Rača.  (RC Ráčik)

Na Dni vo Vinohradoch okrem 
vínka aj guláš a čerstvé hrozno

Sympózium Art Rača 2015 

Mládež ulice v uliciach Rendezu

Obyvatelia Východného sa po de-
siatkach rokov márnych sťažností 
a prosieb adresovaných ŽSR, štát-
nym orgánom i samospráve dočkali 
prvého kroku pri riešení hluku na 
Východnom a v auguste sa konečne 
odborne zmeral hluk, ktorý spôso-
buje prevádzka Zoraďovacej stani-
ce Bratislava – Východ a prevádzka 
Opravovní Cargo. 

Kauza hluku na Východnom sa 
začala hýbať na základe hromad-
nej sťažnosti stoviek obyvateľov 
Východného z februára 2015 a ná-
slednej účasti rozhorčených ob-
čanov na zasadnutí zastupiteľstva 
v máji 2015. Potom udalosti nabrali 
rýchly spád: v júni výberové kona-
nie a zmluva s dodávateľom, v júli 
vďaka úzkej spolupráci medzi MÚ 

Rača, poslankyňou p. Gelingero-
vou, odborníkom na hluk p. Zať-
kom z Rače a zástupcom obyvateľov 
p. Štrbákovou prebehla príprava 
celého procesu merania (ofi ciálny 
názov: Štúdia objektivizácia a hod-
notenie expozície obyvateľov a ich 
prostredia hlukom) a  začiatkom 
augusta sa konečne po dlhých ro-
koch presne zmeral hluk, na ktorý 
obyvatelia upozorňovali už roky.

Meralo sa 24 hodín nepretržite, 
v  troch meracích bodoch v  naj-
viac postihnutých lokalitách na 
ulici Dopravná 10, Na pasekách 8 
a na Východnej ulici. Aby sa vylú-
čili iné druhy hluku, bola použitá 
najmodernejšia meracia technika, 
kamerové záznamy, špeciálne mi-
krofóny. Dnes môžeme povedať, že 

objektívna štúdia jasne zmerala, že 
sťažnosti obyvateľov sú opodstatne-
né – VŠETKY limity hluku, ktoré 
stanovuje zákon, teda limit pre deň 
(6-18h; 50dB), limit pre večer (18-
22h; 50dB) aj limit pre noc (22-6h; 
45dB) boli na všetkých troch mera-
cích bodoch prekročené.  Podobný 
problém riešili aj obyvatelia obce 
Mojš pri Žiline, kde občania boj 

vyhrali a protihlukové opatrenia sú 
už pred spustením do prevádzky. 
 Štúdia, ktorú vykonala na Východ-
nom nezávislá fi rma na objednávku 
MÚ Rača na základe iniciatívy ob-
čanov, je len prvým krokom a my, 
občania veríme, že budú nasledovať 
ďalšie a dočkáme sa opatrení na zní-
ženie hluku, ktorý nás trápi desiatky 
rokov.  Vieroslava Štrbáková

Merací 
bod

Ref. 
časový 
interval

Meraný
celkový 

zvuk (dB)

Špecifi cký zvuk
od činnosti

zriad. stanice (dB)

Posudzovaná 
hodnota z iných 

zdrojov (dB)

Prípustné 
hodnoty z iných 

zdrojov (dB)

Prekročenie 
PH pre časový 
interval (dB)

H1
Večer 79,1 78,8 80,6 50 Je prekročená
Noc 79,1 78,9 80,7 45 Je prekročená
Ráno 73,5 72,8 74,6 50 Je prekročená

H2
Večer 59,4 57,8 59,6 50 Je prekročená
Noc 59,9 56,7 58,5 45 Je prekročená
Ráno 53,3 50,2 52,0 50 Je prekročená

H3
Večer 57,1 55,1 56,9 50 Je prekročená
Noc 59,3 56,5 58,3 45 Je prekročená
Ráno 52,1 48,7 50,5 50 Je prekročená

Vinári opäť úspešne ponúkali svoju produkty priamo vo vinohradoch.  foto: ľp
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Elektromontážne práce - 
opravy. Sťahovanie

a likvidácia starého nábytku. 

0905605640

www.ruukkistrechy.sk

Využite zľavu pri príležitosti uvedenia  
krytiny Ruukki Armorium na trh.

ARMORIUM - UVÁDZACIE CENY

NOVINKA 2015
Strešná krytina

Ruukki Armorium

FRANK - STRECHY, s r.o. 
Výhonská 1, areál Drevony Rača, Bratislava                                                                   

tel: 0903 230 965 
mail: frank@frank-strechy.sk

www.frank-strechy.sk
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redakciarv@raca.sk

redakciarv@raca.sk

Veterinárna ambulancia BHVet
Koľajná 27, 831 06  Bratislava

Po – Pia: 900 – 1900,  So: 1300 – 1800

tel.: 02/44 88 66 06, 0910 576 975  www.vetambraca.sk

interná medicína  chirurgia  RTG  USG 
laboratórna diagnostika  predaj veterinárnych diét

NOVÉ BYTY V PREDAJI

BÝVANIE PRI NOVOM PARKU

79.900IZB.
OD2 

129.900IZB.
OD3 

47.900IZB.
OD1 

WWW.RNR.SK  |  0914 234 567
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BEZDOTYKOVÁ AUTOUMÝVÁREŇ
v Rači nemeckej kvality od fi rmy Ehrle
OTVORENÁ NON-STOPOTVORENÁ NON-STOP

Račianska 182, oproti Peknej ceste v areáli Yamaha

Predplaťte si
kredit na umývanie

a získajte zľavua získajte

- 20 %
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Pod organizátorskou taktovkou predsedu 
a podpredsedu OZ Klub priateľov futbalu 
Kengura sa v sobotu 12. septembra od 9:00 
do 15:00 uskutočnil 5. ročník Memoriálu Mi-
loša Sedramača. Podujatie bolo organizované 
v spolupráci s FK Rača a MÚ Rača. Turnaj bol 
venovaný pamiatke na legendárnu postavu 
v histórii futbalu v Rači – nezabudnuteľného 
Miloša Sedramača alias Sedra. Podujatia pre 
kategóriu U 8 (deti narodené po 1. 1. 2008) 
sa zúčastnilo osem mužstiev. Domáci klub 
reprezentovali dve družstvá – U 8 a aj ich 
mladší kamaráti z U 7. Turnaj slávnostne za-
hájil pán starosta Peter Pilinský. Na zahájení 

boli aj pán vicestarosta Rasťo Žitný, poslanci 
Juraj Madzin a Mário Khandl, športový refe-
rent Marek Porvazník a samozrejme aj syn 
Janko Sedramač s maželkou a deťmi. Vyda-
rená akcia priniesla krásne súboje, obrovské 
nasadenie, futbalové fi nesy a hlavne radosť 
zo športovania. Bolo vidieť, že deti šport 
milujú a majú radosť z pohybu, rodičia ich 
podporovali aj pri výhrach a prehrách. Na 
vydarenom podujatí sa varil pravý račiansky 
guláš, ktorý všetkým chutil. Na záverečnom 
vyhodnotení bol poslanec Bratislavského sa-
mosprávneho kraja Juraj Lauko a poslanec 
Róbert Pajdlhauser.

Hlavne veľká vďaka patrí organizátorom za 
skvelú organizáciu, sponzorom za vynikajúce 
pohostenie a pitný režim, rodičom za pomoc, 
starostlivosť a hlavne vynikajúcu atmosféru!
 Pavol Máťuš 

| Šport / Inzercia || Šport / Inzercia |

  6.1. + 20.1.

12.2. + 20.2.

13.3. + 20.3.

14.4. + 22.4.

15.5. + 20.5.

16.6. + 20.6.

 9.9. + 20.9.

10.10. + 20.10.

11.11. + 20.11.

12.12. + 20.12.

akciovéDNINA VŠETKO

+ 21 + 20 1220%

najlepšia zostava turnaja

najlepšia zostava turnaja
tabuľka

riadková inzercia
INŠTALATÉR 0904572977
Kúrenár, inštalatér 0905 495 
819
Elektroinštalačné práce, 
opravy a revízie NONSTOP. Tel.: 
0944447969
Oprava TV priamo u zákazníka.
Tel.: 0905846710

Spoľahlivo pripravím na pri-
jímačky na 8r gymnázium. 
T:0903046280
Upratovacia fi rma hľadá pedant-
nú spoľahlivú pani na upratovanie 
kancelárií v Krasňanoch Horská ul., 
3 h denne v prac. dňoch mzda 250 
eur mesačne čisté. Nástup ihneď. 
Tel. 0904393333

4920 
0513

redakciarv@raca.sk

24. ročník Račianskeho strapca sa 
konal v sobotu 12.9. v telocvični 
na ZŠ Tbiliská. Zúčastnilo sa ho 
približne 65 súťažiacich z 9-tich klu-
bov. Súťažilo sa v 10-tich kategóri-
ách. Karatisti z domáceho klubu zís-
kali 4 medaily. B. Sloboda obsadil 3. 
miesto v kobudo a 2. miesto v kata, 
T. Slobodová a S. Vargová získali vo 
svojich kategóriách 3.miesta.

Pozemní hokejisti sú zlatí aj bronzoví
Veľký úspech 
pre našu mest-
skú časť! Ra-
čianski pozem-
ní hokejisti do 
16 rokov získa-
li zlaté medaily 
a do 13 rokov bronzové medaily na veľkom medziná-
rodnom turnaji v slovinských Predanovciach, kde sa 
postupne stretli so súpermi z Chorvátska, Srbska, 
Rakúska, Maďarska a Slovinska. Postupne nad nimi 
vyhrávali a po parádnom obrate vo fi nále a nasledov-
ných víťazných samostatných nájazdoch vyhrali v kate-
górií do 16 rokov 1. miesto!

Martin Mýtny, tréner, KPH Rača

Rendez – mestská časť Rače už 25 
rokov prejavuje hold a úctu práci 
vinohradníkov pri ich veľkolepom 
sviatku vinobrania formou mini fut-
balového turnaja „O pohár starostu 
MČ Rača“. Nádherné slnečné po-
časie dalo priestor všetkým štyrom 
mužstvám, aby predviedli a uká-
zali futbalovú krásu v brilantných 
kľučkách, nápaditých kombináciách 
s množstvom prudkých fi nálnych 
zakončení, keď sa často už – už kričal 
vytúžený gól, ale zázračný obranný 
zákrok zhatil predčasnú futbalovú 
radosť. Víťaznú trofej tentokrát zís-
kali zaslúžene chlapci z Realu Ren-
dez, ktorí podávali cez celý turnaj 
kvalitné vyrovnané výkony.

Klobúk dole pred už uznávané 
legendárne postavy podporovateľov 
športu v celej MČ Rača, poslanca-
mi jej športovej komisie Jurajom 
Madzinom, Mariánom Khandlom, 
ktorí nevynechajú žiadnu športovú 
akciu aj na Rendezi, kde vedia vhod-
nou parťáckou formou povzbudiť 
a oceniť deti, mládež aj dospelých 
športovcov, aby vytrvali a využívali 
voľný čas športovými aktivitami. 

Páni vďaka, veľmi si na Rendezi 
vážime, že existujú ľudia, ktorí stále 
vedia podporovať šport ľudsky aj 
spon zorsky. Ďakovať športovému 
referentovi MČ Rača Marekovi 
Porvazníkovi je často už málo, za 
to koľko dokáže zvládnuť zorgani-
zovať rôznorodých športových akcií 
v MČ Rača a nikdy nepovedať nie, 
keď ho požiadame o spoluprácu pri 
špor tových aktivitách. Môžem len 
konštatovať, že MÚ Rača mal skvelú 
trefu, keď ho vybral do funkcie špor-
tového referenta pre športový život 
v Rači.

Záverom dobrý pocit zo skvelej 
akcie, keď šport zapojil do futbalo-
vých zápasov množstvo detí, mlá-
deže, uctil si sviatok vinohradníkov 
a zablahoželal futbalovému účastní-
kovi turnaja Matúšovi Hlásnemu 
všetko naj... k jeho krásnym 15-tym 
narodeninám. Cyril Sekerka

Dve 1. miesta račianskych volejbalistiek  
Tradičný volejbalový turnaj dievčat-prípravok, ktorý 
sa koná v rámci vinobrania má za sebou už svoj 14. 
ročník. V telocvičniach ZŠ Tbiliská si zmeralo sily šesť 
družstiev, po tri v každej kategórii, celkovo 26 hráčok. 
Hralo sa systémom každý s každým na tri hrané sety, 
za každý vyhraný set získali hráčky jeden bod. Naše 
dievčatá sa zo všetkých síl snažili podať čo najlepšie 
výkony a odmenou im boli dve prvé miesta. Za pod-
poru sa chceme poďakovať MÚ MČ Bratislava - Rača 
aj vedeniu  ZŠ Tbiliská. Ing. Tatiana Balacenková
Konečné poradie v MINI volejbale :
1. VK IMA Bratislava – Rača  2. ŠVK Pezinok „A“
3. ŠVK Pezinok „B“
Konečné poradie v MIDI volejbale :
1. VK IMA „Bratislava – Rača   2. ŠVK Pezinok „B“
3. ŠVK Pezinok „A“

Pohár starostu MČ Rača - Vinobranie 2015

Martin Bihári      Patrik Gergely     Patrik Pastorek 
Jean Piere Versluis   Dominik Želinka   Oliver Kováč   Dominik Vrba
Pavol Makový    Matúš Hlásny    Andrej Majerník    Filip Schubert

Peter Makový     Peter Hlásny     Pavol Hlásny 

Patrik Gergely    Martin Bihári   Lukáš Csano
Patrik Pastorek    Filip Schubbert    Paľo Makový

Rasťo Schubert    Vlado Michalovič    Milan Svitek
Majo Imriška    Peter Osacký    Šimon Svrček

Jean Pierre Versuilas    Andrej Keklák

Konečná tabuľka turnaja:
1. REAL RENDEZ
2. ŠK ŠAJBY
3. ATLETICO SKLABINSKÁ
4.  LOKOMOTÍVA – STARÝ 

RENDEZ

Račiansky strapec 2015

Rekonštrukcia bytov, domov, 
murárske práce, obklady, 

maliarske práce.
 0905 317 201
02/44886172

Víťazi jednotlivých kategórií:
▶ kata ml.žiačky od 9.kyu - Sántaiová 
▶ kata ml.žiaci od 8.kyu - Kukučka
▶ kata ml.žiaci od 7.kyu - Zušťák 
▶ kata ml.žiačky od 8.kyu - Rickerová 
▶ kata st.žiačky od 7.kyu - Ondrušová 
▶ kata st.žiačky od 6.kyu - Kubíková
▶ kata st.žiaci od 6.kyu - Mezei
▶ kata dorastenci - Štelzer ▶ kata doras-
tenky - Svoreňová ▶ kobudo - Sántai

Ľuboško náš, aj keď nás už 23 ro-
kov pozdravuješ len z nebeského 
obláčika, tvoji parťáci z Realu Ren-
dez každý rok o takom rovnakom 
čase futbalovým spomienkovým 
turnajom prejavujú hold a úctu, že 
navždy patríš do partie chlapcov 
Realu, kde nám tak veľmi chýbaš. 
Luboško, skvelé generácie chlapcov 
rastú aj v súčasnosti, ktorí tak veľmi 
milujú hru futbal ako ty a pokladajú 
za česť, keď sa môžu zúčastniť tohto 
tvojho tradičného spomienkové-
ho pohára, kde ver vládne tradičná 
juhoamerická mentalita Rendezá-
kov, kde je búrlivá atmosféra plná 
technických finesov, parádičiek 
v kombinácii bleskových kľučiek 
a prekvapivých streleckých zakon-
čení. Ľuboško, augustové leto ne-
kompromisne vyhnalo teplotu nad 

35 stupňov a futbalisti na turnaji 
dostávali fyzicky maximálne zabrať, 
ale ten pocit kolektívne, spoločne 
svojím futbalovým majstrovstvom 
získať víťazný pohár stojí za všetok 
ten pot, za všetku tú námahu na 
ktorú po rokoch budú všetci fut-
baloví aktéri turnaja spomínať ako 
na zážitok, ktorí ich pohladí po duši 
a srdiečku.

Ľuboško smutné zbohom od 
chlapcov Realu Rendez a na tvojom 
24. ročníku spomienkového turnaja 
si ťa aj s ďalšími mladými nádejami 
pripomenieme znovu.

Tvoji chlapci z Realu Rendez

Spomienkový pohár Luboška 
Janegu - 23. ročník

NAJLEPŠÍ 
HRÁČ:      
PATRIK

GERGELY

Organizátor:  TJ Real Rendez – Cyril Sekerka, Miroslav Schubert,
Ivan Janega

Konečná tabuľka:
1. REAL RENDEZ
2. FC SANTOS
3. SPORTING SKLABINSKÁ
4. LOKOMOTIVA RENDEZ

5. ročník Memoriálu 
Miloša Sedramača

1. ŠK Senec
2. Inter Bratislava
3. ŠK Vrakuňa
4.   FK Rača čer-

vení

5. SDM Domino
6. ŠK Cífer
7. FKP Bratislava
8. FK Rača modrí 
(najmladší chlapci)
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oznamy
Verejné obchodné súťaže
MČ Rača ponúka na prenájom formou verejnej 
obchodnej súťaže nebytové priestory. Nebytové 
priestory rôznych veľkostí sa nachádzajú v zdravot-
ných strediskách na Tbiliskej ul., Hubeného ul. a tiež 
v administratívnej budove na Hečkovej ul. Ponuky 
sa prijímajú do 22. 10.2015 do 12 h. Podmienky 
verejných obchodných súťaží sú zverejnené na inter-
netovej stránke www.raca.sk a na vývesnej tabuli MÚ 
Rača. Viac informácií poskytne oddelenie SMI, tel. 
č.02/49112454.

Zber starých spotrebičov 
V sobotu 7. novembra 2015 obyvateľom Rače bez-
platne odvezieme nepotrebné elektrospotrebiče na 
ekologickú recykláciu.
AKO NA TO?
1. Najneskôr do 4. novembra 2015 kontaktujte Miest-
ny úrad mestskej časti Bratislava – Rača: počas úrad-
ných hodín na tel. čísle: 02/4911 2435 alebo non-stop 
e-mailom: valeria.pauloviczova@raca.sk

2. Nahláste nasledovné údaje: druh a počet spotre-
bičov, ktoré potrebujete odviezť; meno, priezvisko, 
telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potre-
bujete spotrebiče odviezť
3. V deň zberu 7. novembra 2015 do 8:00 hod. ráno 
vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. 
za bránu rodinného domu. 
Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať 
neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepre-
dajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku 
čiernych skládok vo Vašom okolí. Aby sme v priebehu 
dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených 
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či 
povál.Ak sa nám nepodarí od Vás prevziať nahlásený 
odpad do 14:00, kontaktujte v priebehu polhodiny 
linku zberu: 0911 250 211. Odovzdajte nám starý 
spotrebič do zber a pomôžete vlkom v bratislavskej 
ZOO! 5 centov za každý vyzbieraný kilogram venuje 
ENVIDOM na výstavbu pavilónu vlkov v bratislavskej 
ZOO.

Račiansky výber – mesačník pre obyvateľov Rače, Krasňan a Východného. Ak mesačník nedostávate pravidelne do svojich schránok, kontaktuje prosím redakciu. Vydáva Miestny úrad Mestskej 
časti Bratislava – Rača. Poštová adresa: Miestny úrad MČ Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Redakcia: Alstrova 249, telefón 4920 0513, 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. 
Zuzana Ačjaková. Redakcia si vyhradzuje právo príspevky skrátiť a štylisticky upraviť. Tlač: Slovenská grafi a a. s. Uzávierka najbližšieho čísla: 23. 10. 2015. Tlač a distribúcia: 29. - 31. 10. 2015.

Kultúrne stredisko Impulz
Dopravná 22, 0903 115 125
po, štv 19.00 – 20.00 Cvičenie žien
ut, pia 15.00 – 16.00 Čitateľský 
kútik, Knižnica
ut, st, pia 16.00 – 20.00 Klubové 
popoludnia pre deti a mládež
po, štv 16.00 – 18.00 Klubové 
popoludnia pre deti a mládež
štvrtok 15.00 – 16.30 Klub 
dôchodcov Východné
pia: 16.30 -18.30 Klub matiek a detí
ne: 8.00 – 9.00 svätá omša

Kultúrne stredisko
Krasnianska beseda
Kadnárova 19,02/44882088
Po, Št 14.00 – 19.00 Priateľské 
stretnutie v klube
Ut 14.00 – 16.00 Spevácky krúžok 
KD Krasňany a MvK
5. 10. 13.00 Výbor KD A 18.00 
Poslanecký deň
7. 10. 14.00 Výbor ZO JDS 
12. 10. Úcta k starším
14. 10. Výbor ZO SZŤP
19. 10. Celodenný výlet do BB – 
prehliadka Poštového múzea
21. 10. Majstrovstvá ZŠ v šachu 
žiakov Bratislava 3

Denné centrum
seniorov Krasňany
3. 10. Poďme do Stupavy na Deň 
zelá
5. 10. 13.00 Výbor DCS a Klubový 
deň 
6. 10. 14.00 Spevácky krúžok
8. 10. 14.30 Meranie krvného tlaku 
(ZO-SZŤP)
12. 10. 14.30 Deň úcty k starším
13. 10. 14.00 Spevácky krúžok 
a ručné práce
14. 10. 14.00 Výbory ZO-JDS 
a ZO-SZŤP
15. 10. 14.30 Burza ošatenia, 
hračiek, kníh – všetko zdarma! 
(ZO-JDS)
19. 10. 8.00 Pôjdeme na zájazd
20. 10. 14.00 Spevácky krúžok + 
ručné práce
22. 10. Klubový deň
26. 10. 14.30 Zahrajme sa

27. 10. 14.00 Spevácky krúžok
29. 10. 14.30 Lúštime krížovky

Kultúrne stredisko
Žarnovická 7
Tvorivé dielne – individuálne
Hra na gitaru - individuálne
Anglický jazyk - individuálne
Urbár Rača - každú párnu stredu 
17.00 – 19.00
Paličkovaná čipka – každú stredu 
14.00 – 16.00
Spevokol - každý štvrtok 13.00 
– 16.00 
Joga - každú stredu 17.30 – 18.30

Klub matiek
Žarnovická 7
Pondelok – piatok: 9.00 – 12.00

Knižnica
Žarnovická 7, 02/4488 0224
Pondelok: 13.00 – 19.00
Utorok: 10.00 – 12.00; 13.00 – 
17.00
Streda, Štvrtok: 13.00 – 17.00
Piatok: 10.00 – 12.00; 12.30 – 
15.00

Knižnica Krasňany
Cyprichova 6
Po+Str+Pia 16:00 – 18:00
Denné centrum
seniorov Rača
Žarnovická 7, 02/4488 3345
5. 10. 12.00 Zasadnutie samosprávy
14.00 Priateľské a spoločenské 
posedenie
12. 10. 19.00 Účasť členov na 
kultúrnom podujatí v NKD.
26. 10. Mesiac úcty k starším - osla-
vy
Pondelky: 14.00 – 18.30 Priateľ-
ské a spoločenské posedenia
Utorky + štvrtky: 14.00 – 16.30 
Voľná záujmová činnosť 
Slovenský zväz
invalidov ZO Rača 
Albánska 14, 02/44884264
4. 10. – 10. 10. Tatranská Lomni-
ca, rekondičný pobyt

17. 10. Kúpanie DS
23. – 24. 10. Kúpanie Vrbov – 
Nová Targ (Poľsko)
Slovenský zväz
záhradkárov
KS Žarnovická 7
6. 10. Radíme záhradkárom

Katolícke bohoslužby
Rímskokatolícka cirkev, Far-
nosť Bratislava – Rača, Alstro-
va 121, 0948/777174
Sväté omše: Po - pia: 6.30 DK, 
18.00 FK So: 7.00 DK, 18.00 FK 
Ne: 7.30 FK, 8.00 Vých., 9.00 DK 
10.30 FK, 11.30 DK, 19.00 DK
Katedrála sv. Šebastiána, Kras-
ňany, Pekná cesta 2B
Po: 7.00, ut: 18.00, str: 7.00, 
štv+pia: 18.00, so: 7.00, Ne: 
9.00,10.30,18.00. 

Kresťanský zbor v Rači
Pri Šajbách 1, 0908 390753, 
www.kzraca.sk
Nedeľa: 9.30 Večera Pánova
11.00 Bohoslužby pre celú rodinu
Utorok: 18.30 Biblické štúdium

Služby Božie ECAV
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi 
augsburského vyznania BA – 
Rača, Alstrova 39, 4488 3403
Nedeľa o 8:30h služby Božie
8.10. 9:30h - sl. Božie v DSS, Pod-
brezovská ulica
11.10. Poďakovanie za úrody 
zeme - sl. Božie s Večerou Pánovou
25.10. Pamiatka reformácie
Streda: stredtýždňové sl. Božie 
o 18:00h (po zmene času o 17:00)
Detská besiedka sa koná v nede-
ľu o 8:30h. Dorast máva svoje 
stretnutia v piatok o 17:00h. Na 
tieto stretnutia pozývame do zboro-
vej miestnosti na fare.

Rodinné centrum Ráčik
www.racik.sk
Herňa pre verejnosť:
PO: 10:00 – 13:00 Bábätkovo pre 
deti do 1.roka, 15:00-18:00, UT, 

ST, ŠT: 9:00 – 12:00, 15:00 – 
18:00, PI: 9:00 – 12:00
Po: 10:00 – 13:00 Bábätkovo 
v herni, 17:30 – 18:30 Kruhový 
tréning s Katkou, 19:00 – 20:15 
Ashtanga joga s Monikou
Ut: 10:00 - 10:45 Hravá angličtina – 
začiatočníci, 11:00 – 12:00 Podporná 
skupina nosiacich mamičiek – podľa 
webu, 18:30 – 20:00 Experimentál-
ny divadelný klub pre dospelých
St: 8:20 – 9:20 Bodywork s Kat-
kou, 17:00 – 18:00 Joga nielen pre 
tehotné s Danicou, 19:35 – 21:00 
Ashtanga joga s Monikou
Št: 9:00 - 10:00 Cvičenie a tančenie 
s deťmi od 10-18 mes., 10:15 - 
11:15 Cvičenie a tančenie s deťmi od 
19mes.-3r., 11:30 – 12:30 Cvičenie 
a tančenie s deťmi od 4-9 mes., 
13:00 – 14:30 Masáže bábätiek 6týž.-
12 mes., 15:00 – 17:00 Klub tvorivej 
dramatiky pre deti 7-12r., 19:45 – 
21:00 Ashtanga joga s Monikou
Pi: 10:00 – 11:30 Montesori herňa 
pre mamičky s detičkami od 1,5 
roka ( od 16.10), 17:30 – 18:30 
Bodywork s Katkou
Ďalšie aktivity:
5. 10. 13:00 - 14:30 prezentácia 
internetového obchodu Zdravé 
nosenie (zapájame sa do týždňa 
nosenia v utorok a v stredu)
5. 10. 15:30 - 17:30 Podporná 
skupina dojčenia – nahlasovanie
6. 10. 11:00- 12:30 Podporná sku-
pina nosicich mamičiek so zamera-
ním na aj na tandemové úväzy
7. 10. 13:00 - 14:30 Baby salsa 
9. 10. 16:00 – 17:30 Maľovanie je 
čarovanie pre deti
12. 10. 16:30 Moja prvá masáž 
– wokshop pre tehotné mamičky – 
min.3, nahlasovanie
19. 10. 16:30 – 18:30 Rozhovory 
s dulou – min.3, nahlasovanie
19. 10. o 17,30-19,30 tvorivé diel-
ne- "Cínovanie"
23. 9. 17:00 – 18:30 Maľovanie je 
čarovanie pre deti
Pripravujeme: Čítanie pre deti, 
prednášku o homeopatii a hyperak-
tívnych deťoch

Kultúrne, spoločenské a náboženské podujatia – október
MČ Rača pozýva

Dňa 24. septembra sme si pripomenuli 
20-te výročie úmrtia nášho milovaného 
synčeka Petríka Sámela. S boles-
ťou v srdci spomínajú rodičia, sestra 
Vanesska, babička a ostatná rodina.

30. septembra uplynulo 20 rokov, čo nás 
navždy opustil Štefan Sámel. S boles-
ťou v srdci spomína manželka Elena, 
synovia Petrík, Pavol a Tatiana s rodina-
mi, vnukovia Matej, Jakub a Vanesska.

Dňa 16. 8. 2015 uplynulo 10 rokov, čo 
nás opustil náš manžel, otec, svokor 
a dedko Stanislav Čík. Spomíname. 

Dňa 11. 10. 2015 uplynie päť rokov, čo 
dotĺklo šľachetné srdce mojej láskavej 
manželky, mamičky, babičky a praba-
bičky Martušky Pažitnej. S láskou 
a úctou spomínajú manžel s rodinou. 
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku. Ďakujeme. 

Dňa 21. októbra 2015 uplynie rok, čo 
nás navždy opustil manžel, otec, starý 
otec Gustav Hrdlička. S láskou spo-
mína manželka, dcéra Anna s rodinou 
a syn Ervín. Kto ste ho poznali, prosím, 
venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

S bolesťou v srdci sa stále nevieme zmi-
eriť so stratou našej drahej manželky, 
mamičky a sestry Martiny Kováčiko-
vej, ktorá nás navždy opustila počas 
minuloročných Vianoc. V kanadskom 
meste Calgary, kde Martina žila 13 rokov, dna 19. 
a 20. septembra sa uskutočnila výsadba stromčekov 
na pamiatku zosnulých v tamojšom mestskom parku. 
Každým rokom pozostalí, podľa miestneho zvyku, 
zasadia svoj stromček na počesť svojho blízkeho. Aj 
my sme si týmto skutkom uctili jej pamiatku a jej spo-
mienkový strom bude stále s nami. Smútiaca rodina. 

Dňa 12. septembra 2015 sme si pri-
pomenuli nedožitých 65 rokov nášho 
drahého manžela, otca a dedka Daniela 
Rybu. S láskou s úctou spomínajú každý 
deň manželka Adelka, synovia Danko 
a Andrejko a vnúčatá Danielka, Sáška a Simonko. 

Dňa 10. septenbra 2015 sme si pripo-
menuli 17 výročie čo nás tíško a navždy 
opustil náš drahý otec a opapa Jaro-
slav Hlinka. S nekonečnou láskou, 
úctou a vďačnosťou spomíname všetci, 
ktorí ťa veľmi radi máme. Deti Janko, Betka a Jarko 
s rodinami.

Dňa 26. 9. uplynulo 7 rokov, čo nás 
navždy opustil manžel, otec, dedko 
a pradedko Emil Mihalda S láskou 
spomína manželka, deti a ostatná 
rodina.

Dňa 19. augusta uplynuli štyri roky, čo nás navždy 
opustil manžel a otec Štefan Halinkovič. S láskou 
spomína manželka Anka, dcéra Mária a ostatná 
rodina. Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 

Dňa 22. októbra uplynú tri roky, čo nás navždy 
opustila naša milovaná dcérka Evička Šustríková. 
Roky utekajú, ale náš žiaľ ostáva. Kto ste ju poznali, 
venujte jej tichú spomienku. S úctou a láskou spo-
mínajú mama, sestry, Andrejka, Ivetka s rodinami.

spomienky

Sociálna výdajňa - informácia
Vo februári 2014 mestská časť zriadila so-
ciálnu výdajňu na námestí Andreja Hlinku. 
Účelom  tejto  výdajne mala byť pomoc pre 
občanov, ktorí sa nachádzajú v sociálnej a 
hmotnej núdzi. Podpísaním rámcovej do-
hody v spolupráci medzi Mestskou časťou 
Bratislava – Rača a obchodným reťazcom 
Kaufl and Slovenská republika sa Kaufl and 
zaviazal dodávať potravinový tovar a drobný 
tovar pre sociálny obchod. Spočiatku sa čin-
nosť sociálnej výdajne veľmi dobre rozbehla 
a obyvatelia ju aj využívali. Ale v poslednom 
období sa dodávanie tovaru zo strany ob-
chodného reťazca Kaufl and obmedzilo resp. 
zastavilo. Z týchto dôvodov mestská časť 
oslovila aj iné obchodné reťazce za účelom 
dodávky tovarov, ktoré ale bohužiaľ na našu 
žiadosť kladne nezareagovali .

Prednedávnom nám  obchodný reťazec 
Kaufl and poskytol informáciu prostredníc-
tvom svojho manažéra predaja,   do ktorého 
kompetencie spadá spolupráca s MČ v danej 
oblasti, že nemôžu s nami  na projekte dodá-
vok do sociálnej výdajne naďalej participovať. 

Ako dôvod uviedol skutočnosť, že tova-
ry, ktorým končí doba spotreby sú v rámci 
jednotlivých filiálok ich obchodnej siete 
priebežne zlacňované za účelom dopredaja. 
Nakoľko sa jedná o malé množstvá, takto 
zlacnený tovar dokážu predať svojim zákaz-
níkom.

Keďže do budúcnosti nepredpokladáme, 
že by sa situácia zásadne zmenila a dodáv-
ky potravín  by obchodný reťazec Kaufl and 
obnovil, budeme nútení činnosť sociálnej 
výdajne ukončiť. Sociálne oddelenie

jubilanti poďakovanie
Denné centrum seniorov Krasňany: Alžbeta Gécová • Anna Slo-
váčková
Denné centrum seniorov Rača: Soňa Poláková • Titus Zuziak • 
Alžbeta Polakovičová • Gabriela Richtariková • Irena Hanková
Slovenský zväz invalidov: Helena Hladíková • Terézia Lackovičová • 
Kristína Korbelová • Irena Hánková • Lýdia Vrbová • Júlia Štreková • 
Gabriela Richtáriková • Marta Žitná • Ingrid Kusá
RAČIANSKI NEMCI: Vincent Strokendl (Schauenheim) • Irene Günter 
(Winkel) • Paul Wenzl (Hallgaten) • Walter Gschweng (Hattenheim)

Nemecký kultúrny dom 
Barónka 3, BA – Rača, 02/ 
49 11 24 72

4. 10.  16.00 Detské pred-
stavenie Králiky z klobúka 

(Info: str. 7) Vstupné: 2,00 € Pred-
predaj: Odd. kultúry - MÚ Rača, 
Kubačova 21
11. 10. 16.00  Mesiac úcty 
k starším - Hudobný program „Pre-

chádzka po Slovensku“ s ľud. hud. 
Kuštárovci. 

12. 10. 18.00  Divadel-
ný pondelok - Petržalská 

svadba, či dobrodružstvo pri svadob-
nom stole (Info: str. 7) Vstupné: 4 €, 
seniori 2 € Predpredaj: Odd. kultúry 
- MÚ Rača, Kubačova 21

18. 10.  16.00  Detské 
predstavenie Teátro Neline: 

„Rytier Bajaja“ Za siedmimi horami 
a dolinami, žil statočný a odvážny 
Rytier Bajaja. Raz vo sne zbadal diev-
ča, poviem vám, ako kvet, volalo: 
Pomoc, pomoc! Na celý šíry svet. A 
tak sa vybral za ňou... Vstupné: 1 €.
25. 10. 16.00 - 21.00 Tanečná 
zábava s HS Prova, vstupné: 2,50 €. 
30. 10. 17.00 – 22.00 Haloween 
párty - Súťaže, diskotéka, vyrezáva-

nie tekvíc, lampiónový sprievod, taneč-
né vystúpenie H&T. Vstupné: 4 €.
Krasnianska beseda
Kadnárova 19
12. 10. o 14.00 hod. Vystúpenie 
detí z MŠ
KS IMPULZ
Dopravná 22, Bratislava
15. 10. o 16.00 hod. Vystúpenie 
detí z MŠ

Ďakujeme 
všetkým za 
účasť, kve-
tinové dary 
a prejavy 
s ú s t r a s t i 
na poslednej rozlúčke 
s naším drahým Ing. 
Radomírom Polako-
vičom. Smútiaca rodina.

Už štvrté stretnutie OZ Literárny klub Rača 
sa uskutočnilo v poradí prvého októbra.

Témou bola kniha doc. Ľubomíra 
Horníka Šiesta nábojnica. V  tomto 
historickom románe s prvkami po-
litického trileru autor zaujímavou 
formou zachytáva nielen pohnuté osudy 
ľudí, ale aj politické dianie v priebehu II. svetovej 
vojny. Prítomna bola i pani Mgr. M. Gocníko-

vá, riaditeľka vydavateľstva PERFEKT, ktoré 
knihu vydalo a  jeden zo zakladateľov OZ 

Zachráňme petržalské bunkre p. M. An-
tal, ktorý priniesol zaujímavé rekvizity 

s patričným výkladom.
Akcia sa stretla s úspechom a zá-

ujmom prítomných a Literárny klub Rača tak 
opäť rozšíril spektrum kultúrneho života v nasej 
mestskej časti. Antónia Maštenová

Stretnutie Literárneho klubu

( f
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Vystúpenie českej kapely by roz-
hodne mal vidieť každý priaznivec 
folku a country. Hudobné zoskupe-
nie vzniklo ešte v roku 1982 v Brne. 
Celou jeho históriou ho sprevádzal 
zakladateľ a frontman Roman Hor-
ký, ktorý je až na výnimky autorom 
všetkých textov a hudby k skladbám. 
K  známym piesňam kapely okrem 
iných patria „Zachráňte kone“, „Lac-

ný hotel“, „Čas rozchodov“, „Pozor, 
tunel!“, „Honolulu“ alebo „Island“. 
Skladba dokonca „Zachráňte kone“ 
získala ocenenie Hit desaťročia vo 
folk a country hudbe. V súčasnosti 
im vyšlo nové CD „ Babie leto“, ktoré 
chcú spolu s ich klasickými skladba-
mi odprezentovať v  NKD. Všetci, 
ktorí prídete sa rozhodne máte na 
čo tešiť 

3 €

7 €6 €

2,50 € 7 €

5 €

Hrnček

KnihaKalendár

Magnetka Tričko

Tričko

WWW.MEDIARACA.SK/ESHOP
NAKUPUJTE V NAŠOM E-SHOPE Z POHODLIA DOMOVA

PREDAJ SUVENÍROV JE V ČASE:  PON: 15,00 - 17,30 ,  ŠTV: 8,00 – 12,00 HOD.

OBECNÝ DOM, ALSTROVA 249, KANCELÁRIA Č. 2, RAČA, MEDIARACA@MEDIARACA.SK 0905 418 507  

Strašidelný, plný zimomriavok, 
ale aj poriadnej zábavy! Taký 
bude tohtoročný Halloween 
v Rači. Párty, na ktorú všetky 
mladšie, ale aj staršie deti po-
zýva mestská časť spolu s H&T 
Present bude mať bohatý pro-
gram. Chýbať nebude vyrezáva-
nie tekvíc, sprievod s lampiónmi, 
ale aj viacero súťaží, ako naprí-
klad naj halloweensky tanec, naj 
masku a aj „koláčik“. Pre rodičov 
bude pripravený vyhradený kútik 
s kávičkou a príjemným posede-
ním. Samozrejmosťou bude aj 
diskotéka.

Kedy? 30. október, od 17.00 do 
22.00 hod
Kde? Nemecký kultúrny dom, 
Barónka 3
Vstupné: 4 €

Račou sa preženú strašidlá aj lampiónový sprievod

Do NKD mieri country skupina Kamelot!

Kde: Nemecký kultúrny dom Barónka 3, Rača
Kedy: 18.november 2015 o 19. 00 hod.
Program: Skupina odprezentuje svoje nové CD BABÍ LÉTO


