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Výpis z „Pamätnej knihy dobrovoľného hasičského zboru v Račištorfe“ 

 

Zo zápisníc sa spomína, že dňa 4. mája 1882 bol založený „Dobrovoľný hasičský 

zbor v Račištorfe“.  
 

Hasičská zástava z roku 1947, vyhotovená pri príležitosti 65. výročia založenia 

Dobrovoľného hasičského zboru v Rači,  fotená (na prvej strane dokumentu) v zasadacej 

miestnosti Hasičskej zbrojnice, slúžiacej na pravidelné stretnutia Račianskych hasičov do 

roku 1996, kedy im bol zamedzený prístup do zbrojnice. V roku 2014 sa opätovne 

Dobrovoľný hasičský zbor  Bratislava-Rača pokúsil s pomocou pána Gabriela Loveckého 

obnoviť pán Peter Hargaš (profesionálny hasič) a pán Marián Fechter. Ich priestorom na 

stretávanie sa stala kancelária na Hečkovej ul. Zbor však aj tak pomaly zanikal. V roku 2018 

sa stretla partia nadšencov pod vedením pani Daniely Olenočinovej a o niečo neskôr aj pánom 

Marcelom Kadlečíkom (profesionálny hasič). Pribudli ďalší a po roku je v zbore 35 členov. 

Zbor obnovili, presvedčili aj vtedajšieho starostu pána Petra Pilinského, že vedia zbor obnoviť 

tak, že bude pre potreby Račanov naozaj fungovať. Na základe odprezentovania im povolil 

vstup do hasičskej zbrojnice. Vo výstavnej sieni ZVV - miestnosť, ktorá do roku 1996 slúžila 

Račianskym hasičom, našli hasiči palicu od pôvodnej hasičskej zástavy, no samotná zástava 

sa nenašla. 

Našiel sa však evidenčný list z Račanskej pamätnej izby, kde figurovala aj hasičská 

zástava z roku 1947. 

 

MUOP 

Evidenčný list pamätihodnosti mesta RAČ-1B-3 

Mesto: Bratislava Mestská časť: Bratislava – Rača  

Adresa: Alstrova ulica č.249  

Adresa popisom: v budove Obecného úradu  

Typ pamätihodnosti: kategória 1B – hmotné  

Názov pamätihodnosti: Račanská pamätná izba 

 

Popis: V budove Miestneho úradu na Alstrovej ulici je na prvom poschodí zriadená pamätná 

izba Rače. V miestnosti sú naaranžovaná exponáty dokladajúce život Račanov v minulosti. 

Ide o predmety materiálnej ľudovej kultúry ako mužský a ženský odev, vyšívaná kútna 

plachta, kolíska, vyšívané dekoračné uteráky, ďalej kuchynské predmety ako hrnčeky, misy, 

príbory, kávové mlynčeky a pod. Sú tu aj viaceré poľnohospodárske predmety, ktoré 

dokladajú spôsoby obživy obyvateľov Rače, najmä tie ,ktoré sú spojené s vinohradníctvom – 

putne, kade a tĺčiky na mačkanie hrozna, nástroje na ošetrovanie viniča ako vinohradnícke 

nožnice, nožíky a pod. Súčasťou pamätnej izby sú aj viaceré pôvodne cirkevné predmety – 

vyšívaný ornát, časti oltára a pod. Tiež predmety viažúce sa k činnosti dobrovoľného 

hasičského zboru – zástavy, zakladajúce listiny spolku a iné. Pamätná izba má edukatívny 

význam najmä pre školskú mládež, ktorá sa tu dozvie veľa zaujímavých informácií o živote v 

minulosti. 

Literatúra a pramene: 1. Havlovič Ľ.: Rača – z dejín a pamiatok obce (Bratislava 2002) 

Spracoval: PhDr. Jana Hamšíková, MÚOP  

Autor fotodokumentácie: PhDr. Jana Hamšíková 

Dátum: máj 2010 

 

      Naposledy teda bola zástava evidovaná v Račianskej pamätnej izbe, no minulý rok, keď 

Račianskí hasiči pátrali po ich zástave, v pamätnej izbe sa nenachádzala a ani im nikto 



nevedel povedať kam a kedy zmizla. Prítomná pani vykonávajúca dozor povedala, že do 

pamätnej izby chodí od roku 2012 a nikdy tam hasičskú zástavu nevidela. Bola evidovaná aj 

spolu s palicou na ktorej visela. Palica z nej je v miestnosti ZVV, ale zástava sa žiaľ nenašla.

       

        Každý Dobrovoľný hasičský zbor na Slovensku a aj v zahraničí má svoju zástavu. A aj 

Dobrovoľný hasičský zbor Bratislava-Rača so svojou dávnou históriou si určite zaslúži svoju 

zástavu. Nevieme kam sa v histórii času nádherná vyšívaná zástava z roku 1947 stratila.  Preto 

sme sa po roku jej hľadania rozhodli, že navrhneme a poprosíme poslancov Miestneho 

zastupiteľstva o schválenie zbierky na vyhotovenie repliky Račianskej hasičskej zástavy. 

Veríme, že ani obyvateľom Rače táto historická strata nie je ľahostajná a pomôžu nám 

vyzbierať finančné prostriedky na jej vyhotovenie.   

 
 

Dobrovoľný hasičský zbor obce 

Veliteľ: Mgr. Bc. Daniela Olenočinová 

 

 


