
Informácia kultúrno – spoločenské podujatia  

Z dôvodu aktuálnych platných opatrení ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 od  15. októbra do odvolania 

sa všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám zakazuje 

usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v 

jednom okamihu v počte nad 6 osôb, taktiež je predĺžený núdzový stav. Nakoľko by sme neradi 

návštevníkov obmedzovali a samozrejme, myslíme aj ich zdravie a zdravie tých, ktorí sa na organizácii 

podujatí spolupodieľajú, pristúpili sme k zrušeniu pravidelných aj príležitostných kultúrno-

spoločenských hromadných podujatí organizovaných mestskou časťou na ktorých sa zúčastňuje viac 

ako 6 osôb. 

Nakoľko aktuálna situácia v súvislosti s COVID 19 kultúre moc nepraje, aj napriek tomu sa na oddelení 

snažíme vymyslieť a pripraviť pre obyvateľov nové koncepty podujatí, samozrejme za dodržania 

aktuálnych platných opatrení.  

Október: 

Račianska šarkaniáda inač... 

Do poslednej chvíle sme čakali či sa opatrenia nezmiernia, čo sa nestalo, tak tradičné podujatie 

Račiansku šarkaniádu nahradila výzva na posielanie fotografií doma vyrobených šarkanov alebo 

z púšťania šarkanov. Októbrové počasie púšťaniu šarkanov moc neprialo, skôr hubárom, tak na 

oblohe nad Račou lietalo tento rok šarkanov veľmi máličko. Svoj priaznivý vietor si našiel šarkan Lucii 

Wurfl. 

Račianska tekvica  

zober, vyrež a prines :) 

Tradičné obľúbené Tekvičkové slávnosti v Nemeckom kultúrnom dome sa zmenili na Výstavu 

vyrezaných tekvíc. Vyrezávanie tekvíc má aj na našom území dlhú tradíciu. Vyrezané svetielkujúce 

tekvice, vôňa vareného vína, pečených gaštanov, rôzne strašidelné povedačky, takto vyzeralo obdobie 

pred sviatkom Všetkých svätých aj u nás. Naši predkovia si od nepamäti zdobili svoje domovy 

vyrezávanými tekvicami, ktoré volali Svetlonos. Ich úlohou bolo chrániť ľudí pred zlom.  

Pre tých kreatívnych boli v Obecnej záhrade pripravené tekvice, ktoré nám sponzorsky venovala 

spoločnosť Kaufalnd. V spolupráci s „dospeláckou“ zručnosťou vytvorili deti strašidelné bytosti ktoré 

krášlili obecnú záhradu a priniesli všetkým čarodejnú atmosféru. Niektorí použili aj plody jesennej 

prírody – šípky, vetvičky, šišky -  fantázii sa medze nekládli. Do vyrezávania sa zapojili aj  deti 

z materských či základných škôl a vďaka tomu mohli deti, rodičia, škôlkari, obyvatelia Rače či 

zamestnanci miestneho úradu obdivovať najrôznejšie kreácie týchto plodov.  

Podujatie malo veľmi pozitívne ohlasy, rodičia posielali fotky detí a tešili sa, že takto spoločne strávili 

čas v rámci vyrezávania tekvíc a spoločne priniesli tekvice na výstavu do Obecnej záhrady, za čo 

dostali odmenu. Bohužiaľ, podujatie muselo byť v závere pozastavené z dôvodu núdzového stavu 

a zákazu zhromažďovania v súvislosti s celoplošným testovaním.    

 

November: 
 
Račiansky lampión šťastia :) 

Lampiónový sprievod plánujeme nahradiť podujatím - Račiansky lampión šťastia, s trvaním do konca 

novembra, kde si opäť rodičia môžu prísť vyzdvihnúť do Obecnej záhrady Lampión šťastia. Lampión 



by nebol lietajúci ale statický, deti by si spoločne s rodičmi lampión zapálili, umiestnili na balkónoch či 

v oknách a zaslali by nám spoločné foto. Taktiež čakáme na cenovú ponuku -  lampióny s potlačou  - 

logom MČ.  

December: 

Mikuláš v Rači  

V rámci aktuálnych opatrení a nariadení máme pripravené viaceré alternatívy odovzdávania 

mikulášskych balíčkov deťom,  

1) Jazda MČ - Mikuláš, anjel, čert, pričom by bol zabezpečený on-line prenos kde by Mikuláš deti 

pozdravil, či už na voze alebo aute by prešiel MČ a rozsvietil stromčeky, a nechal deťom balíčky 

v Obecnej záhrade, ktoré by si v priebehu týždňa mohli prísť vyzdvihnúť, prípadne do kultúrnych 

stredísk v Rači, zároveň by sme ich vyzvali nech prinesú nakreslený obrázok, ktorý by sme vystavili.  

2) Jazda MČ – Mikuláš, anjel, čert,  ak by sa opatrenia uvoľnili, Mikuláš by deťom rozdával balíčky 

priamo z voza,... auta, spoločne by rozsvietili stromčeky vo všetkých častiach MČ – Rača (Nám. A. 

Hlinku), Krasňany (Park oproti Kraju), Rendez (Námestie na Dopravnej ul).  

S členmi RVS sme plánovali podujatie Adventné víkendy v Rači, keďže od 15.11.2020 je opätovne 

predĺžený núdzový stav, situácia okolo budúcich nariadení a opatrení je nejasná, z týchto dôvodov nie 

je možné, aj pre krátkosť času a v závislosti od príprav, podujatie spoločne organizovať. Samozrejme 

členov RVS sa budeme snažiť podporiť či už propagáciou, alebo materiálno-technickým vybavením.  

Taktiež sa komplexne zrušili všetky bály, tým aj tradičný Račištorfský bál v januári 2021.  

 

Z rozpočtu na kultúrne podujatia ktoré sa zrušili sa zrealizuje Vianočné osvetlenie v celej MČ. Plánuje 

sa adventný veniec na kruhovom objazde, navýšenie počtu osvetlenia na stĺpoch, osvetlenie MÚ 

a Obecného domu, oprava a repasácia osvetlenia NKD.     

K  podujatiam sa vrátime hneď ako to situácia dovolí, tešíme sa na Vás!  

OKaK 


