
Zápisnica 

zo zasadnutia komisie kultúry dňa 21.9.2015 

 

 

Prítomní: Mgr. Martin Besedič, Mgr. Dagmar Krajčírová, Doc. PhDr. Pavol Smolík, ArtD. 

                Mgr. Miroslav Marciš, Mgr. Barbora Besedičová, Viera Marošová,  

                Ing. Miroslav Prokop 

 

Hosť: Ing. Jozef Krúpa , starosta 

 

Program zasadnutia: 
1. Otvorenie 

2. Slávnosti vína 

3. Otvorenie dvora Ľudového domu 

4. Nová web stránka 

5. Symfónia počas ohňostroja 

6. Kronika MČ za rok 2014 

7. Rôzne 

 

K bodu č. 1. 

Otvorenie rokovania 

Predseda kultúrnej komisie Martin Besedič privítal, všetkých členov kultúrnej komisie 

a oboznámil členov s plánovanými bodmi programu.  

 

K bodu č. 2 

Slávnosti vína 

p. Krajčírova informovala členov komisie kultúry ohľadom organizačného zabezpečenia 

podujatia. Komisia kultúry zabezpečuje vyhlásenú súťaž o najlepší bystrický závin. p. 

Marošová a p. Besedičová. 

 

K bodu č. 3 

Otvorenie dvora Ľudového domu 

Na termín 10.10.2015 o 16:00 h. plánujeme otvorenie Ľudového domu spojenú s kultúrnym 

programom. Scenár skoncipoval p. Smolík. Na jeseň 2015 sa Ľudový dom rozšíri  

o upravený, zreštaurovaný  sedliacky dvor. Slávnostné otvorenie bude – vzhľadom na jesenné 

obdobie, v ktorom sa odohrá – spojené s poľovníckymi  tradíciami. Oprieme sa pritom 

o bohatú činnosť našich poľovných združení. 

Program slávnostného programu: 

1. Slávnostné fanfáry poľovníkov 

2. Vystúpenie zboru Bystričan 

3. Príhovor starostu mestskej časti 

4. Inscenované privítanie hostí gazdom – „domácim pánom“ – komisia navrhuje  

p. Piačkovú (osloví p. Marošová),  

5. Vystúpenie folkovej skupiny inšpirovanej domácim folklórom 

6. Voľná zábava 

Ako sprievodné podujatia plánujeme súťaže pre deti, prezentáciu sokoliarov, streľby a pod. 

Prítomnosť predajcov tradičných výrobkov, pohostenie tradičnými jedlami. 

Otvorenie obnoveného Ľudového domu má v rámci podujatí v našej mestskej časti významné 

postavenie – a ďalšia existencia tohto objektu v Záhorskej Bystrici bude dôležitým a trvalým 



príspevkom k našim kultúrnym aktivitám: veď práve Ľudový dom – ako ukázal čas od jeho 

prvej rekonštrukcie – sa stal novým centrom kultúry v Záhorskej Bystrici.  

Úloha: Martin Besedič osloví Poľovnícku spoločnosť na účasť na podujatí.  

             Miroslav Marciš: Pripraví propagačný plagát. 

 

K bodu č. 4, 5 

p. Marciš informoval: 

- dňa 11.10. bude prebiehať vo veľkej sále spoločenského domu Deň zdravia pre 

Záhorskú Bystricu, ktorý organizuje sociálna komisia  

- pripravuje sa redesign web stránky mestskej časti spustiť by sa mala od januára. 

- ohňostoj na Silvestra oživiť synfóniou 

 

K bodu č. 6 

- kroniku mestskej časti Záhorská Bystrica bola odovzdaná na mestskú časť za rok 

2014. Na kontrolu si ju zobrala p. Besedičová 


