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Zápisnica zo zasadnutia Kultúrnej komisie pri Miestnom zastupiteľstve Mestskej časti 

Bratislava – Záhorská Bystrica 

zo dňa 23.7.2012 

prítomní: Martina Gašpáreková, Barbora Besedičová,   

                 Denisa Pogačová, Miroslav Marciš, Martin Besedič 

hosť: Miloš Fatyka – predseda Komisie športu 

 

Program: 

1. Informácia o akcie „Súsedé súsedom“ 

2. návrh na Bystrické hrubé hody 

3. rôzne 

 

K bodu 1. Informácia o stave akcie „Súsedé súsedom“ 
Návrh programu akcie: 

1. 18:20 Na úvod moderátor privíta hostí a poprosí starostov oboch strán o krátky príhovor. 

2. 18:45 Vystúpenie spevokolu Bystričan 

3. 19:00 Súťaže, sú vyhodnotené hneď po skončení jednotlivých súťaží 

Tradičné súťaže: pitie piva – traja alebo štyria záujemcovia na štafetu vypijú  každý malé 

pivo, vyhráva družstvo, ktoré skončí prvé. O ostatné súťaže sa postará Dobrovoľný 

hasičský zbor zo Záhorskej Bystrice. 

19:45 vystúpenie Chorus bandu z Marianky 

4. 20:00 – 23:00 Voľná zábava pri hudbe DJ Kováča. 

 

K bodu 2. návrh na Bystrické hrubé hody 

 

Návrh programu: 

Sobota 1.9.2012 – moderuje Ivana Ilgová 

10:00 Hodový beh – vytýčenie trasy zabezpečuje Komisia športu, štart aj cieľ na Námestí 

Rodiny 

11:00 Deň Ústavy a výročie SNP – slávnostná akadémia sa uskutoční na Námestí Rodiny, 

organizuje MČ v spolupráci s Miestnym odborom Matice slovenskej Záhorská Bystrica 

a Miestnou organizáciou Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Záhorská Bystrica, 

sú prizvaní aj členovia Dobrovoľného hasičského zboru Záhorská Bystrica 

17:00 Bystrické hrubé hody – program na Námestí Rodiny – skákacie atrakcie, evidencia 

Bystrických závinov prebieha v hale miestneho úradu, súťažiaci dostane číslo rovnaké ako súťažný 

závin 

 

18:00 „S Bystričanmi pri muzice“ príhovor starostu k folklórnemu festivalu– 20.ročník 

18:05 detský folklórny súbor  

18:40 FS Chasa 

19:10 vyhodnotenie súťaží – Hodový beh, Bystrický závin 

19:30 hostia z Gottlesbrunnu 

20:30 hostia z Brumovíc: cimbalovka Vonica a Spevácky zbor Bystričan 

21:00 Veselá muzika zo Stupavy hrá do tanca a na počúvanie  

23:00 záver 
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Nedeľa 2.9.2012 

10:00 Hodová svätá omša 

V kostole sv. Petra a Pavla si pripomenieme konsekráciu kostola počas hodovej svätej omše 

za prítomnosti predstaviteľov našej mestskej časti. Pán dekan plánuje požehnanie budovy 

Materskej školy spojené s prezentáciou a Dňom otvorených dverí novej budovy, pôvodná fara 

„oslavuje“ 275 rokov. 

17:00 Posedenie pri muzike v Ľudovom dome – Besedičová zabezpečí otvorenie kováčskej 

dielne 

 

 

K bodu 3. rôzne 

Na základe podnetov občanov navrhujeme zorganizovať Jarmok na námestí sv. Floriána – pri 

Ľudovom dome. 

Termín: 29. september 2012, od 8:00 do 12:00 h. 

Besedičová zabezpečí: propagáciu, predajcov, ozvučenie, divadielko pre deti. 

 

Mestská časť BA ZB obdržala od Mestského ústavu ochrany pamiatok podnet na zaradenie 

objektov do evidencie pamätihodností. Jedná sa o objekty: kamenný pilier so soškou Panny 

Márie a kamenný pilier s letopočtom 2007. 

Besedič vypracuje návrh na doplnenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 2 /2009 o evidencii 

pamätihodností Mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica  a predloží ho na najbližšom 

miestnom zastupiteľstve.  

Termín vypracovania návrhu: 9.8.2012, termín MZ: 4.9.2012 

 

 

 

Zapísala: Besedičová Barbora 

Skontrolovala: Gašpáreková Martina 

 


