Mestský úrad Kežmarok
Oddelenie komunikácie, propagácie
a regionálneho rozvoja mesta
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 24.1.2019 o 13.30 h v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

ZŠ Dr. Daniela Fischera

Zapisovateľka:

Alexandra Vaverčáková

Program:
Stretnutie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv Kežmarku.

Predsedníčka komisie p. Baráthová otvorila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť.
Neprítomných ospravedlnila. „Dovolili sme si zavolať zástupcov škôl na dnešné stretnutie.
Veľmi by sme ocenili keby nám pri tomto výročí pomohli. Toto výročie si chceme pripomínať
prakticky po celý rok. Jeho vyvrcholenie bude v septembri.“
p. Zacherová - Vyzvala všetkých riaditeľov a zástupcov škôl aby predniesli nové nápady.
Oznámila, že vo februári bude vyhlásenie literárnej, výtvarnej, fotografickej a vedomostnej
súťaže, kde sa budú môcť zapojiť žiaci a študenti z rôznych škôl a ročníkov.
Na vedomostnú súťaž bude pripravený materiál z ktorého sa súťažiaci budú môcť
pripravovať na vedomostnú súťaž. Vyhodnotenie súťaže by malo byť niekedy v máji.
Na mesiac marec navrhla vybrať zo škôl žiakov ôsmeho alebo deviateho ročníka , prebiehalo
by to v knižnici, formou čitateľského maratónu, kde by si žiaci spoločne čítali knihu
k 750.výročiu – Kežmarok História a tradície.
p. Wagner - Navrhol vyrobiť harmonogram pre školy, aby každá škola chodila do knižnice
zvlášť.
p. Baráthová – Pripomenula, že kniha sa bude prezentovať v marci. A tých, ktorí knihu ešte
nevideli oboznámila s obsahom. Je tam pohľad na históriu Kežmarku, Kežmarské práva,
starý Kežmarok, staré zábery, cechy, remeslá a aj remeselná cesta. Tá druhá veľká časť je
vlastne súčasný Kežmarok, pohľad na najdôležitejšie podujatia je tam EĽRO, literárny
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Kežmarok a tiež aj niečo zo športu. Upozornila, že zrejme vo februári bude rozhovor
s riaditeľkou Popradského archívu p. Malovcovou. Bude to relácia ohľadom udelenia
mestských práv.
p. Cintulová - Dala školám na výber, či do kvízu chcú zapojiť svojich žiakov a študentov lebo
s deťmi bude potrebné pracovať a oboznámiť ich aspoň s tými základnými historickými
faktami, ktoré by mali ovládať, čo je dosť veľkým bremenom pre dejepisárov. Prítomným
oznámila, že v múzeu vyhlásia vo februári ďalšiu vedomostnú súťaž. Chcú ľudí naštartovať aj
k tomu aby sledovali ich internetovú stránku alebo stránku na facebooku, aby si ľudia
naštudovali potrebné materiály na webových stránkach a odpovede na kvízové otázky
následne zasielali mailom. Kvíz bude určený pre širokú verejnosť. Vyhodnotenie kvízu bude
v máji pri otvorení Letnej turistickej sezóny, kde tí najúspešnejší dostanú finančnú alebo
vecnú odmenu. Uviedla tiež, že to sú dve súťaže, ktoré budú venované konkrétnej historickej
téme teda 750.výročiu. Vyhlásenie literárnej, výtvarnej, fotografickej a vedomostnej súťaže
bude rozdelené teda každá súťaž bude zvlášť. Literárnu súťaž vyhlási Mestské kultúrne
stredisko. P. Cintulová sa na prítomných obrátila s prosbou. V máji sa budú na hrade konať
dni židovskej kultúry. Bude to celodenné podujatie. Vyzvala školy a riaditeľov, či by boli
ochotní a zúčastnili sa na tomto podujatí spolu so svojimi žiakmi.
p. Perignáthová a p. Wagner - podotkli, že vzhľadom na maturitné skúšky by termín dní
židovskej kultúry stredným školám vyhovoval začiatkom mája.
p. Cintulová – sa obrátila na školy s prosbou ktorá sa týka otvorenia letnej turistickej sezóny,
kde je z roka na rok vyššia návštevnosť. Uviedla, že z peňazí ktoré na toto podujatie
dostanú, nie je možné zabezpečiť si kvalitný program. Preto sa s touto prosbou obrátila na
učiteľov ale hlavne na žiakov. A pri tejto príležitosti chce dať priestor hudobným
a divadelným telesám ktoré na našich školách máme. Ďalej uviedla, že najväčší problém je
ten, že akcia sa koná v nedeľu, 5.mája. Kežmarok je bohatý ale málo sa propagujeme
dodala na záver.
p. Perignáthová – Navrhla osloviť Základné umelecké školy.
p. Zacherová - Oznámila prítomným podnet od občana, ktorý podal námet ako inak osláviť
750.výročie a jeho nápad bol vysadiť 750.stromčekov. Čo je podľa p. Zacherovej ani
finančne ani priestorovo nezvládnuteľné. Vyzvala základne a stredné školy o pomoc,
s výrobou kvetináčov s dreveným stojanom. Ďalej vyzvala učiteľov aby prispeli k výzdobe
a spolu o žiakmi pomohli s výstavbou kvetov. Bola by to pekná akcia ktorá by sa tiež dala
zmedializovať.
p. Wagner – Skonštatoval, že s drevom bude problém, pretože po čase zhnije. Navrhol iný
materiál napr. plech
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p. Kantorková – Prítomným navrhla, aby sa na výstavbu najprv určil priestor.
- Najviac navrhujú v parku prof. Grosza
p. Zacherová – Opäť vyzvala prítomných aby sa žiaci a študenti predstavili v podobe
garbiarov, mäsiarov... Keďže vyvrcholenie osláv bude v septembri , nápad bol zorganizovať
sprievod s prevažne chlapcami (žiakmi) prezlečených v kostýmoch a pred sebou budú mať
znak cechu. Scenár napísala p. Baráthová.
p. Wagner - Informoval prítomných, že podobný sprievod sa konal pred 3 – 4 rokmi. Bol to
sprievod stredných a základných škôl. Výročie ale nie je len o remeslách čiže ... Sprievod by
mal byť v piatok, kvôli žiakom. To sú len návrhy.
p. Cintulová – Vyzvala školy, či majú nejaké návrhy akým spôsobom sa chcú zapojiť do
osláv.
p. Perignáthová – Ponúkla komisii na zapožičanie zoštylizované cechové znaky asi 7 ks.
ktoré by sa mohli využiť napr. v Barónke. Poznamenala, že najviac by sa jej páčila výstava
v Barónke aby sa práce neznehodnotili.
p. Zacherová - Navrhla učiteľkám z prvého stupňa aby so svojimi žiakmi vytvorili leporelá
cechov.
p. Perignáthová - Ponúkla komisii na zapožičanie obrovský obraz Kežmarku so všetkými
kultúrnymi pamiatkami.
p. Lindemanová - Oznámila prítomným, že počas prázdnin sa bude organizovať veľký
karneval pre mesto na ľade. P. Lindemanová dala komisii na zváženie rozpočet na túto
akciu.
p. Kantorková - Všetkých riaditeľov a zástupcov škôl poprosila o nejaké návrhy ktoré by sa
dali ešte zapracovať do programu. Obrátila sa na prítomných tiež s požiadavkami
k podujatiam, ktoré už sú v pláne počas celého roku a mnohé z nich bez účasti škôl nebude
možné zorganizovať. Informovala aj o tom, že každá škola dostane ešte oficiálne písomné
vyrozumenie. Oslavy 750. výročia sa budú oslavovať celý rok a ich vyvrcholenie bude od 16
– 22.septembra. Termín sa vybral na základe počasia. Keďže oslavy budú na námestí,
september je na to ešte taký posledný mesiac, kedy sa dá oslavovať vonku.
p. Wagner – s termínom súhlasí. Komisii ohlásil, že je to optimálny termín.
p. Zacherová - Vyzvala školy a predniesla nápad, ako pomôcť pri prípravách osláv. Finálne
logo sa bude lepiť po Kežmarských bytovkách. Lepiť by ho mohli žiaci spolu s učiteľkou.
p. Wagner – Oznámil prítomným plán SOŠ Garbiarskej počas osláv 750.výročia. Škola sa
rozhodla, že v sprievode bude prezentovať remeslá. Uviedol, že aj ich DOD bude v ľudovom
tóne a bude mať názov Kežmarské remeslá po 750. rokoch. V máji sa bude konať burza
práce a informácií a škola je ochotná prezentovať remeslá aj tam. Navrhuje sprievod v
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septembri, kde by sa zapojili všetky školy a prezentovali sa. Tiež by škola vedela pripraviť
nejaké stánky s gastrom, remeslami. Ďalej by škola vytvorila scénku spolu s Grundschule.
Naša škola pripraví aj kvetináče v tvare 750. Škola je ochotná sa zapojiť a spolupracovať
s komisiou počas celého roka. Je ochotná pomôcť aj pri otvorení letnej turistickej sezóny.
p. Tokarčík - Informoval prítomných o výročí školy Nižná brána. Tento rok bude v máji
oslavovať 35. výročie od otvorenia školy. Škola organizuje väčšinou športové akcie ako napr.
Kežmarské hry, ktoré by sa mohli viesť v takom duchu osláv 750. výročia. Riaditeľ školy
uvažuje aj o pomoci pri otvorení letnej turistickej sezóny. Škola je ochotná zapojiť sa aj do
iných akcií počas roka.
p. Jurgovianova - Spomenula prítomným festival študentského remesla ktorý organizuje
Súkromná spojená škola, Biela voda. Konštatuje, že aj okrem iných vecí ktoré na festivale
môžeme vidieť je aj sprievod mestom, historické kostými, cechové remeslá...Prichádza
s otázkou, či sprievod v septembri nebude duplicita toho, ktorý sa koná v júni. Navrhuje, či by
nebolo lepšie sústrediť sa na jeden sprievod mestom a to ten v júni. Chce do festivalu
zakomponovať aj 750.výročie. Uviedla, že festival je tom, že sa tam prezentujú všetky školy.
Odprezentovala program festivalu. Naša škola má okolo 150 kostýmov a šijú sa ďalšie.
Uviedla, že by bolo dobré sa viac zamerať na cechy. Do festivalu sa zapájajú aj rôzne
mestské organizácie ako napr. Mestské kultúrne stredisko, múzeum v Kežmarku, Centrum
voľného času....
p. Cintulova - Súhlasí s p. Jurgovianovou. Je za to, aby sa spravil jeden sprievod avšak
záleží na školách, či by sa do toho 7.júna stihli zapojiť do toho celého sprievodu. Vyzvala
školy, aby sa vyjadrili, či sú za jeden sprievod alebo za dva. Uviedla, že má skúsenosti s tým,
ako sa sprievod organizuje a nie je to jednoduché. Poďakovala sa p. Wagnerovi za vtedajšiu
pomoc pri organizovaní sprievodu pri 740.výročí mesta.
p. Pisarčiková - Uviedla, že ZŠ Grundschule spolupracuje s Bielou vodou a tento rok sa do
festivalu študentského remesla zapojí tiež. Škola sa zapojí v priebehu roka tak isto do kvízov
a rôznych súťaží. Čo sa týka nemeckej kultúry, tam vie škola zabezpečiť tiež nejaký
program. Tanečnými a speváckymi vystúpeniami pomôže pri otvorení letnej turistickej
sezóny aj súbor Goralik.
p. Perignáthová – Navrhla, aby sa v septembri urobili vystúpenia podľa scenára p.
Baráthovej.
p. Cintulová - Navrhla školám, aby sa každá škola starala o jedno hrobové miesto na
historickom cintoríne. Ďalej informovala prítomných, že sprievod mestom ostáva zatiaľ na jún
a scénky na september.
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p. Barathová - Uviedla, že po rozhovore s prednostkou mesta a viceprimátorom bude celý
program prerokovaný vedením mesta.
p. Lindemanová - Žiada o odpoveď na otázku, či môže žiadať financie na celomestskú
akciu, ak áno, tak do kedy a koho môže osloviť?
p. Cintulová – Uviedla, že žiadať o financie sa môže. Avšak v konečnom dôsledku o tom
bude rozhodovať mesto. Odporúča preto poslať žiadosť na primátora, viceprimátora a
prednostu.
p. Jurgovianová - Bola požiadaná, či by škola ušila zástavy na Mestský úrad k 750. výročiu.
Žiadne bližšie informácie k tomu nedostala.
p. Barathová – Pri včerajšom rozhovore s prednostkou mesta, sa dozvedela, že Spišská
Nová Ves oslavovala 750. výročie, kde použili led svetielka v tvare 750. P. prednostka sa
ponúkla, že nám skúsi led svetlá požičať. Následne by sme ich umiestnili na mestský úrad.
Upozornila, že oficiálne oslavy 750.výročia začínajú v piatok (25.1.2019) o 19.00h, v Bazilike
sv. kríža ekumenickou pobožnosťou. Vyzvala p. Kuboša aby k ekumenickej pobožnosti
povedal bližšie informácie.
p.Kuboš - Informoval prítomných o začiatku ekumenickej pobožnosti ktorá bude o 19.00 h.
Pobožnosť bude trvať cca 45 až 50 min. Celá bohoslužba bude zameraná na jednotu
kresťanov a okrem tohto chcú tiež pamätať na naše mesto. Otvoria takto duchovne všetky
podujatia ktoré sa budú v meste konať. Netreba si nosiť so sebou nič, texty budú k dispozícii
v papierovej forme a aj na projekcii. p. Porubän bude mať príhovor. Boli pozvané aj ostatné
cirkvi.
p. Perignáthová – Chce si zosumarizovať úlohy za Strednú umeleckú školu. Obraz ktorý
škola robila sa volá silueta časov je venovaný 750. výročiu a každý obdĺžnik maľoval iný
žiak, celá škola. Obraz, ale aj historické kostýmy sme ochotní vám požičať. Žiaci budú robiť
aj kalendár na rok 2020 ako klauzúrnu pracú. Ukážky remeselných cechov škola tak isto
pripraví. Je ochotná aj nejaké dorobiť. Tak isto sa škola zapojí do výtvarnej, fotografickej
a možno aj vedomostnej súťaže. A škola si „adoptuje“ aj hrobové miesto.
p. Šleboda - Informoval prítomných o 310. výročí od popravy kežmarských mešťanov Kraya,
Lányiho a Toporcera. Navrhol, aby sa týmto výročím ukončili aj celé oslavy 750.výročia. Tiež
navrhol aby sa urobila mikro scénka, ktorá by začala na hrade a skončila sa na historickom
cintoríne. Požiadal, aby niekto uložil do archívu aspoň 1 – 2 ks z knihy k 750. výročiu, aby
boli dostupné pre budúce generácie.
p. Vojtičko - Informoval prítomných, že sa stretol s p. Malovcovou, riaditeľkou popradského
archívu a natočili zábery z popradského archívu. Priniesol komisii ukážku z točenia a uviedol,
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že do konca mesiaca sa natočené zábery odvysielajú v KTV. Navrhol, aby sa spravilo viac
častí napr. z archívu alebo lýcea radšej takou formou ako v štúdiu KTV.
- Komisia rozhoduje o logu k 750.výročiu.
p. Šlosárová - Uviedla, že má pripravené nejaké rozpočty.
p. Joppová - V rámci plesu uviedla, že každý návštevník dostane pri vstupe na ples darček.
Ženy dostanú cigary a muži staré noviny z tých rokov, také veľké. Noviny majú obsahovať
logo 750. výročia ale aj niečo z minulosti a prítomnosti. Oficiálne by boli 4 listy na 8 stranách.
p. Joppová by chcela, aby sa v novinách tiež nachádzal oficiálny program osláv 750. výročia.

Podpis:
Zapísala: Alexandra Vaverčáková
PhDr. Nora Baráthová
predsedníčka komisie
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