Mesto Kežmarok
Mestský úrad, Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 1.2.2019 v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Ing. Gabriela Bodnárová

Program:
Stretnutie k prerokovaniu podujatí osláv 750.výročia udelenia mestských práv Kežmarku
Predsedníčka komisie p. Baráthová otvorila zasadnutie a poďakovala prítomným za účasť na
zasadnutí. Ospravedlnila neprítomných.
Oznámila, že podľa dohody predložili návrhy na podujatia a ich finančnú podporu:
p. Švirloch, p. Šleboda, p. Vojtičko. P. Porubän pripravuje koncert k 750. výročiu.
Poďakovala zástupcom cirkví za zrealizované ekumenické podujatie, ktoré sa podľa jej slov
v Kežmarku nekonalo už 20 rokov.
Poďakovala KTV za uskutočnený filmový dokument rozhovor s p. Malovcovou v štátnom archíve.
Požiadala p. Vojtička, aby poslal link a umiestnil tento formát na you tube.
Zdôraznila potrebu zaslať schválené logá čím skôr.
Voči logu s čiarami vyjadrila nespokojnosť p.Majorová, pripomienky mala aj p. Cintulová.
Predsedníčka aj p. Švirloch pripomenuli, že logá boli odsúhlasené na predchádzajúcej komisii.
Požiadala p. Švirlocha a p. Bodnárovú o ich preposlanie e-mailom.
Na zasadnutie komisie prišiel p. primátor.
Členovia komisie sa postupne vyjadrovali ku kalendáru podujatí podľa mesiacov. Kalendár bude
doplnený a odoslaný členom.
Dohodli sa na vyhlásení súťaží do konca februára nasledovne:
Literárna - zodp.: MsKS
Výtvarná – zodp.: MsKS
Vedomostná - Zodp.: Múzeum Kežmarok ( hrad)
Fotografická – Zodp.: Odd. komunikácie, propagácie a RR
Členovia odsúhlasili logo, predsedníčka požiadala p. Bodnárovú , aby zabezpečila aj logo v čiernobielej verzii. Bolo dohodnuté, že v prípade, ak sa logo bude posielať podnikateľom, treba od nich
požadovať presnú informáciu na čo sa použije.
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P. primátor sa vyjadril k sume 50 000 €, ktorá bola vyčlenená na podporu podujatí k 750. výročiu.
Poznamenal, že je potrebné s nimi hospodárne nakladať. Upozornil aj na podujatia Zväzu vojakov
a súhlasil s termínom vyvrcholenia osláv v septembri 2019.
Ďalej informoval, že
- 29. ročník EĽRO bude venovaný cechom PIVOVARNÍKOV a DEBÁROV
- Spisovateľ Anton Marec pripravuje uvedenie svojej knihy v septembri
- Generálny konzul Sr v Krakove Adrián Kromka ponúkol výstavu V4 do Kežmarku
P. Cintulová sa vyjadrila s p. Šlebodom o možnosti vydať 0-eurovú bankovku, p Cintulová zistí
podrobnejšie informácie
P. Šleboda informoval o to m, že p. Česla a p. Baliga už spolupracujú na motíve bankovky
Je možné aj vydať pamätnú mincu, ale to sa už nestihne.
Prítomní diskutovali o téme ďalších televíznych relácií, je potrebné postupne pripraviť návrh tém.
P. Vojtičko predložil finančnú požiadavku, taktiež p. Šleboda, p. Švirloch a požiadavku od p.
Duchnického.
Prítomní sa dohodli, že definitívny termín predloženia požiadaviek je streda 6.2.
V prípade, že nebude suma 50 000 € postačovať, je potrebné v piatok 8.2. predložiť návrh na
úpravu rozpočtu na zasadnutie MsZ 26.2.
P. Majorová sa dopytovala, či môže p. Švirloch premietať filmy o Kežmarku v kine aj pred
bežnými predstaveniami, nielen počas Letného kina.
V mesiaci marec- 5.3. sa uskutoční uvedenie knihy Kežmarok – história a tradície a krátkych
videospotov.
Dňa 6.3. sa uskutoční v knižnici čítanie z tejto knihy. P. Joppová pripraví pre školy rozpis.
P. Cintulová informovala , že aj Spišský dejepisný spolok chce prispieť do kalendára podujatí
a zrealizuje v KK zasadnutie + prednášky.
Beh k Hubertovi v rámci Kežmarok Running tour bude venovaný 750. výročiu
Uskutoční s aj literárny večer kežmarských autorov.
P. Garstková (mimo program) odporučila školám pri podujatiach využiľ maskotov mestskej polície.
P. primátor navrhol, aby sa v mestskej knižnici zriadil kútik kníh o Kežmarku.
Prítomní postupne prechádzali podujatia ďalších mesiacov.
Najvýznamnejšie doplnil program p. Porubän – 25.8.2019:sa uskutoční v drevenom kostole
Operné gala ( Peter Mikuláš –spev + uvedenie jeho životopisnej knihy). Deň predtým sa bude konať
zborový deň evanjelikov s prednáškami o diele Teofila Hansena.
Vyvrcholenie osláv v mesiaci september bude okrem plánovaných podujatí doplnené ďalšími
podujatiami.
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Prvá verzia týždňa osláv je nasledovná:
16.9. – prezentácia škôl na námestí, vyhodnotenie súťaží
17.9. – prezentácia národností na námestí
18.9. –prezentácia kežmarských hudobníkov
19.9. – Muzikál ( zabezpečí p. Joppová, MsKS)
20.9.- Popoludnie s históriou – módna prehliadka, veterány, premietanie starých filmov ( MsKS )
Koncert v drevenom kostole ( Miro Žbirka a Miroslav Dvorský)
Počíta sa aj s ekumenickým vystúpením speváckych zborov a orchestra ZUŠ
Školy by mali záujem zrealizovať športovo-gymnastický deň a maľovanie na chodník, p. Zacherová
pripraví rozpočet.
P. Šleboda navrhuje zabezpečiť na celé obdobie jedného fotografa podujatí, napr. p. Zdenka
Baligu.
Na záver rokovania sa prítomní dohodli na ďalšom stretnutí dňa 7.2.2019.

Zapísala:
Ing. Gabriela Bodnárová
Schvaľuje:

..........................................
PhDr. Eleonóra Baráthová
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