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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv uskutočneného dňa
25.2.2019 o 13.00 h v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Zapisovateľka:

Ing. Gabriela Bodnárová

Program:
1. Otvorenie
2. Prerokovanie upresnenia programu podujatí k 750. výročiu
3. Ukončenie rokovania
Zasadnutie otvorila PhDr. Eleonóra Baráthová, ktorá viedla zasadnutie komisie. Poďakovala
prítomným za účasť a ospravedlnila neprítomných.
Hlavným bodom programu bolo upresnenie termínov podujatí v náväznosti na schválený rozsah
finančnej podpory. Komisia sa prednostne venovala termínu vyvrcholenia osláv v mesiaci
september.
V úvode zasadnutia požiadal o slovo riaditeľka CVČ p. Lindemanová s informáciou o podujatí
typu“ Pevnosť Boyard“. Upresnila možnosti CVČ z hľadiska termínu konania. Súťažné disciplíny
vedia pripraviť veľmi rozmanité, vrátane zapožičanej lanovej dráhy. Odporúčajú zapojiť vekovú
kategóriu 14 – 18 ročných.
P. Cintulová sa zaujímala o to, kto ešte bude participovať na organizácii podujatia. Ponúkla
miestnosti v hrade a podzemí, ktoré nie sú štandardne sprístupnené.
P. Lindenmanová: Ak budú ochotní sa zapojiť telocvikári, môže sa podujatie rozšíriť aj na územia
centra mesta. V miestnostiach bude vhodné ukryť šifrované úlohy.
P. Baráthová požiadala o upresnenie scenára v termíne do konca marca.
P. Šleboda odporučil realizovať podujatie len v areáli hradu, nie v meste, p. Lindenmanová
vysvetlila, že je potrebné mať uvoľnené stanovištia a zamestnať súťažiacich.
Po diskusii bol dohodnutý termín konania súťaže 18.9.2019.
Každé družstvo bude pozostávať z 3 chlapcov a 3 dievčat. Mesto Kežmarok pripraví 18 cien.
Otázky na stanovištiach týkajúce sa historických faktov prisľúbili pripraviť p. Baráthová
a p.Cintulová.
P. Kantorková predniesla návrh, aby s v „Týždni osláv“ prezentovali školy pod myšlienkou „Školy
svojmu mestu“. Mohli by na hlavnom pódiu prezentovať svoje „top“ programové čísla, či už
z oblasti hudby, divadla, tanca a pod.
p. Zacherová pripomenula, že to nemusí byť len historická téma, ale aj súčasné trendy.
P.Wagner a p. Perignáthová (stredné školy) pripravujú scénky na úvod programu.
Upresnila počet žiakov v školách k 25.2.2019. Počet žiakov MŠ a ZŠ v Kežmarku je 2634.
Týmto všetkým deťom bude poskytnutý darček-pexeso o Kežmarku.
Materské školy môžu maľovať na chodník, alebo do kruhov oplotenia futbalových štadiónov.
Na najbližšie stretnutie bude pozvaní Ing. Pavol Fejerčák.
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P. Vojtičko navhol aby tento deň škôl mal osobitný scenár a dramaturgiu. Zobrala si to na starosť p.
Zacherová, osloví jednotlivé školy a oddelenie školstva a mládeže.
Ďalej navrhol, aby na stoloch v reštauráciách boli umiestnené celý rok vlajočky s číslicou 750, ktorá
bude pripomínať rok výročia.
P. Bodnárová osloví reštaurácie s dotazom o možnej spolupráci pri celoročnej propagácii výročia
a organizovaní špeciálnych gastronomických akcií – napr. národnostné kuchyne a zabezpečenie
hudobníkov pred reštauráciami dňa 18.9.2019.
P. Šlosárová informovala, že p. Anton Marec plánuje vydať knihu povestí a naznačila jeho
očakávania týkajúce sa prezentácie knihy.
Ďalej informovala o tom, že dňa 26.2. sa montuje svetelná číslica na zábradlie radnice.
Členovia komisie ďalej prechádzali jednotlivé termíny podujatí podľa mesiacov.
Program s upravenými a upresnenými termínmi je prílohou zápisnice.

Zapísala: 4.3.2019
Ing. Gabriela Bodnárová
Schvaľuje:
PhDr. Eleonóra Baráthová, predsedníčka komisie
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