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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750. výročia udelenia mestských práv uskutočneného dňa
20. 3. 2019 o 14.00 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.
Na rokovaní sa zúčastnili aj hostia:
p. Bednárová, prednostka MsÚ, p. Fejerčák, manažér športu a p. Černohorská, vedúca oddelenia
školstva a mládeže.
Hlavným bodom programu bolo upresnenie termínov podujatí v náväznosti na schválený rozsah
finančnej podpory.
P. Baráthová konštatovala, že doterajšie podujatia v mesiacoch január až marec sa uskutočnili
v súlade s plánom. Poďakovala p. prednostke Bednárovej za zabezpečenie číslic na zábradlie
radnice.
V úvode zasadnutia bolo udelené slovo p. Fejerčákovi. Informoval prítomných, že s udelením
súhlasu na maľovanie kresieb na betónové oplotenie štadiónov nemá problém. Na premaľovanie
podkladu je potrebné rezervovať cca 100 €. Prítomní odporúčajú rezervovať ešte 100 € na prípadné
potreby škôl, ktoré budú kresby zabezpečovať. P. Černohorská zistí potreby škôl, p. Fejerčák
upresní výšku nákladov potrebnú na premaľovanie.
P. Fejerčák požiadal oddelenie komunikácie o zabezpečenie pamätných listov a diplomov pre
športovcov k 750.výročiu.
Ďalej prebiehala diskusia:
P. Cintulová: požiadala Ing. Bodnárovú o vystavenie objednávky pre skupinu Klezmer Band.
Údaje na vystavenie objednávky pošle.
p. Baráthová sa informovala , kedy začne p. Vojtičko vysielať v KTV Film o I. Thökolyovi. Tento
sa začne vysielať po 20.3. Navrhla, aby sa na najbližšie stretnutie pozvali p. Baliga a p. Česla
kvôli objasneniu potrieb a návrhov filatelistov ( graf. návrhy, pečiatky, balíčky, miesto
pečiatkovania a pod.).
Prítomní požiadali odd. komunikácie, aby program k 750. výročiu vyšiel samostatne a bol
zverejnený čo najskôr (po celý rok).
p. Vojtičko dodá film o I. Thökolyovi do hotela Hviezdoslav.
P. Wagner poskytol informácie k pamätnej tabuli o vysťahovaných a popravených spišských
Nemcoch. Diskutovalo sa o obsahovej stránke tabule. Ďalej sa diskutovalo o pamätnej tabuli
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venovanej Hažlinskému. Podklady k tabuliam poskytne p. Choma, ktorý komunikuje s majetkovým
oddelením kvôli súhlasu pamiatkového úradu.
P. Wagner požiadal oddelenie komunikácie o vystavenie objednávok na výrobu tabúľ.
Prítomní navrhli, aby sa jesenné trhy konali v termíne od 18.-22. septembra. P. Kantorková navrhla
požiadať p. prednostku a p. A. Perignáthovú o súčinnosť.
Členovia komisie pristúpili k upresňovaniu programu osláv:
17.9.- vystúpia kežmarskí umelci v čase od 15.00 -18.00
Odd. komunikácie vyzve kežmarčanov cez sociálne siete, aby navrhovali kežmarských
hudobníkov, aj menej známych
Školy upresnia, kedy sa uskutoční športový deň škôl, a to napr.17.9. ( zabezpečí p. Černohorská).
P. Kantorková požiadala p. Vojtička a p. Švirlocha, aby upresnili ktoré staré filmy vedia zabezpečiť
a koľko to bude stáť. Niektoré filmy je potrebné zdigitalizovať.
19.9. bude na námestí večerný koncert s účinkovaním uznávanej slovenskej hudobnej skupiny.
Prítomní súhlasili, aby p. Kantorková potvrdila záujem mesta na ich vystúpení.
P. Švirloch upresnil informácie o podujatí Pocta Jurajovi Herzovi (k nedožitému výročiu narodenia)
a osadení pamätnej tabule režisérovi Jurajovi Herzovi. Na odhalenie tabule je pozvaný jeho syn
Michal Herz a Dodo Šimončič, kameraman filmu Petrolejové lampy, ktorý bude premietaný.
O muzikáli nemajú členovia žiadne informácie. Žiadajú termínovať riaditeľku MsKS p.
Joppovú, aby do 10.4. podala informáciu, či muzikál bude a jeho cenu.
Taktiež požadujú do konca mesiaca marca predložiť podrobný rozpočet plánovaných
koncertov a podujatí v rámci schváleného rozpočtu ( 20 000 €).
Ak sa muzikál bude konať, jeho premiéru je potrebné vzhľadom na už potvrdené termíny iných
programov nastaviť na 22.9.
P. Šlosárová požiadala o doplnenie termínu uvedenia knihy spisovateľa A. Marca. Kniha má názov
Kežmarok - história a legendy najstaršieho mesta pod Tatrami. Odporúča sa termín 16. 9. 2019.
Členovia požiadali p. Šlosárovú o oslovenie spisovateľa, aby predložil bližšiu informáciu
o obsahu knihy a jej grafike.
P. Bodnárová informovala o tom, že rokovala so zástupcami Krajskej organizácie Severovýchod
Slovenska o možnosti spojenia krajských osláv Svetového dňa cestovného ruchu v septembri
s našimi oslavami 750.výročia. Pokúsi sa o získanie finančných prostriedkov.
V záujme získania ďalších finančných prostriedkov:
p. Cintulová zistí na VÚC Prešov možnosti dotácií
p. Šlosárová zistí možnosti podpory cez Euroregión Tatry a v súčinnosti s p. prednostkou oslovia
kežmarské podniky
p. Baráthová zaktualizuje rozpočet a program
p. Bodnárová zašle zápisnice aj športovej komisii
Na záver sa p. Baráthová poďakovala prítomným za účasť a ukončila rokovanie komisie.
Zapísala: 25. 3. 2019
Ing. Gabriela Bodnárová
Schvaľuje:
PhDr. Eleonóra Baráthová, predsedníčka komisie
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