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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 9.4.2019 o 14.00 h. v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Ing. Miroslav Perignáth

Zapisovateľka:

Alexandra Vaverčáková

Program:
Stretnutie k prerokovaniu rozpočtu a podujatí osláv 750.výročia udelenia mestských práv Kežmarku
Predsedníčka komisie otvorila zasadnutie a privítala prítomných členov a hostí. Neprítomných
ospravedlnila.
Dala slovo p. Bodnárovej, zapisovateľke Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia
mestských práv, ktorá sa rozlúčila s členmi komisie. Členovia komisie vyjadrili vďaku p.
Bodnárovej za jej prínosnú prácu na MsÚ. Privítala tiež ostatných hostí a vyzvala p. Baligu, aby
objasnil, čo klub filatelistov v rámci výročia chystá.
p. Baliga – Uviedol, že dňa 17.4. bude v Kaštieli Strážky podujatie k 100 ročnici úmrtia maliara L.
Medňanského. Na 750. výročie majú pripravenú veľkú obálku A5, na ktorej budú mestá, výrazné
pamiatky. Uviedol, že obálka bude rytá a ručne tlačená oceľotlač. V tejto obálke budú menšie
obálky 6 až 7 ks s farebnými obrázkami, kde námetmi budú jednotlivé pamiatky mesta napr.
stanica, Starý trh, hrad, bazilika so zvonicou, radnica, kostoly... Na pečiatkach bude erb mesta, sú
z tvrdeného poliesteru (tvrdená umelá hmota). Objasnil, že pečiatka je vždy majetkom pošty aj
vtedy, keď ju mesto zaplatí. Čo sa týka pečiatky, určenej na spomienku režiséra J. Herza, tak rytiny
atď. by dokázali filatelisti spracovať, návrh by bol zadarmo. Ohľadom spomienky na rodáka J.
Herza prichádza p. Baliga s otázkou na p. Švirlocha, či sa pečiatky budú robiť.
p. Švirloch – Uviedol že akcia „ Spomienka na J. Herza“ nie je originál pre filatelistov, ale ako
pamiatka by pečiatka bola vhodná. Uviedol tiež, že na akcii sa zúčastní aj brat a posledná družka p.
Hertza.
p. Baliga – Objasnil termíny: Pečiatka „Spomienka na J. Herza“ – 16. september, pečiatka k 750.
výročiu s erbom – 17. september. 2 samostatné objednávky na spracovanie grafiky, p. Baliga pošle
vzor. Platiť bude mesto. Celkový rozpočet – za 1 pečiatku cca 52 eur.
p. Baráthová – vyzvala p. Baligu, aby prišiel na ďalšie zasadnutie komisie s približným rozpočtom,
ktorá sa bude konať po sviatkoch.
p. Cintulová – uviedla, že dôležitý je rozpočet, grafické návrhy, suma a na koho má byť objednávka
vystavená
p. Baliga – informoval, že objednávka na pečiatky bude vystavená na poštu
p. Baráthová – objasnila, že rozpočet sa nemôže prekročiť, niektoré položky sa vylúčiť musia.
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p. Šleboda- vyjadril nespokojnosť nad knihou A. Marca , nesúhlasí s tým, aby bola financovaná
z rozpočtu a taktiež vyjadril nesúhlas nad kartami.
p. Baráthová –vyjadrila nespokojnosť nad reklamnými predmetmi
p. Cintulová - Uviedla, že tričká ako propagačný materiál sú nepoužiteľné
p. Bodnárová – uviedla, že reklamné predmety sú potrebné a musia byť. Nemá pocit, že by sa
plytvalo rozpočtom.
p. Šleboda – navrhol, aby sa filatelistický materiál vyúčtoval cez neho. Lacnejšie sa to urobiť nedá.
1080 eur by malo byť na objednávke, kde by bolo zarátané všetko.
p. Wagner – dostal ponuku od partnerského mesta Weillburg. Mesto Weillburg ktoré sa každoročne
zúčastňuje na EĽRE, by tento rok chcelo so sebou priniesť strom (jabloň) a vysadiť ho v Kežmarku
spolu s obyvateľmi mesta Kežmarok.
p. Bodnárová – navrhla, aby sa pri takom výročí zasadil nejaký strom, ktorý vydrží dlhšie.
p. Kuboš –požiadal komisiu aby spoločne hľadali nejaké spôsoby, návrhy k Ekumenickej
bohoslužbe, ktorá sa má konať 22.9. Navrhuje túto akciu dať do oznamov, čas: 10:00 v drevenom
kostole. Čo sa týka spevokolu, pýtal sa P. Pavlička, či by bol ochotný sa zaangažovať a či by bol
ochotný pomôcť, p. Pavličko bude ochotný sa zapojiť a pomôcť.
p. Porubän – navrhol stretnúť sa s P. Pavličkom, základnou umeleckou školou aj so všetkými
spevokolmi a potom začať pracovať. Stretnutie navrhuje po Veľkej noci. Spevokoly by vystúpili
poobede o 15.00 h. taktiež v drevenom kostole.
p. Baráthová – navrhla p. Kubošovi, aby pozval emeritného pomocného biskupa Spišskej diecézy p.
Imricha na ekumenickú pobožnosť
p. Porubän – sa ponúkol, že strom (lipu) na vysadenie zoženie. Navrhol aby sa strom zasadil
v lyceálnom parku po ekumenických bohoslužbách – 22.9.
p. Zacherová – Informovala prítomných, že akciu športový deň pre MŠ bude organizovať ZŠ
Grundschule. Uviedla, že maľovanie na chodník kriedami sa z programu vypustilo a nahradilo
maľovaním na plot. Tiež prichádza s otázkou, na koho náklady bude maľovanie plota? Uviedla, že
sa stretla s p. Černohorskou – vedúcou odd. školstva, ktorá materským školám oznámi túto aktivitu.
- Komisia je proti tomu aby sa kupovala kniha od A. Marca. Súhlasia s tým, aby sa podporili
domáci autori a nie cudzí. Nesúhlasia tiež s rozpočtom.
p. Baráthová – zistí, čo bude s jazdeckými pretekmi
p. Joppová – Prítomných informovala, že 9 000 eur na ozvučenie (na celý týždeň) je málo. Na
EĽRO je to zvyčajne 9 500 eur na tri dni. Určite sa bude dať zmestiť do 9 000 eur, ale ozvučenie
nebude na celý týždeň. Oznámila, že ohľadom akcie „veterány“ zatiaľ nie je nič nové, nedovolala
sa. Čo sa týka módnej prehliadky – móla - meter stojí 8 eur. Uviedla, že by tam bolo potrebné aj
ozvučenie atď. modelky, modely a šaty budú zadarmo. Ohľadom koncertu Klezmer band –
ozvučenie musí byť externé, p. Joppová zistí cenu od p. Rusnačika.
p. Vojtičko – navrhuje prvú besedu s p. Baráthovou o podujatiach k výročiu, kde by ľudí
informovali o programe atď. Navrhuje, aby boli v besede minimálne dvaja ľudia. Uviedol, že po
magazíne, od zajtra t.j. 10.4. budú pustené Spomienky starých Kežmarčanov. Informoval, že
momentálne mali točenie s p. Groholom, p. Pavličkom atď. Navrhuje začať s točením besied
a nejaké si nechať aj do zásoby.
Oboznámil prítomných, čo sa v KTV doteraz pustilo: Rozhovor s p. Malovcovou, Imrich Thököly,
prezentácia knihy Kežmarok – história a tradície, Spomienky starých Kežmatčanov, vyrába sa
nahrávka s p. Groholom a paralelne budú púšťané aj besedy. Informoval o počte besied, malo by to
byť 6 a 6. Postupne bude oboznamovať komisiu s tým, čo natočené je atď.
p. Wagner a p. Zacherová – navrhujú, aby sa kostými určené na scénky medzi strednými školami
zapožičiavali a aby sa zbytočne nešili nové.
p. Šleboda – žiada vyškrtnúť z programu spomienku na mučeníkov – december
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p. Cintulová – žiada z programu vyškrtnúť predpokladané slávnostné zastupiteľstvo
p. Kantorková – Informovala o koncertoch: koncert IMT Smile ostáva, druhý koncert (v drevenom
kostole) je zrušený. Namiesto zrušeného koncertu je jedna z možností koncert Anety Langerovej
p. Porubän – oboznámil prítomných s možnými kapelami (vystúpeniami), ktoré by do KK vedel
dostať, sú to: Jozef Laufer – cca 4500 eur, Fragile 7 000 eur , Aneta Langerová- 5 500 eur, The
Backwards – zatiaľ bez určenej ceny.
- Viacerí členovia komisie sa zhodli na tom, aby bol v drevenom kostole koncert Anety Langerovej.
p. Kantorková – opýtala sa na 0 eurovú bankovku. Kto to bude predávať a či sa to bude predávať
v informačnej agentúre? Navrhla porozprávať sa s kežmarským režisérom ohľadom divadla
z histórie mesta. Tiež uviedla, že zistí, čo s muzikálom.
p. Porubän – prichádza s návrhom zrušiť Muzikál (divadelné predstavenie) a nahradiť ho
Kežmarským divadlom.
p. Cintulová – navrhla pozvať p. Marca, nech príde na budúcu komisiu kde odprezentuje svoju
knihu.
p. Vojtičko – chce uzavrieť besedu. Termín besedy navrhol po sviatkoch. V besede s p. Baráthovou
bude pravdepodobne p. Cintulová a Kantorková.
Komisia sa zhodla, že program k 750. výročiu treba každý mesiac pripomínať ľuďom či už
prostredníctvom KTV, webu alebo sociálnych sietí.
p. Porubän – Navrhol, aby sa oslavy výročia v septembrovom týždni slávnostne otvorili a taktiež
slávnostne ukončili.
p. Cintulová – Určila otvorenie septembrového programu na 17.9. kde vystúpi aj primátor mesta

V Kežmarku, dňa: 9.4.2019
Zapísala:

...........................................
Alexandra Vaverčáková

Schvaľuje:

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