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

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa07.05.2019 o 14.00 h. v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

p. Šleboda, p. Perignáth, p. Zacherová, p. Šlosárová

Zapisovateľka:

Alexandra Vaverčáková

Program:
Stretnutie k prerokovaniu podujatí osláv 750.výročia udelenia mestských práv Kežmarku
Predsedníčka komisie p. Baráthová otvorila zasadnutie a privítala prítomných. Neprítomných
ospravedlnila.
p. Baráthová – Na začiatku zasadnutia uviedla, že v septembri sa má konať akcia pod vedením CVČ
– niečo podobné ako pevnosť Boyard. Prítomných sa opýtala, či niekto z nich obdŕžal žiadosť
o poskytnutie dotácie. P. Baráthová tiež uviedla, že podala žiadosť na Mestské zastupiteľstvo, aby
sa 5 000 eur z monografie osobností 20. storočia presunulo na účet komisie k 750. výročiu. Dúfa, že
na budúcom zastupiteľstve sa táto žiadosť o presunutí financií schváli.
Členovia komisie, p. Šlosárová a sekretariát prednostky MsÚ uviedli, že nikto z nich žiadosť
o poskytnutie dotácie pre CVČ nedostal.
p. Baráthová –prítomných informovala, že bola oslovená skupinou maliarov z Košíc, ktorý sa
venujú tematike „Starý židovský Kežmarok“. Boli by ochotný urobiť výstavu obrazov. p.
Baráthová sa prítomných opýtala, kde by sa dala táto výstava zorganizovať a kde by sa dali obrazy
vystaviť.
p. Cintulová – Uviedla, že keď sú maliari schopní do 13.5.2019 do 09:00 hod. priniesť max. 5 -6
obrazov vedelo by sa miesto na vystavenie obrazov nájsť.
p. Joppová – prítomných informovala, že MsKS má k dispozícií stojany, ktoré by boli ochotní na
výstavu zapožičať.
p. Kantorková - uviedla, že bude najlepšie, ak sa táto výstava urobí na budúci rok v rámci akcie
Dni židovskej kultúry.
p. Cintulová – všetkých prítomných pozvala na Dni židovskej kultúry 12. mája 2019 a taktiež na
večerný koncert skupiny Klezmer band v Drevenom artikulárnom kostole. Prichádza s otázkou, či
je komisia ochotná pomôcť spropagovať toto podujatie. Ďalej prítomných informovala o tom, že
v nedeľu sa konalo otvorenie letnej turistickej sezóny na hrade. Uviedla, že pečiatka k 750. výročiu
od p. Baligu bol dobrý nápad a že ľudia na ňu reagovali veľmi príjemne. P. Baligovi vyjadrila veľkú
vďaku.
p. Baliga – priniesol návrhy pečiatok k 750. výročiu v čase EĽRO a predniesol ich komisii.
p. Baráthová – priniesla komisii ostávajúci program k oslavám 750. výročia a navrhla aby si ho
komisia spoločne prešla.
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Prítomní členovia komisie si spoločne prechádzajú ostávajúci program k oslavám 750. výročia.
p. Wagner – informoval, že prebehlo stretnutie k pamätným tabuliam. Na stretnutí sa dohodlo, že sa
vypracujú návrhy a následne sa tabule osadia na svoje miesta. P. Wagner tiež informoval o Sviatku
kultúry a vzájomnosti, prítomným predniesol podrobný program akcie.
p. Baráthová – vyzvala p. Kuboša a p. Porubäna, aby sa dohodli na termíne záverečnej ekumenickej
bohoslužby, pretože termíny v septembri im nevyhovujú.
Členovia komisie sa zhodli na termíne ekumenickej bohoslužby, navrhnutej kňazmi. Bude to
30.12.2019 (pondelok) o 19:00 h. v Bazilike sv. Kríža.
p. Vojtičko – prítomných informoval o tom, že momentálne sa v Bazilike sv. Kríža montujú
kamery. Do konca roka by to malo byť hotové. Navrhol, aby sa ekumenická bohoslužba konala
v Bazilike sv. Kríža s tým, že by sa z ekumenickej bohoslužby vysielal priamy prenos.
p. Kuboš – oznámil približný termín prednášok o gotike v Bazilike sv. Kríža s p. Grocholom. Bude
to v októbri v ešte neudanom dni, čas: 16.00h, resp. 17.00.
p. Vojtičko – uviedol, že bol oslovený vedúcim súboru Magurák, že dňa 4.-5.októbra by chceli
urobiť vystúpenie pri príležitosti 750. výročia udelenia mestských práv. Chceli by pozvať aj súbor
zo Šumiaca.
p. Kantorková – uviedla, že sa to preberie na stretnutí, ktoré bude mať s p. Švedlárom a termín sa
určí.
p. Porubän – Oznámil, že 1. decembra sa bude konať 125. výročie posvätenia nového kostola
a spomienka na Kraya, Lányiho a Toporcera za účasti generálneho biskupa.
Na koniec predsedníčka komisie prítomným poďakovala za prítomnosť a ukončila zasadnutie.

V Kežmarku, 09.05.2019

Zapísala:

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

Schvaľuje:

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