Mesto Keţmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Zápisnica
zo zasadnutia Komisie k prípravám osláv 750.výročia udelenia mestských práv
uskutočneného dňa 18.6.2019 o 13.00 h. v zasadačke MsÚ
Prítomní:

podľa prezenčnej listiny

Ospravedlnení:

Mgr. Roman Porubän, Ing. Zuzana 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 členov a hostí.
Neprítomných ospravedlnila. Prítomným navrhla aby spoločne prerokovali septembrový program
osláv teda jeho vyvrcholenie.
Na úvod predsedníčka komisie navrhla vymeniť za člena komisie p. Baligu. Následne vyzvala
všetkých prítomných členov komisie, aby spoločne prerokovali septembrový program. Uviedla, že
v deň otvorenia týždňa osláv nastanú zmeny. Na žiadosť p. Čajku vypadli z programu jazdecké
preteky. Po stretnutí s p. Šlosárovou predkladá p. Baráthová komisií návrh od p. primátora na 16.
september. - Výstava by sa otvorila o 15:30 hod., o 17:00 hod. pred radnicou by sa odohrala scénka,
ktorá by znázorňovala panovníka Bela IV., ako odovzdáva dokument s mestskými právami
Kežmarčanom. Navrhla osloviť p. Kubíka a hercov z EX TEATRA. Tiež bol návrh, aby sa na
hlavnom pódiu premietal film Nad Kežmarkom vietor veje. P. Baráthová sa pýta komisie, či by bolo
možné film premietať. Členovia komisie sa zhodli, že cez deň nebude možné premietať film
z dôvodu, že by na obrazovke nebolo nič vidieť. 17. septembra sa na žiadosť p. Marca a p. primátora
bude na hlavnom pódiu konať prezentácia knihy A. Marca a následne ju bude p. Marec predávať.
Členovia komisie odsúhlasili čas väčšiny programov v mesiaci september na 17:00 hod. P.
Kantorková navrhla prepracovať názvy jednotlivých programov.
P. Zacherová sa vyjadrila k hľadaniu pokladu (18. september), kde za akciu zodpovedá CVČ. Po
rozhovore s p. riaditeľkou CVČ si myslí, že táto akcia bude finančne zabezpečená. Vyhodnotenie
súťaže literárnej, výtvarnej a fotografickej (výstava) – p. Joppová uviedla, že doteraz sa do súťaží
nikto nezapojil. Členovia komisie navrhli vyhodnotenie súťaží vyškrtnúť z programu. P. Baráthová
povedala, že oslavy vyvrcholia 19. septembra vystúpením skupiny IMT Smile. P. Kantorková
informovala prítomných, že 4. októbra v MsKS sa uskutoční vystúpenie Maguráka a súboru Šumiac.
P. Kuboš sa vyjadril k plánovaným prednáškam v Bazilike sv. Kríža s p. Grocholom. Po rozhovore
s ním uviedol, že p. Grochola je veľmi ochotný, čo sa týka termínov, vedel by sa prispôsobiť. Vyzval
členov komisie, aby spoločne vybrali dátum a čas prednášok. Členovia komisie sa zhodli na 11.
október (piatok) o 19:00 hod. P. Baráthová informovala prítomných, že výroba hracích kariet(
propagačný materiál) sa pozastavila z dôvodu, že nie sú na nich momentálne financie. Či sa v ich
výrobe bude pokračovať, sa ešte presne nevie.

Mesto Keţmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok
OSTÁVAJÚCI PROGRAM NA SEPTEMBER 2019:
September:
11. september, 18.00 – Literárny večer venovaný beletristickým knihám o Kežmarku.
Z: Hotel Hviezdoslav, Baráthová.
- 16. september, 15.30 – Otvorenie výstavy k výročiu mesta vo výstavnej sieni múzea. Z:
Múzeum Kežmarok.
- 16. september, 17.00 – Otvorenie týždňa osláv, historické scénky, Z: Komisia. ZATIAĽ
FINANČNE NEZABEZPEČENÉ
- 16. september, 18.00 – Spomienka na Juraja Herza, odhalenie pamätnej tabule na kine, 19.00
premietanie filmu – Petrolejové lampy, filatelisti. Z: MsKS - kino, Švirloch. 800 €
Z ROZPOČTU MESTA
- 17. september – filatelistický stánok na námestí + predaj filatelistického materiálu. Z:
Šleboda, Ing. Baliga. 1000 € Z ROZPOČTU MESTA
- 17. september – 17:00h.( Viacerí členovia komisie sa zhodli na 17. hodine) Vystúpenie
kežmarských umelcov –prezentácia knihy A. Marca, večer recitál Petra Duchnického. Z:
MsKS, Duchnický. 1000 € Z ROZPOČTU MESTA
- 18. september – 17:00 h. Prezentácia národností, ktoré kedysi v Kežmarku žili, ich kultúry
a gastronómie. Z: OKP a RR, MsKS, hotel Hviezdoslav, hotel Club.
- NA VYSTÚPENIE SÚBOROV 1000 € Z ROZPOČTU MESTA
- 18. september – 10:00 h. Hľadanie pokladu – hrad, mesto. športový deň nižších tried ZŠ. Z:
CVČ . ZATIAĽ NEPREDLOŢENÝ ROZPOČET A ŢIADOSŤ NA FINANČNÚ
POMOC MESTA
- 19. september - Zvyky starých remeselníkov, prezentácia škôl,. Z: Školy, ZŠ-Grundschule.
Školy 400 € (suma presunutá zo sadenia stromu) + 150 € (pre ZŠ niţšie triedy) – SPOLU
550 € Z ROZPOČTU MESTA, p. Zacherová navrhla osloviť p. prednostku a poslať výzvy –
na ZŠ a SŠ
- 19. september, 19.00 – Vystúpenie IMT Smile. Z: MsKS. S celotýţdenným ozvučením 19
000 € Z ROZPOČTU MESTA
- 20. september – Vystúpenie hudobných, folklórnych a tanečných súborov. Z: MsKS.
ZATIAĽ FINANČNE NEZABEZPEČENÉ
- 20. september, program začne o 17:00 h. ,19.00 – Nočný Kežmarok – pátračská hra,
ukončenie turistickej sezóny. Z: OKP a RR.
- 21. september – Stretnutie seniorov basketbalu a futbalu? Z: viceprimátor Gurka.
- 21. september – Chodníkom prof. Grosza – turistické podujatie. Z: KST Zlatná.
- 21. september – Popoludnie s históriou (módna prehliadka, veterány, staré krátke filmy
o Kežmarku. Z: MsKS. 3000 € Z ROZPOČTU MESTA
- 27. september – Prednáška o Maukschovi a Bredetzkom. Z: Choma.

Pribudlo:
4. október – vystúpenie Maguráka a Šumiac v MsKS
piatok – 11. október prednášky s p. Grocholom v bazilike sv. kríža - čas: 19:00 h.
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Predsedníčka komisie p. Baráthová všetkým poďakovala za prítomnosť na rokovaní a ukončila
zasadnutie.

V Kežmarku, 18.6.2019

Zapísala:

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

Schvaľuje:

..........................................
PhDr. Eleonóra Baráthová
Predsedníčka komisie

