Mesto Kežmarok
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, PhDr. ICLic. Ján Kuboš PhD.

Zapisovateľka:

Alexandra Vaverčáková

Program:
Stretnutie k prerokovaniu podujatí vyvrcholenia osláv 750.výročia udelenia mestských práv
Kežmarku.
Predsedníčka komisie p. Baráthová otvorila zasadnutie a privítala prítomných členov a hostí.
Neprítomných ospravedlnila. Prítomných vyzvala, aby spoločne prerokovali septembrový program,
osláv teda jeho vyvrcholenie. Uviedla, že na rokovaní sa zúčastní aj prednostka MsÚ p. Bednárová
aby členom komisie oznámila ohodnotenie komisie a odmeny v nadchádzajúcich mesiacoch.
p. Baráthová – informovala členov komisie, že na MsZ sa schválilo 6 zasadnutí komisie a však
komisia pre prípravu osláv 750. výročia bude fungovať len jeden rok. P. Baráthová uviedla, že komisia
zasadala už 11 krát ,z toho 6 zasadnutí v prvom štvrť roku boli finančne zabezpečené. Ostatné
zasadnutia neboli finančne zabezpečené,a preto žiada p. prednostku MsÚ ,aby sa vyjadrila
k ohodnoteniu členov komisie pre prípravu osláv 750. výročia udelenia mestských práv. Žiada tiež
o doplnenie člena do komisie, a to Ing. Baligu.
p. Bednárová – členom komisie objasnila, že sa spolu s p. primátorom zaoberali odmenami pre
komisiu k príprave osláv 750. výročia udelenia mestských práv a spoločne prišli k záveru, že odmeny
pre členov komisie budú vyplatené jednorázovo s poďakovaním na konci osláv v mesiaci október.
Navrhla pripraviť dohodu o vykonaní práce pre p. Baligu.
Členovia komisie odsúhlasili návrh p. prednostky.
Spoločne začali rokovať k septembrovému vyvrcholeniu osláv a rozhodovali o finálnom programe
týždňa osláv. Rozhodli nasledovne:
September – vyvrcholenie osláv v dňoch 16. – 22. septembra
11. september
18.00 hotel Hviezdoslav - Literárny večer venovaný historickým románom
N. Baráthovej o Kežmarku.
16. – 20. september
Týždeň kuchyne národností, ktoré v Kežmarku v minulosti žili – nemecká kuchyňa,
maďarská, rusínska, goralská a bulharská, česká, slovenská a špeciálne spišská – hotel
Hviezdoslav, židovská – hotel Club
16. september
15.00: výstavná sieň Múzea v Kežmarku, Ulica Dr. Alexandra 11 – Slávnostné otvorenie
výstavy k 750. výročiu udelenia mestských práv Kežmarku.
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16.00: priestor pred radnicou – Oficiálne spustenie novej fontány a výstava historických
fotografií Kežmarku.
17.00: javisko pred radnicou – Slávnostné otvorenie týždňa osláv 750. výročia udelenia
mestských práv Kežmarku – príhovor primátora, scénky z histórie Kežmarku a tance.
18.00: priestor pred kinom – Pocta Jurajovi Herzovi – kežmarskému rodákovi, odhalenie
pamätnej tabule na kine,
19.00: Premietanie filmu Petrolejové lampy, predaj filatelistického materiálu – obálka
s prítlačou v priestoroch kina.
17. september
8.00: hrad – Hľadanie pokladu.
16.00 – 18.00: priestor pri radnici – Filatelistický stánok – predaj filatelistického materiálu.
17.00: javisko pred radnicou – Vystúpenie kežmarských umelcov.
19.00: drevený artikulárny kostol – Klavírny recitál Petra Duchnického.
18. september
16.00: javisko pred radnicou – Prezentácia knihy Antona Marca o Kežmarku
s autogramiádou.
17.00: javisko pred radnicou – Prezentácia kultúry národností, ktoré kedysi v Kežmarku
žili – Slovákov, Nemcov, Poliakov, Rusínov, Rómov, Židov a Maďarov.
19. september
10.00: javisko pred radnicou – Predstavenia jednotlivých kežmarských škôl (scénky
o starom vyučovaní, zvyky starých remeselníkov atď.) Vyhlásenie výsledkov súťaže výtvarnej
a fotografickej.
19.00: javisko pred radnicou – Vystúpenie hudobnej skupiny IMT Smile.
20. september
9.00 : Športový deň nižších tried ZŠ.
17.00 javisko pred radnicou – Vystúpenie hudobných, folklórnych a tanečných súborov.
20.00 – Nočný Kežmarok – pátračská hra.
21. september
17.00 javisko pred radnicou – Popoludnie s históriou (módna prehliadka, veterány, staré
krátke filmy o Kežmarku).
22. september
18.00 drevený kostol – Koncert k 750. výročiu udelenia mestských práv.
27. september
16.00 mestská knižnica – Prednáška o Maukschovi a Bredetzkom.
28. september
14.00 nádvorie hradu – Ukončenie letnej turistickej sezóny.
p. Baráthová – požiadala p. prednostku, aby počas Jesenných predajných trhov 16. – 18. septembra
neboli umiestnené predajné stánky pred kinom a tribúnou, nakoľko sa tam bude odohrávať program
a aby odchádzajúce autá tiež nešli pred tribúnou.

Mesto Kežmarok
Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Predsedníčka komisie p. Baráthová všetkým poďakovala za prítomnosť na rokovaní a ukončila
zasadnutie.

V Kežmarku, 14.8.2019

Zapísala:

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

Schvaľuje:

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

