MESTO KEŽMAROK
Mestský úrad
Hlavné námestie 1, 060 01 KEŽMAROK

Komisia kultúry a spol. života
Číslo záznamu:
/2016
Číslo spisu:
/2016
Zápisnica

zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života pri MsZ v Kežmarku,
ktoré sa konalo 20. 10. 2016 o 15,00 hod. v Dome stretávania KNS, Priekopa 1, Kežmarok
Prítomní členovia z Komisie kultúry a spoločenského života :
Ing. Vojtech Wagner, MUDr. Mgr. Jana Víznerová, Gertrúda Scholtzová
Mgr. Gabriela Kantorková, Mgr. Milan Choma, Helena Ščurková
Hostia :

Mgr. Ivona Staníková , Mgr. Barbora Kapralová

Ospravedlnení :

Ing. Dominik Jakub, Juraj Švedlár, Vladimír Vaverčák, Mgr. Bc. Jozef Matia

Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Zhodnotenie aktivít kultúrneho leta
4. Zhodnotenie EĽRA
5. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie
6. Príprava rozpočtu pre kultúru na rok 2017
7. Rôzne
8. Návrh na uznesenie
9. Záver

1.Otvorenie
Zasadnutie Komisie kultúry otvoril predseda komisie Ing. Vojtech Wagner a zároveň
privítal členov komisie aj pozvaných hostí.
2. Kontrola uznesení
Predseda komisie Ing. Vojtech Wagner zhodnotil uznesenia prijaté na predchádzajúcich
zasadnutiach komisií.
Uznesenie v plnení:
Uznesenie č. 2/2015 - ostáva naďalej v plnení
Uznesenie č. 12/2015 - ostáva naďalej v plnení
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3.Zhodnotenie aktivít kultúrneho leta
Mgr. Gabriela Kantorková zhodnotila aktivity leta v rámci dvoch mesiacov júl, august
2016 nasledovne:
Počas letných mesiacov podujatí Kultúrneho leta bolo 30 . Z toho 11 koncertov na korze
so ZUŠ, ul. Petržalská Kežmarok a so ZUŠ A. Cígera v Kežmarku. Kapelafest 6 , Mládežnícky
akordeónový orchester Funtastein, divadelné predstavenia 5 , DFS Maguráčik. DFS Gorálik, Bažant
Kinematograf, Veteráni, Letné kino, FS Lotyšsko, EĽRO, SNP – DH Popradčanka.
Komisia kultúry vyjadrila poďakovanie všetkým súborom, účinkujúcim, našim školám ZUŠ
Petržalská a ZUŠ A. Cigera za krásny kultúrny program.
4. Zhodnotenie EĽRA
Mgr. Barbora Kaprálová zhodnotila 26. ročník EĽRO venovaný hrnčiarskemu cechu
a kežmarským kníhtlačiarom. Program bol veľmi pekný a zároveň pestrý. Kultúrne programy sa
konali na javisku pri hrade, javisku na hradnom nádvorí , malom javisku v areáli, koncert
v drevenom artikulárnom kostole v Kežmarku, večerný program sa konal na Hlavnom námestí.
Spolu vystupovalo 856 účastníkov.
5.Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie
Mgr. Gabriela Kantorková a Mgr. Barbora Kapralová informovali Komisiu kultúry
o príprave podujatí, ktoré organizuje kultúrne stredisko na mesiac október , november a december
2016 uvedené v programe kultúrne podujatia. P. Kapralová krátko informovala aj o príprave
vianočných trhov.
6. Príprava rozpočtu pre kultúru na rok 2017
Mgr. Barbora Kapralová predložila návrh Komisii kultúry ohľadom rozpočtu na rok 2017.
- opraviť fasádu Mestského kultúrneho strediska
- výmena podlahy na javisku v kultúrnom stredisku
- v administratívnej miestnosti doplniť kresla a stoliky
- v mestskej knižnici( detské oddelenie) regále a tiež na oddelení pre dospelích
- v kine pult na kávu, občerstvenie
- bufet
7. Rôzne
Mgr. Milan Choma navrhuje:
- vyčleniť finančné prostriedky na revitalizáciu hrobu IN MEMORIAM PROFESORIS na Starom
cintoríne ( usadenie tabúľ významným profesorom Lýcea a dať urobiť na cintoríne orientačnú
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tabuľu pre hroby významých Kežmarčanov, ktorá už bola zničená, tiež zoznam a umiestnenie
pochovaných.
- skrátenie korún stromov
- skultúrniť prístup k archeologickej lokalite na Michalskom a Jeruzalemskom vŕšku
Klub priateľov a Magury Michalská 18, 060 01 Kežmarok podali dňa 26. 09. 2016 žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Kežmarok na rok 2017 v zmysle VZN mesta Kežmarok č.
3/2016 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov pre podporu činnosti súborov Magura, Maguráčik
a Magurák, združených v OZ Klub priatweľov Magury. Výška požadovanej dotácie je 9 000 eur.
Východoslovenské folklórne združenie Priekopa 15, 060 01 Kežmarok podalo tiež žiadosť
o poskytnutie dotácie z rozpočtu na rok 2017 v zmysle VZN č. 3/2016. Výška požadovanej dotácie
je 4 500 eur.
Kultúrna komisia sa zaoberala krátko aj námetmi na vystupujúcich počas EĽRO 2017.
8.Návrh na uznesenie
Uznesenie č. 3/2016
Komisia kultúry navrhuje MZ dať priestor pri Hradnom námesti skupine ALBATROS,
zaradiť do programu vystupenia skupiny počas EĽRO 2017
za: 5

zdržalo sa : 0

proti: 0

Uznesenie č. 4/2016
Komisia kultúry navrhuje, zaradilo do programu EĽRO 2017 hudobné teleso Cigánsky
diabli so svojim programom.
za: 5
9. Záver

zdržalo sa: 0

proti: 0

Predseda komisie poďakoval p. Kapralovej za aktívnu spoluprácu s kultúrnou komisiou
a poprial jej všetko najlepšie počas jej nasledujúcej materskej dovolenky.
Členovia komisie sa dohodli na ďalšom stretnutí ktoré bude 01. 12. 2016. Na záver predseda
komisie poďakoval prítomným za účasť a ukončil zasadnutie komisie.

podpis
Ing. Vojtech Wagner
predseda komisie

Rozdeľovník:
členovia komisie
prednosta MsÚ

podpis
Helena Ščurková
zapisovateľka

