MESTO KEŽMAROK
Kežmarok 22.9.2008

Zápisnica
zo zasadnutia slávnostného MsZ v Kežmarku, konaného 22.9.2008 pri príležitosti
10. výročia podpisania zmluvy s partnerským mestom Weilburg an der Lahn
Prítomní: poslanci MsZ podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení:

Ing. arch. Figlár
Ing. Gantnerová
p. Hoffmann
Mgr. Holopová
Mgr. Mačko

Ďalší prítomní:

Ing. Igor Šajtlava – primátor mesta
Ing. Miroslav Perignáth – prednosta MsÚ
Ing. Ľudmila Gnojčáková – hlavný kontrolór mesta
Hans – Peter Schick – primátor partnerského mesta Weilburg an der
Lahn
zahraniční hostia z Nemecka
ostatní hostia prítomní podľa prezenčných listín

Slávnostná časť
1. Úvod – premietanie dokumentárneho filmu s názvom Partnerské mestá – Weilburg Kežmarok
2. Privítanie, osobitné privítanie p. primátora z partnerského mesta Weilburg an der Lahn
3. Príhovor
- primátora mesta Kežmarok Ing. Igora Šajtlavu
- primátora mesta Weilburg an der Lahn p. Hansa – Petra Schicka
s vyhodnotením vzájomnej spolupráce miest
4. Oceňovanie
Titul Čestný občan mesta Kežmarok bol udelený Dr. Valentinovi Kelblingovi – za
mimoriadne úsilie a pomoc v oblasti zdravotníctva a humanitárnej pomoci mestu Kežmarok.
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Cena mesta Kežmarok bola udelená Mgr. Vojtechovi Wagnerovi – za dlhoročnú
prácu v prospech udržiavania historického dedičstva nemeckej národnosti a za rozvoj
spolupráce s mestom Weilburg an der Lahn,
Ing. Františkovi Groholovi – za mimoriadnu angažovanosť a prácu pri rozvíjaní
spolupráce a partnerstiev mesta Kežmarok s mestami v Európe, najmä za rozvoj spolupráce
s mestom Weilburg an der Lahn,
Viere Hunsdorferovej – za dlhoročný rozvoj priateľských kontaktov a za propagáciu
mesta Kežmarok.
Pamätné listy – ďakovné listy za rozvoj priateľských vzťahov a partnerskej
spolupráce medzi mestami Kežmarok a Weilburg an der Lahn boli udelené Márii Ďuricovej,
Ing. Jurajovi Debremu, Ing. Petrovi Purtzovi a Magdaléne Purtzovej. Za mesto Weilburg
Martine Mehlovej, Herbertu Ohlymu, Josefovi Plahlovi.

Kultúrny program
Po slávnostnej časti chvíľka poézie naštartovala kultúrny program, ktorý vyplnili
hudobné, spevácke a tanečné skupiny a telesá z Kežmarku ( ZUŠ A. Cígera ZUŠ Dr.
Fischera, Tempo, Dychová hudba Kežmarčanka, folklórny súbor Magura) i z partnerského
mesta Weilburg (Weilbur. hudobná škola ).
Záver slávnosti sa niesol v ďakovnom duchu v mene p. primátora.

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta

Zapísala: Jana Rusnáková
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Ing. Miroslav Perignáth
prednosta úradu

