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AQUAPARK POPRAD, s.r.o.
Športová 1397/1
058 01 Poprad
Slovenská republika
GPS:

Tel: +421 52 78 51 111
E-mail: info@aquacity.sk
www: www.aquacity.sk

49°3'40.32" N 20°18'33.84" E

K ceníku
ČASOVÝ LIMIT VSTUPENIEK
Ku zakúpenej vstupenke je 30min. zdarma na konzumáciu a prezlečenie. Za kaţdú ďalšiu začatú
polhodinu sa účtuje doplatok 2 EUR. Časový limit sa aktivuje a končí pri vstupných turniketoch. O
podmienkach predĺţenia sa informujte na aqua pokladniach.
PLATBA V GASTRONOMICKÝCH STREDISKÁCH
V gastro strediskách aquaparku AquaCity môţete platiť debetom z náramkového čipu. Spotrebovaný
debet uhradíte pri odchode na pokladniach.
Prosíme Vás, abyste platbu kartou hlásili vopred.
Otevírací doba
Po
11 – 21
Út - Ne 10 – 22
Vital

Po - Čt 14 – 22
Pá - Ne 10 – 22

VONKAJŠIE TERMÁLNE BAZÉNY
CELOROČNÉ VONKAJŠIE BAZÉNY S TEPLOTOU 30 - 38°C SÚ IDEÁLNYM MIESTOM NA ODDYCH A UVOĽNENIE.

VONKAJŠIE TERMÁLNE BAZÉNY sú vďaka moderným technológiám s vyuţitím UV filtrácie
naplnené kryštálovo čistou termálnou vodou. Technologickým procesom sa z teploty 50°C ochladzuje
na 36 aţ 38°C. Bazény majú antikorový povrch, aby sa minimalizovala potreba pouţívania chlóru. Na
jej dezinfekciu sa vyuţíva UV ţiarenie, čím je šetrná k pokoţke i k očiam.
Voda v termálnych bazénoch pramení z hĺbky 1300 m a obsahuje viac ako 20 rôznych minerálov
priaznivo pôsobiacich na zdravie človeka. Pomáha pri problémoch s pohybovým a dýchacím
ústrojenstvom, krvnému obehu, nervovej sústave a má aj priaznivé kozmetické účinky.
Vo vonkajšom areáli si môţete oddýchnuť v celoročnom sedacom alebo relaxačnom bazéne,
kde nájdete vodné perličky, masáţne trysky, vodný hríb či hojdací zvon, alebo si môţete zaplávať vo
vonkajšom rekondičnom plaveckom bazéne pre aktívnych športovcov s dĺţkou 33m.
MAYSKÁ PYRAMÍDA - počas letnej prevádzky (od 1.7. - 31.8.) si môţete vyskúšať skutočnú
pyramídu vodnej zábavy s atrakciami pre deti a dospelých.
Mayská pyramída má 3 nerezové bazény, mnoţstvo šmýkačiek, raftovací tobogan a veľa vodných
atrakcií ako sú divoká rieka, vodný hríb, vodný jeţko a vodné chrliče. Zaţijete nezabudnuteľnú rodinnú
zábavu. Bazény s hĺbkou 1 - 1,2m a teplotou vody do 30°C sú vhodné pre deti, ale aj dospelých.
Na 20m vysokej Mayskej pyramíde sa môţete zabaviť na zvlnenej rodinnej šmýkačke alebo si
zasúťaţiť na rýchlych a strmších kamikadze šmýkačkách, prípadne vyskúšať raftovací tobogan.
Preţite nezabudnuteľný deň plný záţitkov a dobrodruţstiev s vašou rodinou a objavte atraktívne
miesto pre zábavu, oddych a relax.
CELOROČNÉ TOBOGANY - vrcholom adrenalínovej zábavy sú 71m dlhý tobogan Čierna diera a
54m dlhý tobogan Twister s mnoţstvom zákrut.
Zaţite skutočnú zábavu a uchovajte si mnoţstvo skvelých spomienok. Spustite sa na rodinnej
šmýkačke Family Slide na Mayskej pyramíde, rýchlymi a strmými červenými toboganmi Kamikadze
alebo na nafukovacom kolese, v raftovacom tobogane s dĺţkou aţ 30m.
Pri vonkajších detských bazénoch sa deti zabavia na malých a bezpečných šmýkačkách.
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BAZÉNY BLUE SAPPHIRE
KRYTÉ RELAXAČNÉ TERMÁLNE BAZÉNY BLUE SAPPHIRE
MÔŢETE POZRIEŤ JEDINEČNÚ LASER SHOW .

S CHROMOTERAPIOU.

KAŢDÝ VEČER O 21.30 HOD. SI

BAZÉNY BLUE SAPPHIRE sú unikátne nielen ponúkaným rozsahom sluţieb, ale aj prínosom pri
ochrane ţivotného prostredia. Moderná budova, ktorá ako svoj primárny zdroj energie
vyuţíva termálnu vodu a zároveň vyuţíva aj slnečnú energiu, ponúka nezabudnuteľné záţitky pre
všetky zmysly.
Hlavnou atrakciou sú relaxačné bazény s teplotou vody 30 - 35°C, ktoré ponúkajú celú škálu vodných
a vzduchových masáţí, vodných perličkových leţadiel a sedadiel, vodné clony a trysky, špeciálne
svetlá pre chromoterapiu – liečbu svetlom, zariadenie na umelé vlnobitie a ďalšie atrakcie.
Bazény sú k dispozícii dva – vonkajší bazén so štyrmi samostatnými zálivmi poskytuje relaxáciu v 35
stupňovej vode, vnútorný bazén je ochladzovací s teplotou vody 30°C, vodnými stenami a zariadením
na umelé vlnobitie.
Presklená fasáda poskytuje dostatok svetla počas dňa a podvečer ponúka nezabudnuteľný záţitok pri
pozorovaní západu slnka a Vysokých Tatier. Dve steny fasády sú osadené fotovoltaickými článkami,
ktoré zabezpečujú výrobu čistej elektrickej energie. Nad bazénmi Blue Sapphire je samostatná
presklená terasa, ktorej dominuje jeden z najväčších detských kútikov na Slovensku.
CHROMOTERAPIA
Alternatívna liečebná metóda, ktorá vyuţíva farbu a svetlo na dosiahnutie fyzickej a duševnej
rovnováhy.
Má dlhú tradíciu v medicíne. Liečba farbou a svetlom sa pouţíva odpradávna a jej začiatky siahajú aţ
k starovekým egyptským a čínskym civilizáciám. V bazénoch Blue Sapphire v AquaCity sa pouţívajú
farebné efekty v masáţnych bazénoch v spojení s termálnou vodou a cieľom maximalizovať
upokojujúci vplyv farieb a tepla na duševnú a telesnú rovnováhu.
Antická forma liečiteľstva je zaloţená na myšlienke, ţe kaţdá bytosť obsahuje päť základných
elementov: zem, vodu, vzduch, oheň a éter (priestor). Ich pomer je úzko spätý s osobnosťou a
povahou a líši sa od bytosti k bytosti. Akékoľvek narušenie tejto rovnováhy, či uţ nezdravým ţivotným
štýlom, alebo vonkajšími vplyvmi, spôsobí chorobu. Ayurvéda vyuţíva energiu obsiahnutú vo farbách
spektra na vyváţenie týchto elementov.
LASER SHOW
Priestor bazénov Blue Sapphire je vybavený laserovou show, projekciou na 9m vysokú vodnú stenu
a priestorovým audio systémom. Multimediálna laserová show v bazénoch Blue Sapphire kaţdý večer
prinesie skvelú atmosféru. Relaxujte v bazénoch a zaţite výnimočné predstavenie - AquaCity, James
Bond, Slovensko, Rally Laser show alebo Piráti Karibiku. Záţitok, ktorý vo vás vyvolá tento zvuk
a obraz je nezabudnuteľný.
Laserová show v AquaCity je ukáţkou moţností vyuţitia technologicky najvyspelejších laserových
projektorov. Animované 3D obrazy vznášajúce sa vo vzduchu pri emotívnej hudbe vytvárajú
mysteriózne divadlo a nezabudnuteľný záţitok.
Bazény Blue Sapphire sú ideálnym miestom na firemnú párty, originálny event alebo večierok.
Moţnosť prekrytia jednotlivých bazénov pódiami ponúka priestor na zorganizovanie akejkoľvek akcie
s bohatým programom, tanečným parketom priamo nad bazénom a laserovou show.
TERMÁLNE BAZÉNY BLUE DIAMOND
DOPRAJTE SI LUXUS V KRYTÝCH RELAXAČNÝCH
VODNÝMI BARMI.

TERMÁLNYCH BAZÉNOCH

BLUE DIAMOND

S NÁPOJOVÝMI

Luxusné termálne bazény s mnoţstvom vodných atrakcií, víriviek, masáţnych trysiek a vodných
prúdov sú miestom pre dokonalý relax. Preţite pocit uvoľnenia a oddychu v nádherných priestoroch
s dokonale zladeným interiérom.
Luxus v dvoch nerezových bazénoch s termálnou vodou dopĺňajú špeciálne obklady a pestrofarebné
svetlá, ktoré sa lámu vo Swarovského kryštáloch na dne bazéna a vytvárajú tak osobitne magický
efekt.
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BLUE DIAMOND I.
Relaxačný bazén je vďaka komfortnej atmosfére, horúcej termálnej vode a krytým interiérom ideálnym
miestom aj pre najmenšie deti a dospelých. Ozdobné ornamenty vytesané do kameňa, nádherné
sochy, holografický obklad a luxusný nápojový bar pri bazéne s terasou vytvárajú komfortnú atmosféru
pre tých, ktorí sa chcú stretnúť, porozprávať, oddýchnuť si, alebo si dať osveţujúci drink.
BLUE DIAMOND II.
Exkluzívny termálny bazén s nápojovým barom priamo vo vode ponúka očakávaný luxus. Môţete si
vychutnať bohatú ponuku miešaných nápojov alebo relaxovať na barových stoličkách v bazéne
a uţívať si príjemné chvíle.
Bazény Blue Diamond sú lukratívnym miestom na usporiadanie akejkoľvek akcie. Priestor môţe byť
prenajatý firmami alebo organizátormi konferencií, ktorí chcú zaţiť naozaj osobitný večierok,
spoločenskú udalosť alebo firemnú párty.
DETSKÉ BAZÉNY
ZABAVTE SA S VAŠIMI DEŤMI V DETSKÝCH BAZÉNOCH SO ŠMÝKAČKAMI A ATRAKCIAMI.
PLAVECKÝ 50M BAZÉN
ZLEPŠITE SI KONDÍCIU A POSILNITE SVOJU VITALITU A ZDRAVIE.
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BALDOVCE
Baldovce leţia v severovýchodnej časti Hornádskej kotliny na pravom brehu potoka Kobuliany
v zníţenine prestúpenej systémom mladotreťohorných zlomov. Nadmorská výška v strede obce je 430
m n. m. a v chotári 425 – 612 m n. m. Čiastočne odlesnený chotár tvoria pieskovcovo-ílovcové
súvrstvia starších treťohôr. Je tu 6 minerálnych prameňov pôvodom zhodných s minerálnymi
prameňmi na Sivej Brade. Kúpeľný sadrovo-ţeleznatý prameň je známy ako Baldovské rašelinisko
(slatinové).
Pamiatky
Kostol rímsko-katolíckybarokový z roku 1761 zväčšený v roku 1798.
História
Obec je pomenovaná po komesovi Baldovi, ktorý pôsobil na Spiši koncom 13. storočia. Obec je
doloţená z roku 1272 - 1290 (1317) ako Villa Henrici et Echardi, neskôr ako (villa) Heydenrici (1274),
Eckersdorf, Baldfalva (1344), Baldfalwa (1438), Baldowetz (1565), Baldowecz (1786), Baldowce
(1808); maďarsky Baldóc. V roku 1314 ju kúpili bratia Henrich, neskorší richtár v Spišskom Podhradí,
a Eckhard. Dostala nemecké právo. Neskôr patrila medzi poddanské obce spišského hradu. V 18.
storočí tu bola v prevádzke skláreň. V roku 1787 patrila obec Jurajovi Csákymu, mala 11 domov a 124
obyvateľov, v roku 1828 mala 22 domov a 174 obyvateľov.
Za kapitalizmu sa zaoberali poľnohospodárstvom, košikárstvom a výrobou metiel. Obyvatelia pracovali
na Jednotných roľníckych druţstvách a plniarni Baldovskej vody, časť v Spišskom Podhradí, Levoči,
Krompachoch a Prešove.

BYSTRANY
V obci ţije v súčasnosti, podľa našej evidencie 2995 obyvateľov, z toho je 1950 Rómov. Z Rómov je
pribliţne 80% nezamestnaných občanov.
V obci sa nachádzajú :
 3 budovy Základnej školy, kde je 1 - 9. roč., ako aj špeciálne triedy a nulté ročníky. Taktieţ sa
v obci nachádzajú 2 budovy materských škôl . Pri jednej z nich je školská jedáleň.
 Rímsko - katolícky kostol sv. Petra a Pavla z r. 1779 ako aj farský úrad.
 Kaplnka pri kaštieli, ktorý je v súčasnosti zbúraný. Kaplnka je z obdobia klasicizmu.
 Dom smútku - nádeje, postavený v r. 1993.
 Z bývalej záhrady pri kaštieli sa zachoval aţ do súčasnosti vzácny strom - Gingo dvojlaločné,
ktorý je registrovaný ako chránený strom.
 Budova hasičskej zbrojnice, kde sa stretávajú členovia dobrovoľného hasičského zboru.
 V obci v súčasnosti pôsobia folklórna skupina "Pravý Bystrančan" pod vedením Márie
Palenčárovej
 V obci pôsobia aj dva futbalové muţstvá:
o „Spartak Bystrany" - Rómske futbalové muţstvo
o "TJSŠM Bystrany" - Nerómske futbalové muţstvo
História
Prvá písomná zmienka z r. 1268. Názov obce je nemeckého pôvodu. Pôvodne názov - Eulenbach soví potok, neskôr premenovaná Vlenbach, Veľbach a po 2. sv. vojne na Bystrany. V 18. stor. bol
vystavený rímsko - katolícky kostol sv. Petra a Pavla / 1779/. V polovici 19. storočia si Gustáv Czáky /
1803 - 1883/ postavil v obci kaštieľ enoklasicistickom slohu. Taktieţ v tomto období bola postavená aj
kaplnka ako aj vysadená záhrada s parkom pri kaštieli so vzácnymi drevinami, stromami ako aj
s fontánou uprostred. Posledný majiteľ kaštieľa Hilár Czáky, ktorý ho vlastnil aţ do konfiškácie
v období socializmu, čiţe do r. 1945. Tento kaštieľ bol zbúraný v r. 1992 - 3. Za kostolom sú
v hrobkách pochovaný niektorí z rodu Czákyovcov.
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ČINGOV
Čingov je jedno z hlavních center Slovenského ráje.
Nachází se v severní části Slovenského ráje a jedná se o rozsáhlou chatovou oblast, dělí se na tzv.
Malý, Velký a Centrální Čingov.
Malý Čingov se rozkládá od Smiţanské maši aţ po čingovské parkoviště, tato část je klidnější a jsou v
ní převáţně soukromé chaty a malé rodinné penzionky.
Velký Čingov je nazývána část, rozkládající se od centrálního parkoviště směrem k Bílému potoku.
Centrální Čingov je část rozkládající se kolem parkoviště, kde parkují automobily a kam zajíţdí
autobus z linky Spišská Nová Ves - Čingov - (Spišské Tomašovce) - Spišská Nová Ves. Je zde také
bufet, malé potraviny a hotel Lesnica. Další významné místo je „Centrální orientace“, odkud vycházejí
trasy na Soví skálu, Autokemping Tatran, Tomašovský výhled, Smiţany a hlavně také na Biely potok,
který dále vede do centra Slovenského ráje do roklin Prielom Hornádu, Sokolia dolina aj...
Většina návštěvníků však nevyhledává k ubytování Čingov nýbrţ Podlesok, který sice nabízí větší
vybavenost, nenabídne však takové příjemné prostředí a ubytování téměř v přírodě.
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DANIŠOVCE
Obec Danišovce sa nachádza v Hornádskej kotline, 5 km východne od okresného mesta Spišská
Nová Ves. Jej stred leţí v nadmorskej výške 470 m, ale severná časť chotára presahuje výšku 600 m.
Mierne členitý a väčšinou odlesnený terén, dával obyvateľom obce moţnosť ţiviť sa v minulosti najmä
roľníctvom. Dobré pasienky v okolí obce umoţňovali pastierom nakŕmiť svoje stáda dobytka a oviec.
Katolícky kostol sv. Márie Magdalény bol postavený okolo roku 1270 v ranogotickom štýle.
Architektonickými prvkami vzbudzuje pozornosť nielen v regióne Spiša, Slovenska, ale aj za hranicami
nášho štátu. Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický
symbol obce, je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu čo si aj ich
vlastní predkovia ctili a váţili.
História obce
V staršej historickej literatúre sa objavili informácie o existencii obce, kostola, resp. farára v
Danišovciach uţ roku 1204. Dokumenty k tomuto kostolu by sa mali nachádzať v "kapitulských
archívoch". Tieto informácie sa bliţšie nikde necitujú, preto ich môţeme brať zatiaľ iba ako hypotézu.
Podporujú ju však románske prvky jeho architektúry, ako aj súpis pápeţských desiatkov zo začiatku
14. storočia, z ktorých sa usudzuje, ţe danišovská fara existovalauţ v 12. storočí. Počas tatárskeho
vpádu v rokoch 1241 - 1242 bola spôsobená vyľudnenosť Danišoviec, a obec stratila postavenie aj
farára. Majetok prešiel do vlastníctva zemepána , ktorý sa postaral potom o jeho obnovu, t.j.
doosídlenie novými osadníkmi.
S najväčšou pravdepodobnosťou to bol istý Dionýz, ktorý mal syna Mikuláša. Uvádza sa to v listine
uhorského kráľa Ladislava IV. z 3.4.1287. Najstarší priamy písomný doklad o samotnej existencii obce
Danišovce pochádza aţ z 12.11.1317.
Vtedy uhorský kráľ Karol Róbert potvrdil za zásluhy v boji proti Matúšovi Čákovi
a jeho spojencom pri Rozhanovciach spišským Sasom staré výsady, ktoré získali od jeho
predchodcov. Súčasne v listine vymenoval mestá a obce s príslušnými majetkami, ktorých sa tieto
výsady týkali. Zatiaľ čo o obyvateľoch Danišovieczo stredoveku vieme len veľmi málo
apredpokladáme, ţe ich časť mohli tvoriť nemecké rodiny, od 2. polovice 16. a hlavne 17. storočia uţ
máme k dispozícii viacej prameňov a môţeme sledovať aj konkrétne priezviská Danišovčanov,
ich majetok, počet domov i poddanské povinnosti.
Rozvoj Danišoviec, ale aj iných mestečiek a dedín na Spiši, bol ovplyvnený hlavne vnútropolitickou
situáciou v krajine a stavom poľnohospodárskej výroby. V druhej polovici 18. storočia k tomu pristúpili
aj zvýšená starostlivosť štátu o obyvateľov po stránke osvety a zdravotníctva.
Základným zdrojom obţivy Danišovčanov bola pôda. S pôdou Danišovčania rástli, tešili sa z úrody a
veľmi intenzívne preţívali roky neúrody a prírodných pohrôm. Na danišovských poliach sa pestovalo
prevaţne ţito, jačmeň, ovos, krmovinya ľan. Chlapi pracovali okolo okolo hospodárstva, plietli koše a
rúbali drevo.Len malá časť sa zamestnávala murárstvom a tesárstvom.
Pamiatky
Katolícky kostol sv. Márie Magdalény
Danišovský kostol je najčastejšie charakterizovaný ako kostol ranogotický postavený v 13. storočí.
Architektonickými prvkami vzbudzuje pozornosťnielen v regióne Spiša, Slovenska, ale aj za hranicami
nášho štátu. Kostolíkstojaci na vŕšku nad obcou, je skutočne vzácnym ranogotickým skvostom.
Danišovský kostolík v prvopočiatkoch nemal dnešnú podobu. Podľa J. Špirka bol postavený
v románskom slohu. Priaznivý rozmach románskeho umenia v našich krajoch však zastavil tatársky
vpád v roku 1241. Po ňom mnoho kostolov stratilo svoj pôvodný románsky charakter. V Danišovskom
kostolíku ostali románske piliere zakončené hlavicami, ktoré sa nachádzajú pod víťazným gotickým
oblúkom. Majú románsku bobuľovitú ozdobu. Podobajú sa pilierom s bobuľovitou ozdobou hlavíc na
Spišskej kapitule. Podobné hlavice nachádzame aj na Spišskom hrade.
Doposiaľ nie je jednotný názor medzi odborníkmi z oblasti histórie architektúry na to, či bol skôr
postavený kapitulský chrám alebo danišovský kostolík. Prevláda názor,ţe ten istý majster, ktorý
budoval kapitulský chrám, vystavil súčasne, pravda v menšom formáte i danišovský kostolík.
Pred reformáciou bola obec ešte samostatnou farnosťou. Ortvay, ktorý na základe pápeţskej deţmy
opísal cirkevné pomery v Uhorsku začiatkom 14. storočia, uvádza, ţe v 12. storočí na Spiši okrem
niekoľkých iných farností existovala farnosť aj v Danišovciach. Roku 1520, keď spišský katolícki farári
odvádzali pápeţskú deţmu, bol v Danišovciach kňaz Martin, ktorý platil 1 zlatý a 15 denárov.
Jamnícky farár Valentín platil 2 zlaté a 15 denárov, odorínsky farár Andrej platil 3 zlaté a 40 denárov a
domaňovský farár Peter platil 2 zlaté 12 denárov. Z toho je teda jasné, ţe tesne pred reformáciou bola
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v Danišovciach ešte samostatná plebania. Bola to síce slabá farnosť, ale nie najmenšia na Spiši.
Menej platili napríklad kurimanský, brutovský, chmelnický či jánovský farári.
V roku 1629 boli Danišovce ešte samostatnou farnosťou, ale uţ pravdepodobne v rukách evanjelikov.
Kedy sa dostala farnosť, poťaţne kostol do rúk katolíkov nie je známe, ale bolo to asi okolo polovice
17. storočia. Keď v roku 1700 spišský prepošt Ján Sigray previedol kanonickú vizitáciu, Danišovce sú
vedené ako jamnícka filiálka. Odorínsky farár totiţ v tom čase len prechodne býval v Jamníku,
pretoţe farská budova bola v zlom stave. Obyvateľstvo muselo svoje vierovyznanie prispôsobovať
i podľa zemepána. Ako to vyplýva z vyššie uvedenej vizitácie z roku 1700, v Danišovciach vtedy ţilo
65 katolíkov a 21 nekatolíkov.
Pôdorys danišovského kostolíka má takmer štvorcovú loď a sanktuárium s rovným uzáverom.
Pôvodne bol bez veţea moţno ho zaradiť medzi najstaršie kostoly na Spiši, ktorých datovanie sa
pohybuje od 12. do polovice 13. storočia (Ţehra, Letanovce, Olcnava, Batizovce a ďalšie). Víťazný
oblúk v chráme je gotický, t.j. lomeným ktorý je stabilnejší a umoţňoval odľahčenie klenby. Románske
prvky ostali v podobe pilierov, ktoré nesú víťazný oblúk. Piliere sú ukončené zaujímavým profilovaním
– vlysom bobuľovitých hlavíc – prvkom patriacim románskemu slohu. Na týchto pilieroch ktoré majú
podobný profil ako románske piliere, je postavený víťazný gotický oblúk.Presbytérium, tieţ
sanktuárium alebo svätyňa, má jednopoľovú kríţovú klenbu s rebrami hranolového profilu
vyţľabeného na predných hranách. Konzoly s polygonálnymi abakusmi sú pokryté rôznou listovou
výzdobou. Vrcholový svorník klenby pokrýva kruhová úponka s ôsmimi ľaliovými listami po obvode
a so štyrmi v strede. K severnej stene presbytéria je pristavaná sakristia,do ktorej vchod je upravený
sedlovým portálom. Zvláštnosťou presbytéria je juţná stena, nie je pre výklenok, ale pre jej pravouhlé
obdĺţníkové okno.
O ňom píše J. Ţáry: „ ďalšou osobitnosťou kostola v Danišovciach v stredoeurópskych reláciách je aj
to, ţe sa tu pouţilo široké pravouhlé okno profánneho typu na najdôleţitejšej časti sakrálnej
architektúry. Nahradili ním úzke štrbinové okno na juţnej stene presbytéria, aby dostatočne osvetlili
a zvýraznili nový skriňový hlavný oltár.
Nie menej zaujímavou časťou danišovského kostola je aj jeho dvojlodie, ktoré je azda najmenšie
nielen na Spiši, ale v celej strednej Európe. Na miniatúrnosť danišovského kostola pozerá J.Ţáry
tak, ţe neznamenala rustikalizáciu (zľudovenie) podnetov zo slohového východiska, ba práve naopak.
Účasť kamenárov z levočskej stavebnej huty zaručila aj kostolu v Danišovciach ušľachtilý slohový
výraz. Pôvodné ranogotické štrbinové okná nedovoľovali dostatočne vyniknúť vnútrajšku dvojlodia.
Vplyv východoslovenskej architektúry na čele s Košicami, mal za následok rozšírenie okien
z vnútornej strany. Okraje po celej šírke sa rozšírili, ale pôvodná štrbina v strede steny ostala
zachovaná aj s lomeným oblúčikom. Okná po rozšírení nadobudli podobu, ktorá bola výsledkom
prestupovania sa geometrických obrazcov lomeného oblúka s obdĺţníkom. Podarilo sa oţiviť svetelnú
atmosféru vnútrajška a osvetliť nové bočné oltáre.
Vchod do lode z juţnej strany je vytvorený nádherným aţ skoro štvormetrovým portálom, ktorý
smerom von sa lievikovito rozširuje. Uţ na tvarovanom sokle stoja štíhle poloelipsovité stĺpy, majúce
v dolnej šestine kamennú obručovú ozdobu. Stĺpy sú ukončené hlavicami, ktoré sú ozdobené na
pravej strane strapcom vinnej révy, na ľavej strane popínavým brečtanom. K juţnému vchodu pristavili
pravdepodobne v 18. storočí predsieň. Západný vchod do lode je najširší a má podobnú konštrukciu
ako vchod do sakristie. Pouţíva sa ako hlavný vchod. Danišovský kostol bol spočiatku bez veţe.
Neskoršie ju postavili, ale koncom 19. storočia (1897) pre zlú statiku zrúcali. Zbúranie a následnú
opravu kostola previedol levočský majster Anton Müller. V roku 1983 veriaci na pôvodných základoch
veţu znovu postavili. V dobe, keď nebolo veţe, zvony viseli v drevenej zvonici postavenej na
kostolnom dvore východne od kostola. Zvony boli tri, ako uvádza Sigrayova kanonická vizitácia z roku
1700.Dnes ostali len dva. Menší dal roku 1921 ku cti sv. Štefana uliať miestny obyvateľ Štefan Koţár.
Vieme,ţe z troch pôvodných bol jeden počas prvej svetovej vojny úradmi zhabaný na výrobu munície.
O druhom chýbajúcom nemáme ţiadne poznatky. Môţe to byť i zvon(ček) umiestený v kaplnke sv.
Márie Magdalény.
Dnes je kostolík v Danišovciach zasvätený sv. Márii Magdaléne. Kanonická vizitácia z roku 1700
uvádza tri oltáre. Prvý zasvätený sv. Dionýzovi, druhý sv. Márii Magdaléne a tretí sv. Mikulášovi.
Hoci máme v cirkevnom kalendári viacero svätých tohto mena, asi najpopulárnejším je sv. Dionýz.
Prečo a kedy sa patrocínium kostola zmenilo, nie je nám zatiaľ známe. Stalo sa tak asi preto, ţe úcta
sv. Dionýza nebola medzi veriacimi tak populárna ako úcta k sv. Márii Magdaléne, o ktorej kaţdý
vedel aspoň toľko, ţe bola veľkou kajúcnicou. Po zmene patrocínia muselo dôjsť k premiesteniu buď
celých oltárnych skríň, alebo aspoň k premiestneniu patróna z hlavného oltára. V neskoršej dobe
(1905) našiel Vajdovsky a Divald usporiadanie následovné: hlavným oltárom bol oltár s patrónkou sv.
Máriou Magdalénou v presbytériu a v lodiach ostali na ľavej strane oltár Panny Márie a vpravo oltár
sv. Mikuláša.
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Vajdovszky a Divald predpokladajú vznik oltárnej skrine vtedajšieho hlavného oltára koncom 15.
storočia. Tieţ uvádzajú, ţe oltár Panny Márie je oveľa starší neţ oltár hlavný. Tento krídlový oltár mal
v skrini sochu Madony, na vnútorných stranách krídel obrazy štyroch svätíc: sv. Kataríny, sv. Margity,
sv. Barbory asv. Doroty. Štyri výjavy zo ţivota Panny Márie sa nachádzali na vonkajších stranách
krídel, ktoré vidieť len pri zatvorenom oltári. Ďalej sú toho názoru, ţe tento oltár tu bol prvým krídlovým
oltárom a mohol byť pôvodne hlavným oltárom. Len po postavení oltára sv. Márie Magdalény bol
premiestnený do lode vľavo a kvôli symetrii postavili buď občania alebo zemepán začiatkom
16.storočia ešte jeden krídlový oltár na pravej strane – oltár sv. Mikuláša.
Starý hlavný oltár s Máriou Magdalénou z danišovského kostola je gotickým krídlovým oltárom
pochádzajúcim zo začiatku 15. storočia. Je vzácnou, umelecky hodnotnou pamiatkou, nachádzajúcou
sa dnes v zbierkach Spišského múzea v Levoči. V Spišskom múzeu v Levoči sa ešte nachádza
skupina sôch, ktorých pôvod bol neznámy. Aţ v 80-tych rokoch sa dokázala ich príslušnosť
k danišovskému oltáru. Ich vznik sa datuje do druhej polovice 17. storočia, autora však nepoznáme.
Ide o sochy sv. Tomáša a evanjelistov sv. Jána, sv. Matúša, sv. Lukáša a sv. Marka. Ústredná
postava z danišovského krídlového oltára, plastika sv. Márie Magdalény, je drevená, polychromovaná,
117 cm vysoká. Vznik tejto vzácnej platiky sa datuje do obdobia okolo roku 1420. Viacerí historici
umenia sa v podstate zhodujú v názore na dobu jej vzniku a zaraďujú ju do obdobia krásneho slohu,
i keď o autorstve plastiky sú rozdielne názory. Nemoţno obísť a nespomenúť vzácnu plastiku Madony
z Danišoviec vysokú 120 centimetrov. Ţiaľ, zub času a nešetrné zaobchádzanie jej spôsobilo na
viacerých miestach poškodenie. Prvá zmienka o nej pochádza z roku 1905 v súvislosti s bočným
oltárom Panny Márie v Danišovciach. Je treba povedať, ţe kostol spolu s oltárom a plastikami tvoril
jednoliaty, vyváţený historický celok. Začiatkom 20. storočia bol urobený necitlivý zásah pri ktorom sa
odstránili z kostola vzácne oltáre a plastiky. Našťastie, všimli si toho ľudia, ktorý poznali ich hodnotu
a zachránili aspoň zvyšky. Tieto torzá odkúpil Gróf Vidor Čáki, od ktorého sa po 2. svetovej vojne
dostali do zbierok Spišského múzea v Levoči, ktoré sa postaralo o ich reštaurovanie a sprístupnenie
verejnosti.
Po odstránení pôvodných oltárov boli postavené nové oltáre – negotické. Hlavný je zasvätený sv.
Márii Magdaléne, po jej ľavici stojí sv. Mikuláš a po pravici sv. Izidor, patrón roľníkov. Z bočných
oltárov je jeden s Madonou a druhý so sv. Katarínou. V kostole sa nachádzajú ešte drevorezby
Ukriţovaný (s polychrómiou) a Zmŕtvychvstanie. V sakristii sa zachovala obojstranná olejomaľba na
plechu s výjavom modliacej sa ţeny, pravdepodobne Márie Magdalény a Ukriţovaného. Tento
obojstranný obrazsa pouţíva pri obrade svätenia prameňa na sviatok sv. Márie Magdalény.
Kaplnka a prameň sv. Márie Magdalény
Do mozaiky duchovného ţivota a histórie Danišoviec spojených s menomsv. Márie Magdalény patrí aj
kaplnka s prameňom nachádzajúcim sa severozápadne nad obcou. Kedy si začali danišovský veriaci
uctievať Máriu Magdalénu doposiaľ nie je známe. Mohlo sa tak stať koncom 14.alebozačiatkom 15.
storočia. V tom období sa datuje aj vznik plastiky (sochy)Márie Magdalény pravdepodobne v dielňach
Majstra Madony z Lomničkyokolo rokov 1410 – 1420. Socha Márie Magdalény je teraz v správe
Spišského múzea v Levoči a patrí medzi najcennejšieexponáty. Začiatkom roku 2008na výstave
v západnej Európe bola ocenená na 1 milión eur.Spomínaná plastika sv. Márie Magdalény bola na
jednom z oltárov v danišovskom kostole.
Kedy na tomto mieste bola postavená prvá kaplnka nám nie je známe, iste tu stála nejaká nakoľko sa
tu konali obrady svätenia prameňa (prameňu boli pripisované liečivé účinky uţ v 15.storočí), ktoré
v 16. storočí ešte neboli spresnené.
Aţ v roku 1672 páter Ján Lonnakowicz vypracoval „Benedictionis Fontis s. Mariae Magdalenae“.Je to
obrad svätenia a očisťovania vody soľou, ktorá sa sype do vody. Soľ má v tejto vode slúţiť zdraviu
veriacich, ich telu a duši. Potom kňaz poţehnáva posolenú vodu a prosí o poţehnanie Pána
a o orodovanie blahoslavenej Márie Magdalény u všetkých svätých, aby ktokoľvek si z vody
vezmeobdrţal oslobodenieod všetkého zlého, zdravie tela a ochranu duše. To dalo aj podnet k veľkým
pútiam. Voda z toho prameňa posvätená uvedeným spôsobom osoţila oddávna v predstavách
mnohých ctiteľov sv. Márii Magdalény pri rôznych neduhoch a chorobách, najmä pri liečení nemocí
očí, hlavy, vredov atď. To neţilo len vo vedomí obyvateľov Danišoviec, ale aj v širokom okolí, o čom
svedčili početné poďakovania, v kostole vydávajúce svedectvo vďačnosti. Časom boli však z chrámu
odstránené.
Z darovaných obrazov na počesť sv. Márie Magdalény, ktorých bolo veľa, ostal iba jediný, ktorý
daroval krajčír Ján Šmelko ako výraz obdrţaného obrodenia. Tento človek mal problém s očami,
k čomu sa pridruţili ešte i bolesti hlavy a ţalúdka. Vidiac, ţe ľudská pomoc je márna, všetku svoju
nádej obrátil ksv. Márii Magdaléne. Kaplnku navštívil 17. júna 1723. Na počesť patrónky dal odslúţiť tri
omše, tri dni z prameňa zboţne pil vodu, umýval si ňou oči a keď ešte uţíval "charovian", po necelých
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dvoch týţdňoch, vrátil sa mu zrak. Pripisoval to jedine pomoci sv. Márie Magdalény. Neskôr o tom
informoval Ignáca Dominika Fabriciho, farára v Odoríne, ktorý bol veľkým ctiteľom sv. Márie
Magdalény a ktorý dal zhotoviť jej obraz do kostola v Danišoviach. V ústnom podaní sa hovorí aj
o vyliečení zraku malého dievčatka, ktoré po kúre umývania očí vodou z prameňa, opäť začalo vidieť.
Tradícia svätenia vody z prameňa sa zachovala dodnes.Vieme, ţe uţ je to len tradícia a voda je len
svätenina bez zázračných účinkov. Podľa ústneho podania v kaplnke visel len obraz (môţe ísť
o obraz, ktorý t.č. visí v juţnej predsieni chrámu). Terajšie usporiadanie kaplnky pochádza
pravdepodobne z čias pôsobenia odorínskeho farára Michala Štofku v roku 1923. Oltár vtedy dala
postaviť Alţbeta Puškárová a jej dcéra Mária.
Okrem kaplnky povšimnutie si zaslúţia aj obe lipy,ktoré sú tieţ doplnkom histórie tohto miesta.
Nevieme v ktorom storočí boli zasadené, ale ich mohutný vzrast svedčí o dlhodobej pamäti
z minulosti. V súčasnej dobesa uţ robí výskum o ich veku s moţnosťou zaregistrovania ako vzácnych
exemplárov.
Patrónka obce sv. Mária Magdaléna
Námestie Danišoviec skrášľuje podobizeň Márie Magdalény, najmladšej z piatich stvárnení Márie z
Magdaly nachádzajúcich sa v obci. Najstaršiu stvárnil pravdepodobne Majster Madony z Lomničky
začiatkom 15. storočia. Stála nabočnom oltári v Danišovskom kostolíku aţ do začiatku 18. storočia,
kedy na prosbu danišovských veriacich zmenilo sa patróncium a Mária Magdaléna zaujala miesto po
Dionýzovi na hlavnom krídlovom oltári z 15. stor. V kostole sa nachádza mladšie zobrazenie modliacej
sa Márie Magdalény. Treťou, ešte mladšou toho času, je plastika Márie Magdalény, zaujala miesto po
najstaršej, ktorá sa presťahovala do múzea v Levoči. Predposledné najmladšie zobrazenie je na oltári
v kaplnke na severozápadnom okraji obce. Všetky zobrazenia majú svoje historicko-umelecké
hodnoty.
Najmladšiu podobizeň stvárnil akad. Sochár Ján Korkoš v roku 1998, ktorý ako patrónke okrem
duchovnej úlohy zveril aj úlohou nesenia obecného erbu, aby tento pripomínal občanom aj
návštevníkom obce, ţe holubica v biblickej a kresťanskej symbolike predstavuje obetu, lásku Ducha
Svätého a s vetvičkou v zobáku symbolizuje skončenie potopy sveta a je aj symbolom nádeje a ţivota.
Holubica stojí na zlatej halúzke v zelenom poli štítu. Zelená farba poukazuje na poľnohospodársky
charakter obce a je symbolom nádeje, krásy, slobody i láskavosti. Biela alebo strieborná farba
vyjadruje čistotu, nevinnosť, radosť i pravdivosť, ţltá alebo zlatá farba je symbolom rozumu, cností a
úcty.
Prijatie sv. Márie Magdalény ako nosiča štítu, ktorý obsahuje obnovený starý historický symbol obce,
je vyjadrením úcty Danišovčanov ku kresťanským tradíciám obce, k tomu, čo si aj ich vlastní predkovia
ctili a váţili.Socha sv. Márie Magdalény bola za účasti verejnosti z celého regiónu odhalená
a vysvätená dňa 20.9.1998.
DOBŠINSKÁ ĽADOVÁ JASKYŇA
Ľadový klenot svetového dedičstva
Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete. Od roku 2000 je
zaradená do svetového prírodného dedičstva. Vzhľadom na známe vysokohorské ľadové jaskyne
Eisriesenwelt a Dachstein-Rieseneishöhle v rakúskych Alpách či rumunskú jaskyňu Scărişoara
v pohorí Bihor, ktorej zaľadnená časť je vo výške 1100 aţ 1120 m n. m., monumentálne zaľadnenie
Dobšinskej ľadovej jaskyne tisícročia pretrváva v nadmorskej výške iba 920 aţ 950 m.
Pravidelné vstupy sú o 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00.
Prehliadková trasa
Dĺžka:

515 m

Doba trvania:

30 min

Priemerná teplota v zaľadnených častiach:

-3,9 aţ -0,2°C

Priemerná teplota v nezaľadnených častiach: 0,8 aţ 3,5°C
Vchod do jaskyne je v severnom úbočí vrchu Duča vo výške 969,5 m, dĺţka jaskyne dosahuje 1483 m.
Dĺţka prehliadky: 515 m. Priestory jaskyne od vstupného otvoru postupne klesajú, čo spolu so
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severnou orientáciou umoţňuje v zimnom období klesanie studeného vzduchu a celkové
podchladenie priestorov.
Jaskyňa má niekoľko úchvatných častí, medzi ktoré patria zaľadnená Veľká a Malá sieň, Ruffínyho
koridor a Zrútený dóm. Nezaľadnené časti sa nazývajú Kvapľova a Biela sieň, Suchý dom, Kvapľova
pivnica, a Peklo. Teplota vzduchu vo Veľkej sieni je od -3,8 do + 0,5 C. Z usmiateho slnečného dňa
návštevník zíde len niekoľko desiatok metrov pod zemský povrch a ocitne sa v ľadovom kráľovstve
chladu a dokonalých výtvorov rúk matky prírody.
Zaujímavosťou jaskyne je skutočnosť, ţe do roku 1946 v nej bolo povolené korčuľovanie pre verejnosť
počas celého roku. V 50-tich rokoch v nej ešte trénoval známy a úspešný československý
krasokorčuliar Karol Divín a rota vojenských rýchlokorčuliarov.
Ako sa pripraviť na prehliadku
Prevýšenie a rozdiely teplôt medzi vonkajším prostredím a jaskyňou tvoria určitú záťaţ na
organizmus. Pred vstupom do jaskyne je potrebné si oddýchnuť, aby aklimatizácia v jaskyni prebehla
bez problémov. Vhodné je teplejšie oblečenie a pevná obuv.
Poloha jaskyne
Nachádza sa na juhozápadnom okraji Národného parku Slovenský raj v Spišsko-gemerskom krase.
Vchod do jaskyne je na severnom svahu vrchu Duča v nadmorskej výške 969 m, 130 m nad dnom
doliny Hnilca.
Prístup k jaskyni
K jaskyni je prístup z osady Dobšinská ľadová jaskyňa v Slovenskom raji medzi Popradom a
Roţňavou. Na výstupovej trase, ktorej dĺţka je asi 1 km, sú umiestnené tabule náučného chodníka.
Medzi parkoviskom v osade a vchodom do jaskyne je potrebné prekonať výškový rozdiel 130 m.
Výstup k jaskyni trvá asi 25 min.
Najbližšia zastávka verejnej dopravy:
 Stratená, Dobšinská ľadová jaskyňa (bus),
 Dobšinská ľadová jaskyňa (vlak)
Prístup autom do osady Dobšinská ľadová jaskyňa:
 Z Popradu cez Vernár smer Roţňava – 30 km
 Z Brezna cez Červenú Skalu, Telgárt smer Roţňava – 60 km
 Z Roţňavy cez Dobšinú smer Poprad – 40 km
História a súčasnosť
Otvor do jaskyne pod názvom „ľadová diera“ bol známy oddávna. Do podzemia však zostúpil aţ E.
Ruffíny v sprievode G. Langa, A. Megu a F. Fehéra v roku 1870. Zásluhou mesta Dobšiná jaskyňu
sprístupnili uţ v roku 1871. Pokusy s jej elektrickým osvetlením sa začali v roku 1881. Riadne
elektrické osvetlenie zaviedli v roku 1887. Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi prvé elektricky
osvetlené jaskyne na svete. Hneď od objavenia pútala veľkú pozornosť odbornej i širokej verejnosti a
navštívili ju mnohé vtedajšie významné osobnosti – P. O. Hviezdoslav, S. H. Vajanský a ďalší. V roku
1890 sa vo Veľkej sieni konal koncert na počesť Karola Ľudovíta Habsburského. Známa bola aj
letným korčuľovaním, ktoré sa prvýkrát uskutočnilo v roku 1893. V roku 1947 J. Mišelnický objavil
Kvapľovú sieň, J. Ogurčák Severnú chodbu a L. Šimkovič Bielu sieň. V rokoch 1953 – 1954 bola
vykonaná generálna oprava prehliadkovej trasy, elektrického osvetlenia a ochranárske opatrenia po
objavení nezaľadnených častí. V súčasnosti je sprístupnených 475 m.
Prírodné pomery
Dobšinská ľadová jaskyňa je súčasťou systému Stratenskej jaskyne. Vytvorila sa v druhohorných
strednotriasových svetlých steinalmských a wettersteinských vápencoch stratenského príkrovu pozdĺţ
tektonických porúch a medzivrstevných plôch. Dosahuje dĺţku 1483 m a vertikálne rozpätie 112 m.
Hlavnú časť jaskyne predstavuje obrovská dutina klesajúca od povrchového otvoru do hĺbky 70 m.
Vznikla preborením skalných podláh medzi chodbami, ktoré vytvoril ponorný paleotok Hnilca
v niekoľkých vývojových úrovniach. V súčasnosti je z väčšej časti vyplnená ľadom, miestami
siahajúcim aţ po strop a rozdeľujúcim jaskyňu na samostatné časti (Malá a Veľká sieň, Ruffínyho koridor, Prízemie). Čiastočne zaľadnený je Zrútený dóm, ktorého severozápadný okraj zasahuje pod
neďaleké prepadlisko Duča. Pôvodné tvary riečnej modelácie sú premodelované mrazovým
zvetrávaním.
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Horné nezaľadnené časti jaskyne tvoria prevaţne horizontálne chodby a siene s typickými riečne
modelovanými oválnymi tvarmi a stropnými korytami. V nezaľadnených častiach sú aj niektoré formy
sintrovej výplne (stalagmity, stalaktity, sintrové kôry, náteky mäkkého bieleho sintra).
Podmienky pre zaľadnenie vznikli pravdepodobne v stredných štvrtohorách po zrútení stropov a
prerušení chodby medzi Dobšinskou ľadovou jaskyňou a Stratenskou jaskyňou. Tým sa vytvoril
klesajúci vrecovitý priestor so stagnáciou studeného vzduchu, ktorý do podzemia prenikal cez horný
otvor vytvorený zrútením časti stropu (terajší vchod do jaskyne). Zamŕzaním presakujúcich zráţkových
vôd sa podzemný priestor zaľadnil. Začiatky tvorby ľadovej výplne údajne siahajú do ľadovej doby riss
(asi pred 300- aţ 140-tisíc rokmi), prípadne aţ do konca ľadovej doby mindel.
Ľadová výplň sa vyskytuje vo forme podlahového ľadu, ľadopádov, ľadových stalagmitov a stĺpov.
Zaľadnená plocha je 9772 m2, objem ľadu viac ako 110 100 m3. Najväčšia hrúbka ľadu 26,5 m je vo
Veľkej sieni. Vrstevnatosť ľadu sa tvorí v závislosti od priesaku zráţkových vôd počas jednotlivých
rokov. Na styku s horninovým podloţím nastáva úbytok ľadu odtápaním. Plynulá výmena ľadovej
výplne trvá údajne 1700 aţ 2000 rokov. Ľad sa pomaly pohybuje od vchodu, Malej a Veľkej siene
smerom do Prízemia a Ruffínyho koridoru (2 aţ 4 cm za rok). Dobšinská ľadová jaskyňa patrí medzi
najvýznamnejšie ľadové jaskyne na svete, čo zvýrazňuje jej poloha mimo alpskej vysokohorskej
oblasti (podzemný ľad je vo výške iba 920 aţ 950 m n. m.).
Priemerná ročná teplota vzduchu v zaľadnenej Veľkej sieni dosahuje –0,4 aţ –1,0 °C (vo februári –2,7
aţ –3,9 °C, v auguste okolo +0,2 °C). Teplota vzduchu v spodných častiach jaskyne zostáva celý rok
pod bodom mrazu. Relatívna vlhkosť vzduchu v zaľadnených častiach je zväčša 75 aţ 90 %, niekedy
aj nad 90 %. Teplota vzduchu v nezaľadnených častiach je +0,8 aţ +3,5 °C, relatívna vlhkosť 85 aţ 98
%. Ide o staticko-dynamickú jaskyňu s rozdielnym zimným a letným reţimom prúdenia vzduchu.
V zimnom období prúdi studený vzduch z povrchu do podzemia, v letnom období naopak.
Jaskyňa predstavuje najvýznamnejšie zimovisko netopiera fúzatého (Myotis mystacinus) a netopiera
Brandtovho (Myotis brandtii) v strednej Európe. Spomedzi 12 druhov netopierov, ktoré sa v jaskyni
zistili, je významný aj výskyt netopiera pobreţného (Myotis dasycneme) a netopiera riasnatého
(Myotis nattereri), ktoré patria medzi najvzácnejšie druhy netopierov na Slovensku.
DOMAŇOVCE
Domaňovce sa nachádzajú na strednom Spiši, blízko miest Levoča, Spišská Nová Ves, 5 km na
juhozápad od Spišského hradu a Spišskej Kapitule. Rozloha obce je 1283 ha, s počtom obyvateľom
čisto slovenského pôvodu je v strede medzi spišskými obcami. V roku 1997 ţilo v obci 870
obyvateľov.
Domaňovce majú jednu zvláštnosť, sú pekne usporiadanou dedinou. Vyše 230 domov je v dvoch
radoch okolo hlavnej cesty v dĺţke 1 km a v dvoch radoch okolo potoka, tečúceho stredom obce.
Obec Leţí na spojnici dvoch hlavných cestných ťahov Spišská Nová Ves – Krompachy a Levoča –
Spišské Podhradie. Poloha obce je výhodná z hľadiska ekonomicko-dopravného a tieţ má význam pri
rozvoji cestovného ruchu a turizmu.
Domaňovce majú vybudovaný TKR, plynofikáciu (od roku 1996)a rozostavanú ČOV a kanalizáciu.
Taktieţ obec ponúka moţnosti na IBV. Budova obecného úradu so spoločenskou sálou, obchodom a
pohostinstvom je pod jednou strechou.
História
Domaňovce moţno zaradiť k najstarším obciam na Spiši. Stopy siahajú aţ do polovice 2.tisícročia
pred Kristom. Archeologickým výskumom sa totiţ zistilo rozsiahle sídlisko ľudí z doby bronzovej, z
mladšej doby rímskej, z doby veľkomoravskej, našli sa stopy aj po osídlení Slovanov. Nálezy svedčia
o tom, ţe domaňovský chotár bol oddávna vyhľadávaný ľuďmi rôznych kultúr a najneskôr od
9.storočia neprerušene bol obývaný Slovanmi.
Pravdepodobne aţ od konca 12.storočia pribliţne do polovice 13.storočia sa ţivot postupne
skoncentroval do väčšej osady, na mieste ktorej stoja aj dnešné Domaňovce. Stalo sa tak však aţ v
čase, keď Spiš bol začlenený do uhorského štátu, ktorému vládla maďarská dynastia Arpádovcov.
Osada bola poddanská a mala charakter roľnícky.
V prvej polovici 13. storočia ich zemepánom bol ešte sám kráľ. Okolo polovice 13. storočia obec od
neho získali členovia známeho rodu Berzevici. Bolo to pribliţne v čase, keď sa Domaňovce prvýkrát
vynárajú v písomných dokumentoch –pergamenových listinách.
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Najstaršia zmienka sa vyskytuje v listine uhorského kráľa Bela IV. z 15.júna 1258. Uvádza sa v nej, ţe
kráľ daroval bratom Geubulinovi a Termanovi 4 popluţia zo zeme zvanej Nadosth (Trsťany), ktoré
kedysi dal do vlastníctva slovanským hosťom. Pri vytýčení chotára tejto zeme, na ktorej vznikli neskôr
Bugľovce, sa spomínajú aj Domaňovce ako obec (villa Daman). Z listiny je zrejmé, ţe chotár
domaňovský uţ bol v tom čase vytýčený, keďţe sa pri metácii uvádajú dva hraničné kamene
oddeľujúce chotár Domaňoviec a Trsťan.
Ďalšia významná listina pre obec pochádza z 10.októbra 1278. Na jej základe kráľ Ladislav IV.
Kumánsky dáva Vlkovú a Pokaj komesovi Polanovi a jeho bratovi z roku Berzevici. Avšak Domaňovce
(Daman), ktorú predtým daroval Polanovi, vracia do uţívania Spišského hradu. Domaňovce sa teda
opäť stávajú poddanskou obcou kráľa. Dokedy boli kráľovským majetkom nevedno. Iba v roku 1400
sa ako zemepán z Domaňoviec uvádza istý Polian, syn Jána.
Domaňovce boli stredne veľkou dedinou. Zachované daňové súpisy z rokov 1538-1539 uvádzajú v
Domaňovciach počty sedliackych, ţeliarskych i opustených domov. Ich počet spolu sa pohyboval v
jednotlivých rokoch okolo 15 domov. Najmenej domov (7) súpisy vykazujú v roku 1565, čo bolo
spôsobené poţiarom v obci. Najvyšší počet (22) je uvedený pri rokoch 1553 a 1593. V rokoch 15641566 sa uvádza obecný mlyn, opustený. Koncom 16.storočia uţ patril zemepánovi. Noví zemepáni
Spišského hradu Čákiovci vo svojom urbári spísanom v roku 1638 zaradili medzi 11 spišských miest.
Nárast obyvateľstva je zreteľný zo súpisov z rokov 1781 – 380, 1787 – 465, 1828 – 577, 1832 – 514
(vplyv cholerovej epidémie v roku 1831) a prakticky aţ do rokov 19.storočia mal stúpajúcu tendenciu.
Prispeli k tomu okrem vyšších poľnohospodárskych výnosov aj zvýšená zdravotnícka pozornosť zo
strany štátu. Dohľad nad obyvateľstvo, správu obce, kontakt so zemepánom i ţupou vykonával
starosta (richtár). Hoci väčšina obyvateľov Domaňoviec sa ţivila aj v druhej polovici 19. storočia
roľníctvom, objavujú sa aj remeselníci vo väčšom mnoţstve, ako napríklad murári, tkáči, čiţmárske
remeslo, krčmár.
Koncom 19. storočia pokles počtu obyvateľstva zapríčinilo veľké vysťahovalectvo do Ameriky. Po
zrušení poddanstva Čákiovci museli na svojom majeri hospodáriť vo vlastnej réţii a prípadnú prácu od
sedliakov uţ riadne vyplatiť. K zmene vlastníctva majetku došlo roku 1869. Augustín Čáki predal
domaňovský majetok Artúrovi Wielandovi z Markušoviec. Ten sa púšťa do stavby liehovaru v
Domaňovciach. Predpokladá sa, ţe od začiatku 70. rokov je domaňovský liehovar uţ v prevádzke.
Pre druhú polovicu 19. storočia, a zvlášť začiatok 20. storočia je charakteristická silnejúca
maďarizácia v úradoch i školách. Roky 1914-1918 priniesli dokonca ďalšie utrpenie – I. svetovú vojnu.
Koniec vojny privítali obyvatelia Slovenska s úľavou. Uţ len to, ţe sa hneď začalo vyučovať v škole po
slovensky, bola pre obyčajného Domaňovčana podstatná zmena. Maďarčina sa ešte ozývala dlho
medzi úradníkmi na wielandovskom dvore.
V rokoch 1918-1930 opäť nastalo veľké vysťahovalectvo. Hneď po vojne 14.mája 1919 postihol obec
obrovský poţiar. Obec prišla o zvon na kostolnej veţi a niekoľko domov. 28.mája 1931 obec podpísala
zmluvu o elektrifikácii obce a prípojky na rozvodné siete. Relatívny pokojný ţivot v obci prerušila druhá
svetová vojna (1939-1945). Nemeckí vojaci boli v dedine od októbra 1944 do januára 1945. Večer 25.
januára uţ prišla prvá sovietska hliadka a do rána ich bolo plno v celej dedine.
Začiatkom roku 1950 zaloţili prvé druţstvo s 13 členmi, ktoré trvalo len dva roky. Celoobecné
jednotné roľnícke druţstvo bolo zaloţené aţ 14. apríla 1958. Od 50. rokov sa začala obec vzmáhať aj
po stránke stavebnej. V roku 1957 boli prebudované autobusové garáţe na kino so sálou. Istý čas tam
bola i miestnosť pre detskú zdravotnú poradňu, holičstvo, poštu a kniţnicu. V rokoch 1960 bol v strede
obce vybudovaný most. Predný most za dedinou bol vystavaný v roku 1963 a v tom istom roku bol
rozšírený cintorín. V rokoch 1974-78 prebiehala výstavba nového kultúrneho domu a obchodu a roku
1979 bol postavený televízny vykrývač.

DRAVCE
Dravce leţia na hlavnej ceste č. 18 z Levoče do Popradu asi 8 km od Levoče. V minulosti spomínaná
cesta prechádzala jedine obcou. V hornej časti obce na historickom moste sa nachádzala
najnebezpečnejšia cestná zákruta bývalého okresu Spišská Nová Ves, ktorá bola príčinou veľmi
mnohých aj tragicky končiacich dopravných nehôd. Cesta bola frekventovaná ľuďmi, zvieratami a
hospodárskou činnosťou občanov. Jazda v ktoromkoľvek čase a ročnom období bola nebezpečná, i
hoci bola pomalá. Viac desaťročí sa uvaţovalo o obchádzke. Výstava novej cesty mimo obce sa však
realizovala aţ v rokoch 1981 aţ 1985 na úseku spred Draviec po odbočku na Dlhé Stráţne v dĺţke asi
3,4 km.
Nadmorská výška v strede obce je 648 m, v Bukovinke 700 m a chotár leţí v rozmedzí od 554 do 871
m nad morom. Obec leţí na juţných svahoch Levočských vrchov v doline potoka Bicír. Pred
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severnými vetrami je chránená kopcami Hruška a Pikovský vrch. Tieto kopce sú čiastočne zalesnené.
Oveľa viac lesov je v okolí Bukovinky, kde prevládajú smreky a jedle. Lesné porasty sú popretkávané
pasienkami. Najviac ornej pôdy je v juţnej časti chotára.
V súčasnosti má obec okolo 740 obyvateľov a hospodári na katastri o rozlohe 1296 ha.
Historie
Obec Dravce sa spomínajú v roku 1263 ako obec kráľovských chovateľov sokolov, v roku 1282 ich
Ladislav IV. daroval Görgeyovcom. V roku 1288 bol zaloţený kláštor antonitov, po jeho zániku získal
obec od roku 1555 Melchior Tluk. Jeho potomkovia prijali priezvisko Dravecký. V roku 1787 mala
obec 54 domov a 491 obyvateľov, roku 1828 70 domov a 500 obyvateľov. Zaoberali sa
poľnohospodárstvom. Pri kláštore antonitov vzniklo koncom 13. storočia xenodochium – najstaršia
nemocnica na Spiši, ku ktorej bol pripojený aj chudobinec a útulok pre pocestných. Zaniklo v 16.
storočí.
Za 1. ČSR boli roľníci a poľnohospodárski robotníci na veľkostatku Okoličanyho.
Z existujúcich štatistík vieme, ţe v obci v roku 1919 bolo 16 Ţidov, kým v roku 1927 uţ len 12. Aj
Ţidov v obci poznačila 2. svetová vojna. Zo všetkých odvlečených Ţidov zachránila sa iba Ema
Ferberová, ktorá po oslobodení ţila v Maďarsku a iba raz sa bola pozrieť na svoje rodisko. Tak
neslávne skončil pobyt Ţidov v Dravciach. Nie sú známe nijaké podrobnosti o nich spred roku 1919,
ani koľko ich bol, kde bývali a čím sa zaoberali. Isté je, ţe Ţidia tvorili časť dejín Draviec.
Po odvlečení Ţida Kleina ostala jeho kúria prázdna. Vtedajší MNV sa zaviazal, ţe túto budovu opraví
pre svoje i obecné účely. V roku 1947 sa opravila strecha budovy. Okrem kancelárie MNV ostatné
voľné priestory poslúţili viacerým mladým rodinám na dočasné ubytovanie. Nakoniec budovu opravila
Jednota, a dostala ju do vlastníctva. Budovu prebudovali na predajňu a príslušné sklady.
Obdobie po 2.svetovej vojne v obci treba povaţovať za obdovie najproduktívnejšie a
najdynamickejšie. Prvoradým cieľom prvých povojnových rokov bola elektrifikácia obce, začalo sa v
roku 1946. V roku 1947 im uţ svietili elektrické svetlá a obyvatelia mohli postupne nakupovať rôzne
elektrické spotrebiče.
V budove Jednoty sa v júni 1953 dočasne zriadila ordinácia lekára. V roku 1955 však bola ordinácia
premiestnená do prázdneho Ujfalussyoho domu.
Kultúrny dom bol otvorený 25.augusta 1957. Do neho sa presťahoval MNV a dovtedajšie miestnosti v
budove Jednoty boli prebudované na pohostinstvo. V tom dni bolo zaloţené aj jednotné roľnícke
druţstvo.
V roku 1958 sa začalo s výstavbou budov na novom hospodárskom dvore JRD a s elektrifikáciou
Bukovinky. Výstavba hospodárskeho dvora JRD trvala vyše 15 rokov.
V roku 1963 MNV za pomoci JRD začal budovať futbalové ihrisko na Okuľaroch. V nasledujúcich
rokoch sa začala pripravovať výstavba bezprašnej cesty z Draviec do Bukovinky. V roku 1969 bolo
dielo ukončené. Asfaltová cesta bola daná do uţívania a bolo zavedené pravidelné autobusové
spojenie z Draviec do Bukovinky.
V 80- tych rokoch bola postavená poschodová budova pri kostole na ploche „stará škola“. V prízemí
bola zriadená hasičská zbrojnica, na poschodí kancelária MNV, teraz obecného úradu. V roku 1983
bola odovzdaná do uţívania.
Rómovia
Aţ po I. svetovej vojne richtár hľadal a nakoniec do dediny i prijal prvého Cigána Hamburga, ktorý bol
zručným kováčom a takého dedina veľmi potrebovala. Jeho rodina sa rokmi rozrastala. V roku 1991
bolo v obci 5 rómskych rodín, v 6 domoch bývalo 51 občanov. V roku 1964 sa odsťahovala z Draviec
jedna rodina do Majera pri Bukovinke, kde sú 4 domy s 52 občanmi. V minulosti s Cigánmi v obci
neboli veľké problémy. Boli kováčmi a neskoršie sa stali obecnými pastiermi dobytka a oviec.
Po celé desaťročia boli organickou súčasťou obce a obec ich vychovávala. Posledné generácie neboli
ani muzikanti, ani remeselníci, ale nekradli a v obci sa slušne správali. Dnes v dôsledku ich
nezamestnanosti ich ţivotná úroveň klesla a správanie sa zmenilo k horšiemu, najmä u mladej
generácie.
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HARICHOVCE
História obce
Historické dokumenty uvádzajú rok 1268 ako vznik obce, avšak nik nepochybuje, ţe sú staršie. Ako
zakladateľ sa uvádza šoltýs menom Waldemar, ktorý priviedol nových nemeckých kolonistov a usadil
ich tu. Isté je, ţe od uvedeného roku sú Harichovce uţ významnou obcou, pretoţe uţ majú vlastnú
faru a farára, ktorý mal veľký vplyv. Obyvatelia mohli u? poţívať rôzne výsady, najmä osobnú slobodu,
samosprávu t.j. honosy voliť richtára a mestskú radu, právo vyuţívať lesy a toky na lov zveri a rýb,
vyuţívať nerastné bohatstvo, výsadu pouţívať nemecké právo, oslobodenie od závislosti na spišskom
ţupanovi. Tieto výsady potvrdil panovník Štefan V. v roku 1271. Týmto sa Harichovce zaradili medzi
plnoprávne spišské mestá.
Kľúčové udalosti v histórii obce
Harichovce mali v dejinách dvojaké pomenovanie. V najstarších listinách sa vyskytuje meno Villa
Baldmar a neskôr Villa Palmarum. Odvtedy sa začína pouţívať aj druhé meno obce, akiste v súvislosti
s výmenou obyvateľstva a s definitívnou stratou mestského charakteru, prvý krát ako Harykocz v roku
1553. O sto rokov neskôr stratili Harichovce výsadné postavenie mestečka a stali sa súčasťou
spišského hradného panstva Zápoţských, Turzovcov a Csákyovcov. V roku 1678 si dala obec
zhotoviť pečať s kruhopisom SIGILLUM OPPIDI PALMENSIS /Pečať mestečka Harichovce/. V znaku
je hlava bradatého muţa -symbol pôvodného patróna obce sv. Jána krstiteľa, alebo je to znak
odvodený z erbu zemepánov obce Csákyovcov, ktorí tieţ majú sťatú hlavu Turka. Roky po 1. sv. vojne
prinášajú obci mnoho zmien. V roku 1923 občania opravujú školu, vzniká Dobrovoľný hasičský zbor a
neskôr vzniká ako prvý na Spiši Osvetový zväz. V roku 1913 sa konalo prvá divadelné predstavenie
harichovských ochotníkov. Na novom miestnom ihrisku odohrali harichovskí futbalisti prvý zápas s
muţstvom TJ Spišská Nová Ves v júni 1932. Potravné druţstvo v obci vzniklo v roku 1938. 27.1.1945
bola obec oslobodená od nemeckých vojakov. 1.9.1947 je zriadená materská ?kola v obci. V máji
1949 bolo zaloţené JRD. Podľa sčítania z roku 1950 mala obec 1064 osôb, 202 rodinných domov a 7
verejných budov. Od roku 1957 premáva na trase Sp. Nová Ves - Levoča okrem vlaku aj pravidelná
autobusová doprava.
Ľudové zvyky, tradície obce
 posledné fašiangy „Hodzene s ohňom" - členovia folklórnej skupiny Harihovčan
chodiapreoblečení v maskách po celej obci, spievajú a zabávajú celú dedinu
 „Stavanie Mája" - na námestí sa postaví ozdobený červený smrek - máj, pri ľudovom speve za
účasti občanov a členov folklórnej skupiny Harihovčan
 kaţdoročne sa konajú v obci poslednú augustovú nedeľu „Obecné folklórne slávnosti", kde
vystupujú folklórne skupiny z blízkeho okolia ale aj zo zahraničia
Staré a cudzie názvy obce:
* 1268 Baldmar
* 1313 Baldinazi, Baltzmary
* 1317 Baldinarii, Palmary, Paldmarii
* 1328 Palmesdorf
* 1520 (villa) Palmarum

* 1628 Harykowcze
* 1786 Hárikowce
* 1920 Harikovce
* 1927 Harichovce Nemecký názov: Palmsdorf
Maďarský názov: Harikóc, Pálmafalu

Historické a kultúrne pamiatky
Uţ v roku 1268 sa spomína existencia fary a kostola, no v roku 1763 bola v obci s veľká povodeň,
ktorá poškodila kostol a preto dali Anna Csákyová a Štefan Csáky ako patróni postaviť dnešný kostol
v rokoch 1763 - 1764. Kostol i hlavný oltár boli zasvätené Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie.
Pôvodne gotický, barokovo prestavaný v rokoch 1763 -1764, keď zmenili jeho východnú orientáciu a
odstránili časť pôvodného obvodového muriva, ktorého kamene leţia dnes na brehoch potoka.
Jednolodie s polkruhovo zakončeným presbytériom a s predstavanou trojpodlaţnou veţou. Celý
priestor je zaklenutý pruskou klenbou. Na pravej strane podveţia je zamurovaný ranogotický portál.
Na pravom klenbovom poli je nástenná maľba od Jozefa Hanulu. Barokovo - klasicistická fasáda s
nároţnými pilastrami a terčíkovou korunnou rímsou na predstavanej veţi, zastrešenej
neskorobarokovou laternovou baňou. Oltáre a kazateľnica sú pseudogotické z 20.storočia. Krstiteľnica
je zo začiatku 19. storočia, drevená, zdobená akantom. V kostolíku si môţete pozrieť olejový obraz
Obrátenie sv. Pavla na plátne sign. Paulíni Imrich. Zaujímavá je aj polychromovaná drevorezba sv.
Jána Nepomudského. Ide o neskorobarokovú práca rustikalného charakteru z konca 18. stor.
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HRABUŠICE(maďarsky: Káposztafálva)
je obec na východním Slovensku v okrese Spišská Nová Ves v Košickém kraji.
nachází v západní části Hornádské kotliny na severním okraji Slovenského ráje. V sousedství leţí
obce Spišský Štvrtok, Betlanovce, Letanovce, Stratená, Vernár, Vydrník a Jánovce. Hrabušicemi
protéká tzv. Hrabušický potok.
Památky
V obci stojí katolický kostel sv. Vavřince postavený v polovině 13. století v románském slohu. Přilehlá
fara je postavena v renesančním slohu a později barokně přestavěna.
Přibliţně dva kilometry od obce na Zelené hoře nad Hrdlem Hornádu se nachází zřícenina
středověkého Marcelova hradu.
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CHATA POD SOLISKOM
Chata pod Soliskom sa nachádza na svahu Predného Soliska vo výške 1840 m.n.m., priamo nad
Štrbským Plesom. Ku chate sa môţete dostať dvomi spôsobmi:
1. lanovkou cca za 10 min.
2. pre kondičky chtivých a šporivých – pešo cca 1hod. 20min. po modrej značke. (5hod. 20min.
po ţltej značke)
Krátka história
Na mieste kde stojí chata bolo najprv more. Počas treťohorného vrásnenia vznikol popri iných aj vrch
Solisko. Trochu neskôr, v dobe ľadovej odišli posledné dinosaury a vzápätí nato lúku obsadili prví
štrbskí urbárnici. Keď sa im podarilo Solisko ako tak vyčistiť od kosodreviny, nastúpili ovce ...
Chatu postavili v roku 1944 ako relaxačné miesto pri najdlhšom lyţiarskom vleku v Československu.
Uţ vtedy patrilo k bontónu občerstvovať sa počas lyţovania.
O rok neskôr začali chatu pouţívať partizáni. Oceňovali najmä prekrásny výhľad do podtatranskej
kotliny obsadenej nemcami a tak isto aj mnoho slnečných dní a vynikajúcu klímu.
V nasledujúcich rokoch, počas dlhých zím, chata slúţila ako útulňa pre chatárov z Chaty pod Rysmi.
Spomíname napr. Mira Jílka st., Bela Kapolku, Olda Bublíka, Laca Richvalského, Pavla Vavra, Antona
Marca a v neposlednej rade musíme spomenúť aj Fera Bujaka, známeho tatranského tenisového
virtuóza.
Prelomový bol najmä rok 2002, kedy v jeden letný deň prudký poryv vetra v kuchyni počas varenia
čaju, odvial kuchárovi čiapku z hlavy a padlo rozhodnutie. Treba postaviť novú!
Po 40 dňových papierových útrapách sa 1. septembra 2003 zakopol prvý čakan do hliny soliskovej
lúky.
Pracovali sme neuveriteľným tempom 99 dní. Prvé chatové šampanské sa otvorilo 21. decembra
2003.
Stravovanie
Stravovanie poskytujeme v jedálni s kapacitou 70 miest, v peknom počasí je k dispozícii aj
vyhliadková terasa s kapacitou tieţ 70 miest. Vieme poskytnúť tieţ obedové menu pre uzavretú
spoločnosť, ako sú rôzne firemné akcie a stretnutia, narodinové oslavy, výročne schôdze pre
horolezecké a športové kluby. Po telefonickom dohovore vieme poskytnúť aj špeciálne menu na
poţiadanie.
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ILIAŠOVCE
Obec sa rozprestiera v severozápadnej časti Hornádskej kotliny v doline Iliašovského potoka. Má
veľmi peknú polohu, leţí v strede medzi dvoma okresnými mestami, Spišská Nová Ves a Levoča.
Patrí do Košického kraja, hoci malá časť Iliašovského územia leţí v Prešovskom kraji.
Nachádza sa tu uţ zaniknutý bizarný rokokový park Sans-Souci, kde v rokoch rozkvetu 1775-1806
chceli Štefan Csáky s manţelkou vytvoriť „útulok filozofie, krásneho umenia, pokoja a slobody“.
Finančný úpadok ho prinútil objekt likvidovať, takţe letohrádky, mnoţstvo drobnej architektúry, a
podobne, zmizli bez stopy.
V roku 1940 bol počet obyvateľov okolo 675, v roku 1991 uţ 930. Pri poslednom súpise obyvateľov
bolo 644 katolíkov a 290 evanjelikov, 1 gréckokatolíík 17 bez vyznania a 10 nevedeli, čím sú.
Obyvateľstvo v súčasnosti pracuje v rôznych odvetviach, v poľnohospodárstve, v priemyselných
podnikoch, v rozvíjajúcom sa súkromnom sektore.
Historie
Napriek tomu, ţe Iliašovce sa v listinách spomínajú aţ v druhej polovici 13. storočia, treba
predpokladať, ţe obec má oveľa staršie dejiny. Najstaršie zachované meno Villa Ursi, teda Obec
Medveďa, svedčí, ţe ide o jednu zo sluţobníckych osád Spišského hradu. Podľa všetkého pôvodní
obyvatelia Iliašoviec pomáhali panovníkom a ich sprievodu pri poľovačkách na medveďov, ktorých v
tej dobe bolo v rozsiahlych spišských lesoch neúrekom.
Po tatárskom vpáde doviedol sem komes Eliáš nemeckých kolonistov, ktorí obec dosídlili. V rokoch
1279-1284 bol „grófom“ spišských Sasov, obec dostal do provincie spišských Sasov. Na vývoj
Iliašoviec to malo veľký význam, obec sa stala slobodným mestečkom a jej obyvatelia slobodnými
ľuďmi, ktorí mali podiel na výsadách spišských Sasov.
Eliáš dal obci aj nové meno, Eliášovce či Iliášovce. V listine z roku 1282 sa uvádza ako Helyasasa –
Nemecké Iliášovce. Obec sa prvýkrát písomne spomína v listine z roku 1263, ktorá riešila spor medzi
Sasmi z Villa Ursi a obyvateľmi susedných Draviec. V 14. storočí boli Iliašovce veľmi ţivým
mestečkom. Kúpili si majetky Turník a Bicír, vlastný mlyn. V 15. storočí malo mestečko uţ aj vlastnú
kanceláriu a pisára.
Veľmi významnou udalosťou 16. storočia bola reformácia. Istým prelomom bol prechod Levoče v roku
1544 na evanjelickú vieru. Zemepáni Iliašoviec – Turzovci, boli aktívnymi šíriteľmi evanjelickej viery.
V roku 1671 sa začala na Spiši masívna rekatolizácia, v dôsledku ktorej katolíci preberali evanjelické
kostoly, často násilne. Tak bol prevzatý aj kostol v Iliašoviciach katolíkmi 12.1.1672. Pre nedostatok
katolíckych kňazov však zanikli Iliašovce ako fara a stali sa filiálkou Smiţian. Počas Tokolyho
povstania povstalci kostoly opäť odoberali katolíkom a vracali evanjelikom. V Iliašovciach to bolo
14.5.1678, obec však kuruci aj vyplienili a katolíckeho farára chytili a upálili. Po potlačení povstania v
roku 1683 kostol a fara opäť prešli do rúk katolíkov. Zemepánmi Iliašoviec boli Csákyovci, ktorí boli
katolíkmi, ich tolerancia svedčí, ţe v ich poddanskej dedine dodnes časť obyvateľstva si zachovala
evanjelickú vieru.
Koncom 16. storočia došlo k prudkému úpadku Iliašoviec. V roku 1603 mala obec 16 domov, na tú
dobu nebolo málo. Krátko potom však vyhorela. Vyplienili a vypálili ju bočkayovskí povstalci v apríli
1605. V roku 1700 mala podľa kanonickej vizitácie len 44 obyvateľov. Všetci boli Nemci a z nich bolo
20 katolíkov a 24 evanjelikov. Počas Rákociho povstania bolo opäť zničené. Časť obyvateľov zomrela
na mor v roku 1710.
Počas 18. storočia boli zemepánmi Csákyovci. Poddaných bolo 42. K Iliašovciam patrila aj dedina
Istvanovec. Tomáš Csáky kúpil kúriu od rodiny Feketeho, prebudoval ju a usadil sa v nej asi v roku
1700. Dal postaviť kostol, svojej manţelke na Iliašovcami na Zámčisku letohrádok, nazývaný
Sanssouci – bez starostí. Ale v roku 1803 dal sám Csáky celé toto dielo zbúrať. Ostali zrúcaniny
„tisícročnej“ kaplnky a obelisk. V roku 1831 obec postihlo sedliacke povstanie. 16. augusta obec
obsadilo vojsko. Dňa 19. septembra 1831 sa v obci konal stanný súd. Ľud sa dočkal slobody v roku
1848, kedy padol feudálny systém a bývalí poddaní sa stali riadnymi gazdami s vlastným majetkom. V
roku 1880 mala obec 586 obyvateľov, z nich boli 3 Nemci, 21 Maďarov a ostatní Slováci. Katolíkov
bolo 411, evanjelikov 153 a 22 Ţidov. V obci bolo len 89 domov.
Druhá svetová vojna zasiahla aj obec Iliašovce. 19.1.1945 sa Nemci zakopali pri dedine. K priamemu
boju však v chotári nedošlo. Obec opustili 26.1.1945. Prvé hliadky Sovietskej armády prišli 27.1.1945,
v obci sa dlho nezdrţali. Po vojne nastal veľký hospodársky rozmach a rozvoj individuálnej bytovej
výstavby. Dňa 17.12.1943, bol spracovaný projekt prípojky do mlyna Jána Straku. Projekt bol
vypracovaný 20.4.1944 a v tom istom roku sa postavilo sekundárne vedenie s trafostanicou. Na
elektrickú sieť bolo pripojených 122 obyvateľov – 117 domov, škola, hasičský sklad, obecný dom,
urbárska spoločnosť a 16 lámp verejného osvetlenia. Zariadenie bolo k sieti pripojené 7.2.194. V roku
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1948 sa začala výstavba novej cesty do Smiţian, tá bola dokončená v roku 1951. V roku 1949 bol
zavedený prvý telefón. V roku 1956 bola postavená betónová platňa na múre cintorína, ktorý bol
zaloţený v roku 1927, dovtedy pochovávali mŕtvych na starom cintoríne, ktorý slúţil od roku 1782.
Predtým sa pochovávalo okolo kostola. V roku 1957 bol daný do prevádzky miestny rozhlas. Výstavba
novej budovy hasičskej zbrojnice bola ukončená v roku 1972.V novej budove MNV boli vyčlenené
priestory aj pre poštové stredisko, ktoré ľuďom slúţi od roku 1974. Sedemdesiate roky sa vyznačujú
výstavbou rodinných domov v severnej časti obce – dnešná Tarča. Rómski spoluobčania taktieţ
skultúrňovali svoje bývanie výstavbou nových rodinných domov na Niţnom konci – na Rinku. V roku
1975 si občania kúpili konvy na tuhý odpad, so separovaným zberom sa začalo v roku 1997. S
výstavbou vodovodu sa začalo v roku 1993. V prvej etape bol postavený vodojem, prepojovacie
potrubie a rozvod vody v časti obce Tarča. Vo výstavbe sa pokračovalo priebeţne v rokoch 19941998. V roku 1997 zrekonštruovali elektrickú sieť v celej obci, postavená bola aj nová trafostanica.
Začiatky Jednotného roľníckeho druţstva v Iliašovciach siahajú do roku 1949. O druhé zaloţenie JRD
sa pokúsili v roku 1952. Rozpustené bolo v roku 1953. Dňa 8.9.1957 bola prvá slávnostná schôdza
zaloţenia nového JRD. Začalo sa s výstavbou kravína, ošipárne, neskôr sa zaviedol vodovod, postavil
sa teľatník, urobila sa elektrifikácia. V roku 1973 sa JRD Iliašovce zlúčilo s JRD Kurimany. V roku
1990 sa premenovalo na poľnohospodárske druţstvo. Urbárko-pasienkové spoločenstvo, ktoré tvoria
urbárnici, právne obnovilo svoju činnosť v marci 1992. V roku 1998 sa spoločenstvo zaslúţilo o
obnovenie a čiastočnú rekonštrukciu budovy bývalého liehovaru. V súčasnosti je kultúrnou pamiatkou.
Dal ju postaviť Štefan Csáky okolo roku 1860. V roku 1952 bol liehovar znárodnený. Liehovar skončil
svoju činnosť v sedemdesiatych rokoch. Po zániku sa na komín liehovaru prisťahovali bociany, ktoré
kaţdoročne prilietajú do svojho hniezda na naklonenom komíne a vychovávajú nové potomstvo.
Po druhej svetovej vojne v roku 1946 bol v budove terajšieho kultúrneho domu obchod s potravinami,
potraviny v tom čase boli na lístky. Jednota bola zaloţená v roku 1958. Deväťdesiate roky prispeli k
rozvoju podnikania a obchodnej činnosti. Podnikateľské aktivity v obci zaznamenali najväčší rast v
roku 1994. Pribudli potraviny, kaderníctvo, cestovináreň KOMAD, pohostinstvo, stolárstvo. V roku
1995 bola otvorená druhá stolárska dielňa a v roku 1996 prevádzka Lapi baru. V katastri obce sa
nachádza aj Motorest Starý mlyn.
ILIAŠOVCE – LETOHRÁDEK SANS-SOUCI
V neďalekom lesíku v obci Iliašovce dal postaviť gróf Štefan Czáky letné sídlo, ktoré pozostávalo
z niekoľkých budov a rozľahlého parku. Bolo to v roku 1773 a letohrad dostal pomenovanie Sans
Souci, čo v preklade znamená „bez starosti“. Areál poskytoval mnoţstvo oddychu a zábavy, takţe tu
sa schádzala šľachta z celého okolia. Nádhera a pýcha trvala len krátko. Veľkolepé bály a nákladný
spôsob ţivota jeho krásnej manţelky Júlie priviedli grófa k finančnému úpadku. Roku 1803 gróf
kniţnicu s 5160 zväzkami kníh a drahý nábytok rozpredal a budovy dal zbúrať. Zachovala sa len
kaplnka a obelisk.
Dnes areál Sans Souci uţ nenájdete. Medzi obcami Iliašovce-Smiţany-Spišská Nová Ves
a Harichovce, na kopci uprostred lesa, v nerušenom prostredí, stojí ruina kaplnky ako nemý svedok
bývalej zašlej slávy – tisícročná kaplička, tak ju nazývajú miestni obyvatelia. Myšlienku zachrániť
zrúcaninu kaplnky začal rozvíjať Ladislav Frankovič, ktorý v roku 1997 zaloţil občianske zdruţenie
„Domov bez starosti“, s cieľom prinavrátiť historickú podobu letohradu Sans Souci. Tento zámer však
stroskotal a kaplnka naďalej chátrala. Jej osud leţal na srdci mnohým a preto v roku 2006 bolo
zaloţené nové zdruţenie „Sans Souci Letohrádok“, s počtom členov 21 a s hlavným programom
zachrániť kaplnku a dať jej pôvodnú podobu a tieţ vytvoriť areál pre kultúrno - spoločenské aktivity
celého okolia. V súčasnej dobe toto zdruţenie získalo zrúcaninu kaplnky a pozemok pod ňou do
vlastníctva a začalo s jej rekonštrukciou. Práce pokračujú pomaly pre nezhodný prístup
a financovanie, pretoţe zdruţenie je nezisková organizácia, napriek tomu podoba kaplnky sa začína
meniť k lepšiemu. Finančné prostriedky získavame z 2% podielu zaplatenej dane, od sponzorov a
darov a v nemalej miere nám pomáha aj obec Iliašovce. Akademický architekt Štefan Mitro spracoval
a daroval OZ projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu objektu kaplnky. Ondrej Frankovič sa
prejavil pri rekonštrukčných prácach a je dušou tohto zdruţenia. Aj ostatní členovia pracujú pre dobrú
vec, dbajú o okolie, kosia trávu okolo objektu, starajú sa o čistotu areálu. Vlani boli do areálu
namontované hojdačky a sú dodávané písomné informácie ako ich poznáme z histórie, ale aj o práci
a činnosti OZ dnes. Často však s ľútosťou musíme skonštatovať aj devastáciu našej práce hlavne
z radov práve tých, ktorí prídu za oddychom a zábavou. Neváţia si toho čo im ponúka príroda, ani
toho, čo sme prírode dali my.
Ak počas letných aj zimných dní pôjdete na prechádzku z ktorejkoľvek vyššie uvedených obcí prídete
na kopec zvaný Zámčisko a zrazu sa pred Vami objaví lúka a na nej malá, milá spomienka z dávnych
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dôb – naša srdcová záleţitosť tisícročná kaplička. Tu uţ nie je zapadnutý park zarastený ţihľavou, tu
uţ začína dýchať podobný duch, ktorého objavil Štefan Csáky ešte pred vyše 200 rokmi. A nielen to:
budete mať záţitok pohľadom na krásne okolie, pocítite duševný pokoj a radosť z preţitého dňa.
Zámčisko začína byť zónou oddychu a pohody. Viac sa o Občianskom zdruţeni Sans Souci letohrádok môţete dozvedieť na stranke http://sans-souci.webnode.sk/
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JAMNÍK
Obec Jamník leţí v strednej časti Liptovskej kotliny pod svahmi Západných Tatier v doline potoka
Jamníček. Jamník patrí do Mikroregiónu Baranec spolu s okolitými dedinami: Jakubovany, Liptovský
Ondrej, Beňadiková, Konská. Prvý raz sa spomína v listine kráľa Ladislava IV. z 8. mája 1286, čím sa
radí medzi najstaršie obce na Liptove. Ku vzniknutiu mena obce sa priraďuje viacej názorov. Jeden je,
ţe názov vznikol podľa polohy dediny v „jame“.
Druhý názor hovorí o tom, ţe je odvodený od činnosti, ktorú tu kráľovský poľovníci, ktorý sa tu usadili
a do prichystaných jám chytali divú zver. Iný zasa hovorí o tom, ţe tu moţno ţili obyvatelia, ktorý sa
zaoberali chovom psov jamníkov, inak povedané jazvečíkov, pomocou ktorých chytali jazvecov. Ďalší
hovorí o tom, ţe činnosti sluţobného obyvateľstva, jamníkov, ktoré sa zaoberalo baníctvom, hľadaním
a kopaním rúd v otvorených, povrchových jamách.
Dnes sa v Jamníku mení vzhľad obce, prístavba bytoviek, vyasfaltovanie hlavnej cesty, rekonštrukcia
alebo prestavba starých domov.
História obce
V 13. storočí vzniklo na Liptove mnoho dedín a mestečiek. V tomto období sa objavujú aj prvé
zmienky o dedine Jamník, ktorá leţí v doline potoka Jamníček. Okolo vzniku názvu tejto dediny sa
vedú dohady. Meno môţe byť odvodené od geografickej polohy v "jame", alebo od toho, ľe tu ľudia
chytali zver v jamách. Názov tieţ moţno súvisí so skutočnosťou, ţe prví obyvatelia boli psiari a chovali
psov jamníkov (jazvečíkov) určených na lov jazvecov, alebo s činnosťou sluţobného obyvateľstva jamníkov, ktorí hľadali a kopali rudy z povrchových jám.
Od svojho vzniku aţ do roku 1848 bol Jamník poddanskou obcou, patriacou zemianskemu rodu
Porttornyaiovcov. Prvá škola, ktorú deti z Jamníka navštevovali, bola katolícka škola v Liptovskom
Petre. Škola existovala pravdepodobne od polovice 18. storočia. V Jamníku vznikla jednotriedna
evanjelická škola okolo roku 1837. Teraz sa v Jamníku, v blízkosti Západných Tatier, nachádza
Základná škola internátna pre ţiakov s chybami reči.
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KEŢMAROK
Keţmarok (německyKäsmark / Kesmark, maďarskyKésmárk, 2. pád v češtině Keţmarku) je město na
Slovensku, v Prešovském kraji. Město je centrem oblasti Spiš. Ţije zde asi 17 000 obyvatel.
Historie
Území města bylo osídlené uţ v době kamenné. Bohaté nálezy pochází z doby bronzové a ţelezné;
ve 12. a 13. století zde existovalo slovanské sídlo. Keţmarok vznikl v 13. století spojením tří osad slovenské rybářské osady, osady královských stráţců hranice a německé osady. První písemná
zmínka o Keţmarku pochází z roku 1251 v darovací listině krále Bély IV.
Keţmarok získal výsady města roku 1269, r. 1380 se stal svobodným královským městem. Právo
pouţívat znak obdrţel roku 1463; znak se od té doby dodnes změnil jen velmi málo.
Roku 1950 bylo historické jádro Keţmarku prohlášeno za městskou památkovou rezervaci.
Evangelický dřevěný artikulární kostel a Evangelické lyceum byly roku 1985 zařazeny na seznam
národních kulturních památek. Kostel byl navíc v roce 2008 přidán do Seznamu světového
dědictvíUNESCO.
Památky v Keţmarku
V Keţmarku je moţné navštívit tyto pamětihodnosti:
 Hlavní náměstí
 Radnice
 Reduta
 Hradní náměstí
 Paulínský kostel
 Hrad
 Evangelické lyceum
 Dřevěný artikulární kostel (součást světového dědictvíUNESCO)
Kostel Nejsvětější Trojic (slovensky: Kostel Najsvätejšej Trojice, maďarsky: Késmárki
evangélikus templom) v Keţmarku se řadí mezi tzv. artikulární kostely. Ty byly na Slovensku
budovány na přelomu 17. a 18. století, tedy v době nesvobody protestantů, kteří si směli
postavit kostel jen na základě povolení 26. článku tzv. Šoproňských artikul (byly vydány v
roce 1681). Kostely se podle nich mohly stavět jen na předměstích za městskýmihradbami a
na místě, které předem vybrala královská komise (většinou se tak jednalo o močály či
obtíţně přístupné svahy). Stavba se musela postavit za dobu jednoho roku výhradně na
náklady evangelické církve z nejlevnějšího materiálu, kterým bylo dřevo (bez pouţití
jakéhokoliv materiálu jiného, tedy ani třeba kovovýchhřebíků).
Lokalizace kostela
Kostel se dnes nachází vedle nového evangelického kostela, který z dálky připomíná spíše
mešitu. Podobnou kombinaci takovýchto stylů kostelů v tak těsné blízkosti není moţné
nalézt nikde na světě. V současné době se v sousedství těchto dvou kostelů nachází ještě
třetí - řeckokatolický. Ten byl postaven v roce 2008.
Financování stavby
Finančně na kostel přispěli protestanti z celé severní Evropy, kdyţ švédský a dánský král
svolili pro tento účel provést v jejich zemi sbírky.
Pomoc švédských námořníků[editovat]
Se stavbou pomáhali téţ švédští námořníci. Ti na sebe nechali památku jednak ve formě
interiéru v podobě obráceného lodního trupu či oken kulatého tvaru (opět podobného oknům
z lodníchkajut).
Stavební prvky kostela
Kostel spočívá na čtyřech točených nosných sloupech. Nosné sloupy jsou z tisového dřeva,
protoţe tis je jedovatý a tudíţ nebude napaden červotočem. Další oporou jsou nosné zdi
kostela a šest chórů, na které se vejde aţ 1541 sedících osob.
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Interiér kostela
Oltář kostela i kazatelna jsou dílem Jána Lercha, který je vyřezal v letech 1718 aţ 1727.
Před oltářem stojí na podstavci kamennákřtitelnice s měděnýmvíkem. Ty pocházejí z roku
1690.
Varhany
Varhany zhotovil v letech 1717 aţ 1720levočskývarhanářVavrinec Čajkovský. Roku 1729 ho
dokompletoval Martin Korabinský ze Spišské Nové Vsi.
Tento dvoumanuálový nástroj je povaţován za nejstarší a tedy nejcennější funkční varhany
na Slovensku.
Současnost kostela
Kostel, v němţ se ještě i dnes občas slouţí bohosluţby, je národní kulturní památkou a 7.
července2008 byl zařazen mezi světové dědictvíUNESCO.
Kostel je moţné si téţ prohlédnout.





Nový evangelický kostel
Renesanční zvonice
Bazilika Minor sv. Kříţe
Městské opevnění

Popis znaku
Nosičem samotného znaku je pestrobarevný anděl, ve štítě znaku - v jeho horní části - jsou na
modrém podkladě dva zkříţené stříbrné meče s červenou rukojetí, se zlatým chráničem a hlavicí. Nad
nimi je zlatá pěticípá koruna, pod nimi červená růţe. Dolní část znaku vyplňují čtyři pruhy v barvě
stříbro-červené.
Interpretace znaku se vysvětluje rozličně, přičemţ se dnes neví, která z hypotéz je ta správná. V
jediném, v čem se obě shodují, je význam symbolu královské koruny jako symbolu svobodného
královského města.
Interpretace horní části znaku:
1. Zkříţené meče představují právo meče, udělené městu králem Albertem roku 1438, růţe pod
nimi je obyčejnou heraldickou figurou
2. Zkříţené meče představují symbol osady sv. Michala - bojovníka, červená růţe je symbolem
osady sv. Alţběty.
3.
Interpretace dolní části znaku:
1. Pruhy jsou nejpravděpodobněji převzaté ze státního uherského znaku.
2. Pruhy symbolizují čtyři osady, z nichţ město Keţmarok vzniklo. Keţmarok totiţ vznikl
sloučením více osad původního slovanského obyvatelstva s osadou německýchkolonistů.
KEŢMARSKÝ HRAD/ZÁMEK
Keţmarský zámok alebo Keţmarský mestský hrad je zámok v Keţmarku, ktorý stojí na mieste kostola
z 13. storočia. Ten bol v roku 1462 prestavaný na hrad a v 17. storočí na zámok.
História
Keţmarský hrad je pôvodne gotický hrad z prelomu 14. a 15. stor., vznikol na mieste kláštora
sv.Alţbety spomínaného uţ r. 1251. Prvá písomná zmienka o Keţmarskom hrade pochádza z roku
1447, z čias, keď tu bola Jiskrova posádka. Dlhoročnými majiteľmi hradu bola rodina Thököly. Taktieţ
boli vlastníkmi rodina Lasky a Rueber. Na nádvorí hradu sú základy neskororománskeho kostola z 13.
stor. Z 15. stor. pochádzajú gotické prvky niektorých traktov hradu, ktorý bol renesančne, barokovo a
klasicisticky upravovaný. Cenným pamiatkovým objektom je ranobaroková kaplnka. Hrad v roku 1787
vyhorel, jeho pamiatková obnova sa začala začiatkom 20. stor.
Nad portálom vstupnej veţe sa nachádza tabuľa, ktorá zobrazuje erb Štefana I. Thokolyho a jeho
manţelky Kataríny Thurzovej. Nad erbami je nápis: "TVRRIS FORTISSIMA // NOMEN DOMINI", pod
erbami "STEPHANUS TÖKÖLI DE KESMARK // ANNO SALUTIS 1628 TVRRIM HANC RENOVARI
CURAVIT".
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KRÁĽOVA HOĽA
Mohutná rozloţitá hoľa, najvyšší vrch východnej časti Nízkych Tatier, nazývanej podľa nej
Kráľovohoľské Tatry. Vrcholová plošina má predĺţený tvar v smere východ-západ. Na sever vysiela
krátku rázsochu Záturňu, strmo spadajúcu do údolia Čierneho Váhu v Teplickej kotline. Na
severovýchod sa tiahne dlhá rázsocha cez Úplaz na Prednú hoľu a ďalej aţ na sedlo Popová, ktorým
sa Nízke Tatry spájajú so Slovenským rajom. Na juhovýchod odbočuje krátka rázsocha na Kráľovu
skalu k Telgártu. Z vrcholu je rozsiahly a veľmi pôsobivý výhľad.
Vrchol na západ od vysielača je označený betónovým triangulačným stĺpom. Pod vrcholom mala
počas 2. svetovej vojny partizánska brigáda Jánošík zemľanky a sklady a prechádzali cez ňu v
jeseni a v zime rokov 1944 a 1945 viaceré partizánske jednotky. Udalosti 2.svetovej vojny pripomína
reliéf na obelisku. Od roku 1960 je tu televízny vysielač - retranslačná stanica, ku ktorej vedie zo
Šumiaca horská asfaltová cesta, pre verejnosť uzavretá.
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LEVOČA (maďarskyLőcse; německyLeutschau; polskyLewocza)
je historické město na východním Slovensku. Leţí v Prešovském kraji na hlavní silnici spojující Ţilinu a
Košice. Město je sídlem Levočského okresu. Ţije zde necelých 15 000 obyvatel. 28. června 2009 bylo
historické centrum zapsáno do Seznam světového kulturního dědictvíUNESCO.
Historie
Levoča vznikla ze dvou původních slovanských osad, které pravděpodobně zpustošili Tataři v roce
1241. Nejstarším písemným dokladem, v němţ se objevuje název Levoča (jako „Leucha“), je listina
Bély IV. z roku 1249. V roce 1271 se Levoča stala hlavním městem Společenstva spišskýchSasů. Jiţ
v roce 1317 je připomínána výslovně jako královské město.
Rozvoji města podstatně pomohla výsada práva skladu, udělená Levoči Karlem Robertem v roce
1321. Tato výsada nutila zahraniční kupce zůstat ve městě 15 dní a poskytnout své zboţí k prodeji.
Král Zikmund Lucemburský osvobodil roku 1402 levočské kupce od práva skladu v jiných městech a
roku 1411 rozšířil levočské právo skladu i na domácí kupce. Roku 1419 byli Levočané osvobozeni od
placení třicátků v celém Uhersku. Tím došlo k otevření neobyčejných moţností svobodného
obchodování.
Příznivý vývoj města vyvrcholil na přelomu 15. a 16. století a umoţnil vznik takových uměleckých
skvostů, jakými je dílo Mistra Pavla z Levoče v městském Kostele svatého Jakuba. Slibný vývoj města
přerušil v 16. století rozsáhlý poţár a v 17. stoletíprotihabsburské povstání. Přesto Levoča v tomto
období zůstala centrem Spiše a v 19. století se stala střediskem slovenského národního obrození.
Bylo zde zaloţeno známé Levočské lyceum, na které přišli v roce 1844, po sesazení Ľudovíta Štúra z
katedry, jeho ţáci z Bratislavy v čele s Jankom Franciscim. Z významných slovenských básníků a
národních buditelů, kteří v Levoči studovali a nebo působili je třeba připomenout Jána Botta, Janka
Kráľe, Ľudovíta Kubániho, Pavla Dobšinského, dr. Vavra Šrobára, Alberta Škarvana a jiné.
Památky
Levoča si svou urbanistikou a hradbami zachovala charakter středověkého města. Je městskou
památkovou rezervací a díky mnoţství památek a uměleckých skvostů patří mezi nejkrásnější
historická města na Slovensku.
Nejvýznamnější a jedinečnou památkou je gotickýKostel svatého Jakuba, obsahující 11 gotických a
renesančníchkřídlových oltářů, včetně nejvyššího dřevěného gotického oltáře na světě (18,6 m), jehoţ
autorem je významný pozdněgotický řezbář Pavel, zvaný Mistr Pavel z Levoče. Město má největší
obdélné středověké náměstí na světě o stranách v poměru 1:3, obklopené řadou cenných
renesančních domů. Kromě městského kostela svatého Jakuba stojí v prostoru náměstí také známá
renesanční radnice. Ve městě jsou i další dva vzácné kostely s barokními interiéry, klasicistní budovy
ţupního domu a evangelického kostela. Historické centrum obklopuje mohutný hradební systém o
délce 2,5 km.
LOMNICKÝ ŠTÍT
Lomnický štít je s nadmořskou výškou 2633 m druhá nejvyšší hora Vysokých Tater a Slovenska.
Vrchol jiţ není přístupný po turistické stezce, je však moţné vyuţít lanovku ze Skalnatého plesa, nebo
si zaplatit výstup se zkušeným horským vůdcem. Vrchol proto patří mezi nejnavštěvovanější vrcholy
Vysokých Tater. Nachází se zde nejvýše poloţená meteorologická stanice na Slovensku.
Charakteristika
Lomnický štít patří k nejznámějším štítům Vysokých Tater. V minulosti byl dlouho povaţován za
nejvyšší štít Tater. Z vrcholu, jenţ připomíná trojhrannou pyramidu převyšující okolí, vedou tři
hřebeny:
 severozápadním, směrem k Pyšnému štítu, Malému Pyšnému štítu, Spišskému štítu po
Baranie sedlo a dále přes Baranie rohy pokračuje hlavním hřebenem Tater směrem na západ;
 severovýchodním, který vede přes Vidlový hrebeň a Keţmarský štít k Huncovskému štítu
nebo přes Malý Keţmarský štít k Veľkej Svišťovke;
 jiţním, Lomnický hřeben, vedoucí přes Lomnickou kopu, Lomnické sedlo, Veľký Lomnický hrb,
nad Zamkovského chatu aţ po Lomnickú vyhliadku.
Na vrcholu Lomnického štítu se nalézá nejvýše poloţená meteorologická stanice na Slovensku. Vede
k ní visutá lanovka ze Skalnatého plesa. Na vrcholové stanici lanové dráhy se nacházejí astronomická
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a meteorologická pracoviště Slovenského hydrometeorologického ústavu, od roku 1957 také televizní
retranslační stanice.
Horolezectví
První výstup
Prvně vylezl na vrchol Lomnického štítu obuvník a amatérský horník Jakub Fábry (v období let 17601790) cestou přes Měděné lávky. První zaznamenaný turistický výstup provedl 16. srpna1793 z Malé
Studené doliny anglický lékař, přírodovědec a cestovatel Robert Townson během své cesty po zemích
Rakouské monarchie. Robert Townson barometrickým měřením určil jen s malou chybou výšku
Lomnického štítu (2 633 m n. m.). První zimní výstup na štít provedli Theodor Wundt a Jakob Horvay v
roce 1891.
Významné horolezecké výstupy
Nejpopulárnější stěnou Lomnického štítu je jeho západní stěna, ve které vede řada populárních
horolezeckých cest, od výstupů polských klasiků Stanislawského, Orlowského, Birkenmajera, přes
[1]
pověstnou Hokejku , pojmenovanou podle převisu tvaru hokejky po extrémní výstupy (Bonbónová
cesta, Arnoldova cesta, Šokuj opicu). Další významnou stěnou je stěna jihovýchodní, kde je řada
výstupů vhodných hlavně na zimu.
Přístup
Štít není přístupný po turistickém značeném chodníku. Běţní turisté se na něj mohou od 19.
listopadu1941 vyvézt visutou lanovkou ze Skalnatého plesa (svého času se jednalo o nejmodernější
lanovku v Evropě), toto Lomnickému štítu zabezpečuje prvenství v návštěvnosti mezi tatranskými
štíty. Lanovka překonává na 1867 metrech převýšení 861 metrů, přepravní kapacita je 50 osob/hodina
a čas trvání jízdy je cca 9 minut. Do kabinky se vejde maximálně 15 osob. [2] Na Lomnickém štítu však
můţete strávit maximálně 50 minut. Na vrchol je moţné i vyjít z Lomnického sedla, ale jen s
doprovodem horského vůdce, nebo jste-li organizovaný horolezec a je-li vaším cílem cesta minimálně
obtíţnosti III.
Okolí štítu
Ze štítu je nádherný výhled na okolní vrcholy i podhůří. Malá a Veľká Studená dolina, po Tatranskej
magistrále směrem k Doline Zeleného plesaVeľká Svišťovka, Dolina Piatich Spišských plies, Veľká
Zmrzlá dolina, Skalnatá dolina, Medená kotlinka, Skalnaté pleso, Jahňací štít, Keţmarský štít, Pyšný
štít, Skalnatá chata, Téryho chata, Zamkovského chata.
Název štítu
V minulosti byl Lomnický štít nazýván i Dedo. Současný název je odvozen od obce Veľká Lomnica, v
jejímţ katastru do roku 1947 leţel.
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ODORÍN
Obec Odorín sa nachádza v juţnej časti Hornádskej kotliny v údolí potoka Odorica. Prvý krát sa
spomína v listinách z roku 1263. Písomná zmienka sa týkala predaja majetku patriaceho do
súčasného chotára obce. Zo súvislostí je isté, ze v tomto roku bol uţ významnou usadlosťou a spĺňal
všetky podmienky, aby bol pojatý do práve sa organizujúceho Spoločenstva spišských Sasov, ktoré
dostalo svoje veľké privilégium v roku 1271.
V súčasnosti má vyše 900 obyvateľov. I dnes prevaţuje poľnohospodársky charakter obce, no vznikli
tu i niektoré výrobné súkromné podniky.
Sakrálnou dominantou obce je katolícky kostol sv. Mikuláša biskupa. Bol postavený v
neskororománsko – ranogotickom slohu v druhej polovici 13. storočia. Pôvodne bol jednoloďový,
zaklenutím lode na stredný stĺp okolo roku 1380 dostal zdanlivo dvojloďovú sieňovú dispozíciu.
Stavebná činnosť kostola vyvrcholila v roku 1807, kedy bola pribudovaná kaplnka Panny Márie
Sneţnej, skrásnym portálom.
K pamiatkam radíme aj budovu fary. Je postavená na staršom barokovom základe, klasicisticky
upravená roku 1826. V blízkosti sa nachádza nová farská budova, juţne starý cintorín. Medzi
pamätihodnosti môţeme zaradiť dom pplk. Michala Kubinu – príslušníka Anglického kráľovského
letectva v 2.sv. vojne.
V obci je vybudovaná základná a materská škola v jednom objekte. Priaznivci športu majú k dispozícii
futbalový štadión s tribúnou. Obec pretína cestný ťah Spišská Nová Ves - Košice. V poslednom
období sa tu realizuje výstavba nových rodinných domov, kanalizácie, vodovodu, obnovuje sa centrum
obce.
Pamiatky obce
Stará fara
Rímskokatolícky kostol sv. Mikuláša
Oltáre
Novogotický hlavný oltár sv. Mikuláša
Socha P. Márie z 15. storočia
Zemianska kúria so sýpkou (starý obecný úrad)
Kaplnka nad obcou
Dom pplk. Kubinu (druhý z prava)
Pamätník zosnulých z II. svetovej vojny
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PODLESOK
Celoroční turistické středisko Podlesok najdeme v údolí Velké Bílé vody při ústí Suché Belé. Do
Podleska se můţeme dostat vlakem ze Ţiliny a Košic, kdyţ vystoupíme na zastávce HrabušiceVydrník. Další moţností jak se do tohoto místa dostat je autobusem ze Spišské Nové Vsi, vzdálené
asi 16 km. Podlesok je výchozím bodem na mnoho túr do severozápadní části Slovenského ráje. Ve
středisku je moţnost ubytování a stravování. Nechybí také bufety, autokempink a tenisové a
volejbalové hřiště. Okolí je bohaté na procházky vedoucí např. na Prielom Hornádu, k Suché Belé, k
Letanovskému mlýnu, k Velkému Sokolu.
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SKALNATÉ PLESO
Skalnaté pleso je morénové pleso ve Vysokých Tatrách na Slovensku v nejniţším místě Skalnaté
doliny. Má rozlohu 1,23 ha, je 212 m dlouhé a 85 m široké. Dosahuje maximální hloubky 2 m (podle
některých zdrojů aţ 4,2 m) . Leţí v nadmořské výšce 1754 m.
Pobřeţí
Západně od plesa se zvedá Lomnický hřeben zakončený Lomnickým štítem. Východně od štítu je
Skalnatá dolina zakončená Vidlovým hřebenem s Keţmarským a Huncovským štítem. Poblíţ plesa
leţí mezistanice kabinové lanovky na Lomnický štít, sedačková lanovka do Lomnického sedla,
observatořAstronomického ústavu SAV, Hotel Encián, Skalnatá chata a stanice horské sluţby.

Vodní reţim
V suchém období je pleso bez vody, neboť při stavbě lanovky došlo k narušení nepropustného
podloţí. Plesem protéká Skalnatý potok, který však v období sucha vysychá a objevuje se aţ v dolině
pod plesem.
Rozměry jezera v průběhu času zachycuje tabulka:
rok

měření prováděl
Józef Szaflarski

rozloha délka
ha
m
0,463 119

šířka
m
58

hloubka
m
1,9

1935
1961-67

pracovníci TANAPu

1,231

85

4,2

212

Přístup
 kabinová lanovka z Tatranské Lomnice

zelená turistická značka z Tatranské Lomnice

červená tatranská magistrála od Zamkovského chaty

červená tatranská magistrála od Chaty pri Zelenom plese
SLOVENSKÝ RÁJ
Slovenský ráj je území na východním Slovensku v oblasti Spiše.
Území Slovenského ráje o rozloze 19 763 ha je vyhlášeno od roku 1988 za národní park. Toto území
je známé svými roklinami a kaňony, které jsou zabezpečeny ţebříky, stupačkami a jinými pomůckami.
Téměř celou oblast Slovenského ráje pokrývají lesy - zabírají cca 90 % celkové plochy území.
Centrem tohoto regionu je město Spišská Nová Ves a hlavními turistickými centry jsou na straně
severní Čingov a Podlesok a na straně jiţní Dedinky, Mlynky a Dobšinná s Dobšinskou ledovou
jeskyní.
Poloha
Z geomorfologického hlediska leţí v severovýchodní části Slovenského rudohoří a je součástí
Spišsko-gemerského krasu. Na severu hraničí se střední částí Hornádské kotliny a na západě hraničí
s východní částí Nízkých Tater. Na jihovýchodě na Slovenský Raj navazují Volovské vrchy a na
jihozápadě Muráňská planina.
Značná část Slovenského ráje se nachází na území Košického kraje, jen malá část na východě leţí na
území Prešovského kraje a Bánskobystrického kraje. Je na území okresů Spišská Nová Ves,
Roţňava, Poprad a Brezno.
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Rokle Slovenského ráje

Schéma roklin Slovenského ráje. Chybí pouze Zejmarská roklina, která je na jihu NP.
Kláštorská roklina= úţina v Slovenském ráji.
zelená turistická značka.
Rokle dlouhá 1,5 kilometru začíná na louce u Kláštoriska a ústí do Prielomu Hornádu mezi Hrdlem
Hornádu a Letanovským mlýnem. V místě vyústění překonává Hornádlanová lávka.
V roklině se nachází mnoho vodopádů, Vodopád Objaviteľov, vodopád Antona Straku, Dúhový
vodopád, kaskády Gusta Nedobrého, Malý vodopád, Machový vodopád a vodopád Kartuziánov těsně
pod vrcholem.
Kláštorská roklina byla známá jiţ v dobách osídlení kláštera na Kláštorisku, avšak veřejnosti byla
zpřístupněna aţ v roce 1960. Nyní je průchozí po zeleném turistickém chodníku s mnoha místy
zabezpečenými ţebříky či stupačkami. Přechod je povolen pouze ve směru proti toku potoka vzhůru.
Kyseľ – původní rokle Kyseľ byla uzavřena po rosáhlém poţáru ve Slovenském ráji v roce 1976.
Veľký Kyseľ= úţina ve slovenském Národním parku Slovenský ráj.
zelená turistická značka.
Je částí z původní rokle Kyseľ, která byla uzavřena po rosáhlém poţáru ve Slovenském ráji v roce
1976. Roklinou protéká stejnojmenný potok, který se u ústí rokle slévá s Malým Kyseľem z rokle Malý
Kyseľ a spolu tvoří potok Kyseľ. Jédná se o jednu z nejdivočejších úţin Slovenského ráje.
Roklina byla pro turisty znovu zpřístupněna v roce 1997 po zelené turistické značce. Na rozcestí
Kyseľ-rázcestie se stékají potoky Veľký a Malý Kyseľ a rozcházejí stejnojmenné rokle. Veľký vede
jihozápadním směrem přes Pawlasov vodopád, Vodopád ochrancov prírody, Vodopád u Bariéry aţ na
svůj vrchol na Biskupských chýţkách. Průchod roklinou je povolen pouze ve směru proti toku potoka
vzhůru.
Malý Kyseľ=úţina v Slovenském ráji.
modrá turistická značka
Malý Kyseľ je část původně kompletně zpřístupněné rokle Kyseľ, která byla uzavřena po lesním
poţáru v červenci roku 1976. Malým Kyseľom protéká stejnojmenný potok, který se v ústí rokle
spojuje s ramenem Veľký Kyseľ (tekoucí ze stejnojmenné rokle) a společně tvoří potok Kyseľ.
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Dva kilometry dlouhou roklí prochází modrá turistická značka, průchod je povolen pouze proti směru
potoka od rozcestí Kyseľ–Rázcestie (ústí Velkého i Malého Kyseľa) k vrcholu Suché Belé. V roklině se
nacházejí pouze dva větší vodopády a to Malý vodopád a Machový vodopád, oba nedaleko ústí. V
roce 2007 navrhovala Správa Národného parku Slovenský raj uzavřít roklinu Malý Kyseľ jako
kompenzaci zpřístupnění původní rokliny Kyseľ, proti čemuţ se však ohradili zástupci obce Hrabušice.
Piecky= úţina v Slovenském ráji na potoku Píľanka.
Piecky se nacházejí v severo-západní části Slovenského ráje. Roklinou protéká potok Píľanka, který u
Hrabušické pily ústí do Veľkej Bielej vody (přítok Hornádu). V rokli se nachází kromě unikátní přírodní
a ţivočšné druhy. Na potoku Píľanka se v rokli tvoří několik vodopádů – Veľký vodopád, Kaskády a
Terasový vodopád.
Průchod roklinou je zabezpečen pomocí ţebříků, stupaček a jiných pomůcek a trvá přibliţně dvě
hodiny. Rokle ústí u Hrabušické pily blízko turistického centra Podlesok, vrchol je společný s roklinou
Suchá Belá. První průchod úţinou pravděpodobně provedl A. Mervay v roce 1911.
Prielom Hornádu= nejdelší soutěska ve Slovenském ráji.
Řeka Hornád vtéká do soutěsky v Hrdlu Hornádu dva kilometry jiţně od obce Hrabušice, kilometr
východně od turistického centra Podlesok. Řeka ve skutečnosti soutěsku opouští aţ u Smiţanské
maši kilometr jihozápadně od obce Smiţany, Prielom Hornádu se však nazývá pouze úsek mezi
Hrdlem Hornádu a ústím Bieleho potoka nedaleko Čingova.
Soutěska je jako jediná ve Slovenském ráji průchozí obousměrně. Nevede vzhůru proti toku potoka
jako většina ostatních, ale vodorovně nad korytem řeky. Rokle je zabezpečena vodorovnými ţebříky a
stupačkami.
Stupačky zabezpečující průchod roklí
 Hrdlo Hornádu (0 minut, most přes řeku)
 průchod úseky se stupačkami a po stezce podél řeky
 Kláštorská roklina - ústí (1 hodina, připojení se Kláštorské rokle, lanová lávka přes řeku)
 průchod několika krátkými úseky se stupačkami a po stezce vysoko ve srázu nad Hornádem
 Letanovský mlýn (2 hodiny, Kartuziánský most přes řeku, cesta do obce Letanovce)
 průchod dlouhou sérií stupaček a po stezce podél řeky
 Biely potok - ústí (3 hodiny, připojení se Tomášovskej Belej)
Zde končí úsek zvaný 'Prielom Hornádu, rokle však dál pokračuje
 cesta po zpevněné cestě u řeky
 Čingov (3 hodiny, 30 minut, turistické centrum)
 cesta podél řeky na Brněnské louce přechod přes řeku a průchod kolem hráze Smižanské
Maši
 Smiţany (4 hodiny, 0,5 km před řeka opouští soutěsku)
Rovnoběţně se soutěskou vede lesem po hřebeni turistická značená cesta.
Sokolia dolina= úţina v Slovenském ráji.
Roklina dlouhá asi 4 kilometry ústí do Bieleho potoka v údolí tzv. Tomášovskej Belej a její vrchol se
nachází na úpatí Veľkej Poľany. V roklině je největší vodopád v Slovenském ráji - Závojový vodopád
vysoký 75 metrů. Vedle vodopádu se, na rozdíl od staré trasy, která vodopád obcházela, prochází po
svislém ţebříku. V roklině se nachází také Bočný vodopád, Skalný vodopád, Závojový vodopád a
Vyšný vodopád.
Sokolia dolina byla objevena jako jedna z posledních a to v roce 1910 L. Rokfalussym. Nyní je rokle
přístupná po ţluté turistické značce z Tomášovskej Belej na rozcestník Sokolia dolina-vrch u
Biskupských chýţok.
Suchá Belá= nejznámější a nejnavštěvovanější úţina v Slovenském ráji.
zelená turistická značka
Roklina se nachází v severní části Slovenského ráje v blízkosti turistického centra Podlesok. Celou
roklí protéká stejnojmenný potok, který pramení na vrcholu a vlévá se do Velkej Bielej vody, která je
přítokem Hornádu. Rokle dlouhá přibliţně 4 kilometry a je orientována severním směrem. Nejznámější
vodopády jsou Okienkový vodopád a Korytový vodopád, které se nacházejí ve střední části úţiny.
Suchá Belá je nejnavštěvovanější úţina v této oblasti, jak pro svou přístupnost, tak i pro vysokou
koncentraci vodopádů a exponovaných míst na krátkém úseku. Pro její oblíbenost se při průchodu
tvoří před ţebříky a jinými pomůckami fronty. Před vlastním průchodem kolem vodopádů vede trasa
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mokrým korytem řeky. Průchod úţinou je povolen pouze proti toku potoka směrem vzhůru po zelené
turistické trase.
Tomášovská Belá= úţina v severovýchodní části Slovenského ráje na toku Bieleho potoka.
Tomášovská Belá vede po toku Bieleho potoka od vodné nádrţe Klauzy 9 kilometrů dlouhým mírně
svaţitým údolím k ústí potoka do Hornádu. Na úţinu se napojuje Sokolia dolina a dnes uzavřená část
rokliny Kyseľ. Průchod Tomášovskou Belou je moţný po zelené turistické značce zabezpečené
horizontálními ţebříky a stupačkami nad potokem, v širších místech po stezce kolem potoka.
Veľký Sokol= úţina v Slovenském ráji.
ţlutá turistická značka
Veľký Sokol je jedna z nejdivočejších roklin a nachází se v severozápadní části Slovenského ráje.
Vrchol rokle se nachází na Glaci, roklina dále pokračuje rozsáhlou Rothovou roklí, přes Velký, Malý a
Kaskádový vodopád aţ ke svému ústí do Velkej Bielej vody. To se nachází asi 2 kilometry jiţně od
Hrabušické pily.
První průchod roklinou byl uskutečněn v roce 1898M. Róthem s kolegy. Turistický chodník byl v rokli
vyznačen v roce 1956 a přeznačen roku 1979. Úţina je zabezpečena pomocí dřevěných vodorovných
ţebříků a několika svislých kovových ţebříků. Průchod je povolen pouze v jednom směru a to proti
toku potoka vzhůru. Úţina není příliš navštěvována turisty kvůli své poměrně špatné dostupnosti.
Malý Sokol- není zpřístupněný veřejnosti.
Zejmarská roklina
Nejvyšší vrcholy Slovenského ráje
 Ondrejisko (1270,6 m n. m.)
nejvyšší bod Slovenského ráje. Nachází se v jihozápadní části pohoří asi 8 km
severozápadně od Dobšiné a 5 km východně od Telgártu na území okresu Roţňava (Košický
kraj). Částečně zalesněná hora poskytuje výhled na Slovenský ráj, Nízké Tatry (Kráľova hoľa)
a Vysoké Tatry. Za dobrých podmínek je vidět i Spišský hrad.
 Strmá prť (1197,8 m n. m.)
 Kóta n. Vyšnou záhradou (1197,2 m n. m.)
 Javorina (1185,6 m n. m.)
 Honzovské (1171,9 m n. m.)
 Remiaška (1167,6 m n. m.)
 Havrania skala (1153,5 m n. m.), slovensky: Havrania skala
vrchol v Slovenském ráji dosahující výšky 1156 m n. m.Havraní skála se nachází 3 kilometry
severně do obce Stratená v nadmořské výšce 1156 m n. m. tedy 290 metrů nad obcí. Skalní
masív je tvořen z vápence a nachází se v něm několik desítek malých jeskyň. V Suché dolině
pod Havraní skálou se nachází tzv. Občasný pramen.
 Kóta nad Priehybou (1150,3 m n. m.)
 Duča (1141,7 m n. m.)
 Vahan (1138,7 m n. m.)
 Cigánka (1137,4 m n. m.)
 Kopanec (1270,6 m n. m.)
Nejvyšší vodopády Slovenského ráje
 Závojový vodopád (Sokolia dolina): 75 m
 Obrovský vodopád (Kyseľ): 60 m
 Karolinyho vodopán (Kyseľ): 25 m
 Kaplnkový vodopád (Kyseľ): 15 m
 Okienkový vodopád (Suchá Belá): 15 m
 Veľký vodopád (Piecky): 12 m
 Bočný vodopád (Suchá Belá): 12 m
 Terasový vodopád (Piecky): 10 m
 Korytový vodopád (Suchá belá): 10 m
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SMIŢANY
Smerom od Popradu do Spišskej Novej Vsi sa na vrchole posledného kopca pred Spišskou Novou
Vsou otvára nádherný pohľad na obec, obklopenú rozsiahlymi plochami lúk, polí i lesov. Tie tvoria
skoro štyri pätiny rozlohy katastra (4 570 ha). Smiţany leţia 482 m n.m. v Hornádskej kotline, v
mieste, kde rieka Hornád vyteká z úzkeho koryta, lemovaného strmými skalami, do úrodnej roviny.
Svojou polohou pri vstupe do Slovenského raja na jednej strane a moţnosťami poznávania pamiatok
dávnej histórie na strane druhej lákajú Smiţany na návštevu tohto kraja. Nájdete tu malebné dedinky,
kaštiele a rozmanité historické pamiatky. Nie bezdôvodne vedie tadiaľto i Gotická cesta. Do
katastrálneho územia Smiţian spadá aj časť Národného parku Slovenský raj. Rekreačnými oblasťami
Košiarny brieţok a Čingov - Hradisko sú Smiţany jeho východnou vstupnou bránou. Značkované
trasy vedú Prielomom Hornádu, na Tomašovský výhľad, Letanovský mlyn, Ihrík aţ k Hrdlu Hornádu.
Na Kláštorisko je moţné prejsť cez Sokoliu dolinu a Kláštorskú roklinu. Nemenej zaujímavé trasy vedú
aj na Medvediu hlavu, Soviu skalu a Bikšovu lúku. Väčšina roklín sa nachádza v najvyššom - piatom
ochrannom pásme. Prielom Hornádu, začínajúci sa hneď pri vstupe do Národného parku Slovenský
raj - oblasť Čingov, spadá do tretieho ochranného pásma.
Na tomto území je koncentrovaná najvyššia biologická hodnota - chránené druhy rastlín (poniklec
slovenský, kosatec bezlistý a pod.) a ţivočíchov (orol skalný, hlucháň, vydra riečna). Významnou
archeologickou lokalitou v katastri obce je Hradisko pri Smiţanoch, ktoré je dôkazom osídlenia územia
uţ v 3. st. p.n.l.
Dnes sú Smiţany s vyše 8400 obyvateľmi najväčšou obcou na Slovensku.
Dôkazom výrazného rozvoja obce je námestie atypického tvaru, ohraničené rímsko-katolíckym
kostolom z polovice 13. storočia z východnej a modernou radnicou zo západnej strany. Kostol získal v
15. storočí architektonické prvky gotického slohu a v 18. storočí barokový interiér. Domy v jeho okolí
majú zachované črty pôvodnej architektúry. Vystihuje ju zrekonštruovaný dom Soludus, ktorý je spolu
s kostolom a kaštieľom z 19. storočia zapísaný v zozname pamiatkového fondu. Po stranách námestia
sú vybudované polyfunkčné rodinné domy. Architektúrnym skvostom je nepochybne budova
Základnej umeleckej školy D. Štraucha, za ktorú udelil Spolok architektov Slovenska jej autorskému
kolektívu v r. 2004 cenu Dušana Jurkoviča. Evanjelický kostol z roku 1934 má prvky neorománskeho
a neoklasicistického slohu.
SPIŠSKÁ NOVÁ VES (polskySpiska Nowa Wieś, maďarskyIgló, německyZipser Neuendorf)
je město na Slovensku, v Košickém kraji. Ţije zde 39 000 obyvatel.Spišská Nová Ves leţí na řece
Hornád, v Hornádské kotlině. Z okolních hor se těţí dřevo, které se právě zde zpracovává a vyrábí se
z něj nábytek. Dominantou města je gotický farní kostel Nanebevzetí P. Marie, jehoţ novogotická věţ
je nejvyšší stavbou (87 m) svého druhu na Slovensku.
Kolem města se nachází oblast plná roklin a soutěsek, NP Slovenský ráj. V těsné blízkosti města leţí
největší obec celého Slovenska – Smiţany, která svým počtem obyvatel (téměř 8 800) převyšuje i
mnoho slovenských měst.
Historie
Město je písemně doloţeno poprvé v roce 1268 - vzniklo spojením Němci postaveného Neudorfu a
maďarské osady Igló; Němci se sem nastěhovali po tatarském vpádu. Od 14. století bylo významným
hornickým a řemeslnickým centrem (vyráběly se zde zvony), s největšími trhy v celém tehdejším
Slovensku. Mezi lety 1412 - 1722 bylo součástí Polska jako uherská zástava. V jádru města se
dodnes dochovaly renesanční a gotické domy. Po opětovném připojení k Uhersku se stalo centrem
Spiše.
SPIŠSKÉ PODHRADIE
Spišské Podhradie (německyKirchdrauf či Kirchdorf; maďarskySzepesváralja; polskyPodgrozdie) je
město ve Spiši na severovýchodním Slovensku. Administrativně spadá pod Levočský
okresPrešovského kraje. Ţije zde přibliţně 3800 obyvatel.
Jak napovídá název, leţí městečko v podhradí Spišského hradu. Součástí města je od roku 1948 také
dříve samostatná obec Spišská Kapitula. Je zde konečná lokální ţeleznice ze Spišských Vlach.
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Historie
Město Spišské Podhradie bylo ve 12. století skutečným podhradím Spišského hradu, avšak ve 13.
století se jiţ vyvinulo v na hradu nezávislé městečko. Jeho městský znak má původ v 15. století a
patří do skupiny tzv. hovořících znaků, které se svým vyobrazením váţou k názvu města (v tomto
případě k dřívějšímu německému názvu Kirchdorf či Kichdrauf). Je to v modrém štítě heraldicky zleva
(ve skutečnosti zprava) bílá ruka v černém rukávu, na nichţ je vyobrazení gotického kostela s třemi
věţemi, z nichţ dvě vpravo jsou korunovány bílým praporem.
Spišské Podhradie leţí v údolí mezi dvěma ze čtyř středověkých center Spiše - Spišským hradem a
Spišskou Kapitulou, která byla 11.12.1993 spolu s kostelem Sv. Ducha v Ţehre zapsána do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.
Dějiny města jsou spjaty s hradem. Nejstarší osídlení okolí se datuje do doby kamenné. Spišské
Podhradie vzniklo západně od hradního kopce pravděpodobně uţ v 11. století. Nejstarší písemná
zmínka je v listu krále Bély IV. z roku 1249. Ve 12. století se město rozvíjelo jako podhradí Spišského
hradu. V druhé polovině 12. a 13. století dosídlili město němečtí přistěhovalci a patřilo tak do
Společenství spišských Sasů. Král Zikmund Lucemburský v roce 1412 dal město do zálohy Polsku
spolu s dalšími spišskými městy. Město v roce 1456 získalo tzv. trhové právo, od této doby mohlo
pořádat trhy, čímţ vznikla tradice kaţdotýdeních trţních čtvrtků (asi do 1956)..
Cechy
V minulosti byly ve Spišském Podhradie cechy, které měli své vlastní cechovní artikuly vydané
městem Spišské Podhradie či jinými městy, kde jiţ cechy byly. Nejstarší známý cech byl cech
pláteníků - 1385, v průběhu staletí vznikaly a působily různé cechy, jejichţ artikuly potvrzovalo město
Spišské Podhradie či jiná města a panovníci. Zajímavostí je potvrzení cechovních artikulí
spišskopodhradských řezníků v němčině s německými privilegii polským králem Zikmundem III. Vasou
roku 1595.
V roce 1677 rychtáři Spišského Podhradia Jakubovi Güntherovi předloţilo cechovní artikuly 16 cechů
(truhlářský, hrnčířský, zednický, ševcovský, obuvnický, řeznický, soukenický, krejčovský, koţešnický,
zámečnický, tkalcovský, sedlařský, kovářský, puškařský, pivovarnický a bednářský)
Velmi zajímavá je, řečeno dnešní terminologií, "regionální spolupráce" kdyţ cechy více měst zakládali
sdruţení:
 1613 - řeznický cech ze Spišského Podhradia vstoupil do sdruţení s cechy v Kremnici,
Banské Bystrici, Banské Štiavnici, Spišské Nové Vsi a Spišských Vlachoch.
 1777 - Marie Terezie zakládá sdruţený cech obuvníků 13 spišských měst.
 1832 - František I. zaloţil sdruţený cech mydlářů 13 spišských měst.
 1835 - František I. zaloţil sdruţený cech tesařů a mlynářů 13 spišských měst.
 1872 - nastává zánik cechovních společenství a vznikají nová ţivnostenská
V průběhu stoletého rozvoje řemesel a cechů spišskopodhradští mistři měli významné zastoupení v
celém Uhersku, např. 1608 při zakládání nejstaršího barvířského cechu v Uhersku v Levoči byli mimo
mistrů z Levoče, Keţmarku a Spišské Nové Vsi také barvířští mistři ze Spišského Podhradia Michal
Herman a Ján Tibeli.
V roce 1170 bylo ve Spišském Podhradie asi 250 řemeslnických dílen, čímţ se vyrovnávalo větším
městům v Uhersku. Řemeslná výroba zanikla aţ po druhé světové válce po nástupu socialismu a
vzniku výrobních druţstev.
S řemesly souvisel i obchod, hlavně obstarávání surovin a prodej výrobků, proto bylo ve Spišském
Podhradie mnoho obchodů, město bylo i centrem obchodu se zemědělskými plodinami. Nejčastější
byl jejich prodej na jiţ zmiňovaných kaţdotýdenních trzích ve čtvrtek (od roku 1456 asi do 1956).
Po návratu z polské zálohy v roce 1778-1876 se Spišské Podhradie stalo součástí Provincie 16
spišských měst.
V 19. století se v městské cihelně začala těţit a zpracovávat hlína a začala i těţba travertinu na
Dreveníku.
V roce 1894 získalo město ţelezniční spojení na Košicko-bohumínskou ţeleznici. Začátkem století 20.
zde pracoval parní mlýn, pila a továrna na svářecí stroje. Díky poloze města na křiţovatce hlavních
cest bylo přirozeným centrem svého okolí.
Mezi obyvateli města měli významný podíl Němci a Ţidé. Obě národnosti měli své školy a chrámy, ve
městě se mimo jiné nachází synagoga a barokní kostel. Součástí Spišského Podhradia je Spišská
Kapitula, která je od roku 1956 městskou památkovou rezervací. Kapitula vznikla na křiţovatce
významných cest uţ v 11. století, postupně se stala církevním centrem Spiše a koncem 12. století
sídlem proboštví. Dnes je sídlem obnoveného spišského biskupství na Knězského semináře biskupa
Jána Vojtaššáka.
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Spišská Kapitula i Spišské Podhradí byly známe svými kvalitními školami. Spišská Kapitula byla
jedním z nejznámějších duchovních center v Evropě, s čím souvisela rozsáhlá knihovna a tradice
církevního zpěvu.
SPIŠSKÉ TOMÁŠOVCE
Stredne veľká obec, Spišské Tomášovce, uţ stáročia vyprevádza turistov na majestátny Tomášovský
výhľad, do hučiacich prúdov prielomu Hornádu, na autokemping Tatran, do známeho turistického
centra
Čingov,
teda
do
našej
pýchy
Národného
parku
Slovenský
raj.
Toto krásne územie ponúka rôznorodé pešie a cykloturistické trasy, z ktorých výšin môţete pozorovať
neďaleké štíty Vysokých Tatier.
Neboli sme to však my, čo sme tento kút Slovenska objavili, ale pravekí ľudia, ktorí tu ţili pred viac
ako 10 000 rokmi, potom Kelti, Germani a v období sťahovania národov sa na Spiši objavujú Slovania,
neskôr aj kolonisti z Nemecka, Poľska a ďalších krajín. Stopy po ţivote zaniknutých kmeňov či
národov nachádzame dodnes v historických prameňoch a v archeologických lokalitách.
Tomášovce zaloţil istý Tomáš, syn Botu a najstaršia písomná zmienka o obci je z roku 1229 ako Villa
Thome. V blízkosti Tomášoviec bolo viacero kopijníckych osád, dnešná časť obce Hadušovce bola
jednou z nich. Tomášovce však patrili najprv kráľovi, teda do majetku Spišského hradu.
V roku 1924 sa obec Tomášovce spojila s osadou Hadušovce. V katastri obce sa nachádza aj bývalá
zemianska kúria Tiba. Vtedy aj dnes, je dominantou obce rímskokatolícky kostol svätého Michala
Archanjela, jeho hlavný oltár bol vyrobený okolo roku 1900.
Pamiatky obce
Rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela
Dominantou obce je rímskokatolícky kostol sv. Michala Archanjela. Podľa kanonických vizitácií bol
prvý kostol postavený okolo roku 1250. V polovici 14. storočia bol postavený kostol v gotickom slohu,
po roku 1846 došlo k jeho klasicistickej prestavbe a odvtedy bol viackrát opravovaný. Kostol je
jednoloďový.
Hlavný oltár je z obdobia okolo roku 1900. Ústrednou postavou je archanjel Michal víťaziaci nad
diablom. Po bokoch sú postavy sv. Jozefa a sv. Jána Krstiteľa. Bočné oltáre tvorí drevorezba Svätej
Trojice a plastika Panny Márie s Jeţiškom. K výbave kostola patrí aj olejomaľba sv. Mateja apoštola z
prvej polovice 19. storočia a pri vstupe do sakristie je zvonček zo 17. storočia. V kostolnej veţi visia tri
zvony. Štefan bol odliaty v roku 1881, Michal v roku 1922, najmenší, tzv. umieračik, je bez datovania.
Štvrtý zvon nie je zavesený, pochádza z niekdajšej zvonice, ktorá stála v Hadušovciach, v miestach
dnešnej ulice Krátka. Vedľa kostola stojí murovaná kaplnka Svätej Trojice postavená v roku 1766.
Na kostolnej veţi visia tri zvony. Starší zvon má meno ŠTEFAN, jeho priemer je 59 cm. Odlieval ho
WALSER FERENCZ v zvonolejárskej dielni v Budapešti roku 1881.
Druhý zvon väčší, ale mladší, má meno MICHAL a jeho priemer je 69 cm. Tento zvon odlieval v
zvonolejárskej dielni Sabinov, FRIEDMAN ADOLFv roku 1922.
Tretí
zvon
je
hladký
bez
nápisu,
tzv.
umieráčik
o
priemere
21
cm.
Najstarším zvonom je zvon z roku 1841 o priemere 32 cm. Tento zvon nie je zavesený, je z bývalej
zvonice v Hadušovciach, ktorá stala v miestach terajšej ulice Krátka.
Kováčska vyhňa a sýpka
Za pamiatku bola vyhlásená uznesením rady ONV s Spišskej Novej Vsi, zo dňa 22. 3. 1985, pod
číslom 52. Trámy sú z červeného smreka, na boku stredného trámu je nápis: FUNDOVAL JOZEF
ZALIBERA DNE 3ho APRILA ROKU 1879. V objekte kováčskej vyhne je zbytok po tehlovej peci –
ohnisku – vyhni, situovanej oproti vstupu, v jej juhozápadnom kúte. Objekt sýpky z 2. polovice 19.
storočia a novší, zo začiatku 20. storočia postavený objekt vyhne, slúţili pre potreby Urbárskej
pasienkovej spoločnosti. Posledným kováčom, pôsobiacim vo vyhni bol pán Britaňák, ţijúci v obci.
Kúria v Hadušovciach
V Hadušovciach bola kúria, pôvodne renesančná, neskôr upravovaná. Bola to prízemná budova s
pôdorysom písmena L. Nad kameným portálom bol erb, po stranách renesančné ovocné girlandy.
Kúria bola postavená asi v 2. polovici 17. storočia.
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Kaštiel stál vedľa, dnes ešte viditeľného, domu pre robotníkov. Kornika obce píše, ţe v roku 1962 bola
tuhá zima a veľa snehu, v dôsledku mnoţstva snehu bola zalomená strecha na kaštieli v
Hadušovciach.
Kúria Tyba
V obci sa nachádza pozostatok Kúrie Tyba – sídla grófov Andrássiovcov a rodiny Bartschovej. Gustáv
Bartsch v roku 1932 vydáva svoju dcéru Auréliu Bartschovú za Zoltána Stenczela, ktorý pochádza zo
slávnej keţmarskej rodiny. Spomína sa, ţe Gustáv Bartsch bol chovateľ koní. V roku 1954 prešla
Kúria Tyba pod Štátne majetky Levoča. V roku 1972 sa tam chovalo 25 000 sliepok, ktoré zásobovali
vajciami okres Spišská Nová Ves a Poprad. Dnes patrí hodpodársky dvor spoločnosti Podtatranská
hydina, a.s. Keţmarok, naďalej tu chová jatočnú hydinu. Z pôvodných budov dnes stojí len objekt
trojposchodovej sýpky, ktorý mohol predtým slúţiť aj ako kaplnka alebo kostol.
Lipy
Pamiatkou okolo ktorej denne prechádzame sú lipy na kriţovatke pri cintoríne, ktorú môţu mať viac
ako 300 rokov.
Ďalšie pekné nálezy z obdobia doby kamenej, bronzovej i slovenskej, ktoré sa našli na území Sp.
Tomášoviec sa nachádzajú v múzeu v Poprade a Spišskej Novej Vsi. V Poprade je to hlinená nádoba,
bronzové šperky (náhrdelník, ihlica, spona), rímske spony a rôzne iné. V Spišskej Novej Vsi je to
pekná kamenná sekerka, hlinené nádoby a jedna veľká hlinená nádoba na obilie, a ďalšie nálezy z
hradiska. Z náleziska pod hotelom Flóra sú aj strieborné náušnice z veľkomoravského hrobu.
Najstaršie dejiny obce
Osídlenie chotára obce je archeologickými nálezmi doloţené od doby kamennej. Tvoria ich rôzne
kamenné nástroje a pozostatky hlinených nádob rozmanitých tvarov. Našli sa v Hadušovciach, v
Čertovej jaskyni aj priamo v dnešných Tomášovciach. Z doby bronzovej máme nálezy šperkov z
bronzu, konkrétne náhrdelník, sponu a ihlicu. Na hranici dnešných katastrov Tomášoviec a Smiţian,
na Čingove, sa nachádzalo významné slovanské hradisko.
V roku 1975 tu začal rozsiahly archeologický výskum v súvislosti so začatím výstavby športového
areálu. Preskúmala sa rozsiahla časť pred i za dnešným hotelom Flóra. Vtedajšie hradisko bolo okrem
vhodného vyuţitia terénu opevnené aj valom s drevenými zrubovými komorami vyplnenými hlinou. Na
niektorých miestach dosahoval šírku aţ 3,5 metra. Na vnútornej ploche hradiska bolo odkrytých
niekoľko desiatok obydlí i hospodárskych budov. Našli sa tu pozostatky keramiky, predmety dennej
potreby, časti výzbroje, ozdoby a šperky. Hradisko malo významnú hospodársku a správnu funkciu. K
jeho zničeniu došlo pravdepodobne násilím v prvej polovici 9. storočia. Slovanské osídlenie však
preţívalo naďalej i po zániku Veľkej Moravy. Dosvedčujú to mnohé archeologické nálezy.
Počiatky obce
Samotná obec vznikla na prelome 12. a 13. storočia. Zaloţil ju istý Tomáš, syn Botu (Botch), po
ktorom nesie aj svoje pomenovanie. Dozvedáme sa to zo zachovaných listinných prameňov. V roku
1217 kráľ Ondrej II. z rodu Arpádovcov vymenil Tomášovi jeho zem, ktorú vlastnil na Spiši, za inú zem
v Novohradskej stolici nazývanú Lengend. Predtým však Tomáš na neobrábanej ploche namáhavou
prácou a na vlastné náklady vybudoval dve veľké dediny. Aj keď sa konkrétne mená dedín
nespomínajú, na základe ďalších písomností vieme, ţe sa to vzťahuje na dnešné Spišské Tomášovce
a Arnutovce, ktoré sa nazývali aj Veľké a Malé Tomášovce.
Prvé písomné zachytenie názvu obce Spišské Tomášovce nachádzame v listine z roku 1229. Originál
sa do dnešných dní nezachoval, ale máme jeho hodnoverný odpis. V ňom vojvoda Koloman, syn
Ondreja II., potvrdzuje udelenie štyroch popluţí zeme vyňatej z Tomášoviec bratom Donovi a
Matejovi, synom Rugasa. Tí si na nej zaloţili vlastnú dedinu – Matiašovce, ktorá však dnes uţ
neexistuje. V chotári sa neskôr vyvinulo viacero obcí napr. Urbanovce, Ďurkovec alebo aj usadlosť
Turník, ktoré uţ tieţ neexistujú.
Naproti tomu Hadušovce a Tiba dnes územne patria k Tomášovciam. V susedstve Tomášoviec bolo
viacero tzv. kopijníckych dedín. Spišskí kopijníci boli príslušníci niţšej šľachty, ktorí disponovali
rozsiahlymi výsadami a ich územie tvorilo samostatnú správnu jednotku, pre ktorú sa začiatkom 14.
storočia ustálilo pomenovania Stolica desiatich spišských kopijníkov. Názov bol odvodený od počtu
kopijníkov, ktorých museli v tom čase postaviť v prípade potreby do kráľovho vojska.
Spišské Tomášovce nikdy neboli kopijníckou dedinou. Patrili kráľovi. V rokoch 1241-1242 zasiahol
Uhorsko vpád Tatárov. Časť obyvateľov sa utiahla na Skalu útočišťa. Na pamiatku tam bol neskôr
vybudovaný kartuziánsky kláštor.
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Obyvateľstvo Spiša bolo zdecimované a na pozvanie panovníka Bela IV. prichádzali do Uhorska cudzí
osadníci, najmä nemeckí, ktorí pomáhali doosídľovať uvoľnené dediny, prípadne zakladali nové
osady. Od panovníka dostali rozsiahle výsady, ktoré neboli udeľované jednotlivým sídlam, ale celej
komunite známej pod názvom Spoločenstvo spišských Sasov. Pôvodne ich tvorilo pravdepodobne 24
sídel. Ich počet sa postupne zvyšoval, pričom obyvatelia jednotlivých sídel nemuseli byť len
nemeckého pôvodu. V roku 1317 sa medzi týmito sídlami spomínajú aj Spišské Tomášovce.
Tento stav však nebol trvalý. Dedina bola sprvu kráľovým majetkom. V roku 1415 časť obce získali do
vlastníctva kartuziáni zo Skaly útočišťa. Neskôr vlastnili celú obec. Po zničení kláštora a odchode
mníchov v roku 1543 dedina pripadla opäť panovníkovi. Ferdinand I. ju v roku 1550 daroval Spišskej
Kapitule. Čiastočne sa dedina dostala aj do vlastníctva panstva Spišského hradu. Obec, tak ako aj
celý Spiš neobchádzali rôzne prírodné nešťastia a pohromy. Boli to zemetrasenia v rokoch 1443,
1453, 1643, 1656. Nedostatok vlahy spôsobovali suchá v rokoch 1473, 1540, 1551, 1585 a 1616 a
následná slabá úroda spôsobovala hladomor. V roku 1831 zasiahla Uhorsko a aj Spiš epidémia
cholery.
Novovek a súčasnosť
Obyvatelia obce sa tradične zaoberali poľnohospodárstvom, po výstavbe ţeleznice v obci v roku 1871
našla časť obyvateľov zamestnanie i tu. V období I. ČSR niektorí sezónne pracovali v okolitých
lesoch.
Zo školskej kroniky sa dozvedáme, ţe v roku 1773 prišiel do Tomášoviec učiteľ Martin Lipnický.
Jednotriedna Rímskokatolícka ľudová škola bola vybudovaná aţ v roku 1890. Pre narastajúci počet
ţiakov sa v školskom roku 1932/33 prešlo na striedavé vyučovanie a od 1. januára 1933 bola zriadená
samostatná Obecná ľudová škola. Obe školy sa v roku 1941 zlúčili a vytvorili trojtriednu
Rímskokatolícku ľudovú školu.
Po vypuknutí Slovenského národného povstania bola škola obsadená nemeckými a maďarskými
vojskami a vyučovanie bolo prerušené. Obec bola oslobodená 27. januára 1945 a vyučovanie sa
obnovilo v marci toho istého roku. Škola pozitívne vplývala na vzdelanosť obyvateľov a celkovo
prispievala k rozvoju obce. V roku 1951 zaloţil jej riaditeľ František Merva športový klub „Sokol Čingov
Spišské Tomášovce“ a úspešne presadzoval telefonizáciu obce. Slávnostné otvorenie súčasnej
budovy školy sa uskutočnilo 9. 10. 1971.
V roku 1955 bolo zaloţené Jednotné roľnícke druţstvo v Hadušovciach a v roku 1959 v
Tomášovciach. Začiatkom 60. rokov sa obe druţstvá zlúčili. Na mieste bývalej kúrie v Tibe sa
vystavala hydinárska farma. V súčasnosti druţstvo funguje spolu s Tepličkou nad Hornádom a
Smiţanmi pod názvom Poľnohospodárske druţstvo Čingov Smiţany.
V období od 50. rokov sa zaviedol obecný rozhlas, vybudovalo sa futbalové ihrisko a utvorilo sa
futbalové muţstvo, ktoré funguje dodnes, postavil sa kultúrny dom, kde bolo zriadené aj obecné kino a
vystupovalo tu ochotnícke divadlo pod vedením najmä miestnych učiteľov.
Divadelníctvo v obci má svoje počiatky v medzivojnovom období. Vystaval sa dom smútku, upravilo sa
oplotenie cintorína, otvorila sa turistická ubytovňa, v 90. rokoch prebehla oprava kostola, rekonštrukcia
oltára a vyčistenie organa, plynofikácia obce, bola vybudovaná čistička odpadových
vôd. Modernizácie a rozširovanie obce v súčasnosti pokračuje. Podľa posledného sčítania bolo v obci
1622 obyvateľov. Prebiehajúca výstavba rodinných domov tento počet stále zvyšuje.
V obci funguje futbalový oddiel, Klub slovenských turistov, od roku 1994 skautský oddiel, cirkevný
spevokol Nádej, od roku 2007 voľno-časový klub pre deti a mládeţ Úsmev. Zachovanou tradíciou je
pochôdzka betlehemcov v čase Vianoc, na Fašiangy sa organizuje pochod s raţňom a hudbou. V lete
obec ţije turistickým ruchom, pretoţe je bránou do Národného parku Slovenský raj. V obci ţije aj 600
Rómov, ktorí sú v mnohých vedeckých štúdiách dávaní za príklad úspešnej integrácie a
usporiadaného ţivota. 28. 11. 1990 u seba privítali prezidenta Českej a Slovenskej Federatívnej
Republiky Václava Havla.
SPIŠSKÉ VLACHY
Spišské Vlachy vznikli začiatkom dvanásteho storočia, ale známky osídlenia siahajú aţ do obdobia
5000 rokov pred Kristom. V roku 1243 im uhorský kráľ Belo IV. udelil privilégia, ktoré boli zároveň
prvou písomnou zmienkou o meste. V histórii Spiša patrili vţdy k významným mestským centrám. V
štrnástom storočí patrili do Spoločenstva spišských Sasov, od roku 1412 boli na 360 rokov v poľskom
zálohu, od roku 1778 v Provincii šestnástich spišských miest a podobne. Najväčší rozmach
zaznamenali v 16. - 18. storočí. V roku 1923 im bol titul mesta odňatý a znovu priznaný aţ 1. mája
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1992. Stred mesta tvorí pretiahnuté vretenovité námestie. Svoj stredoveký vzhľad stratilo po veľkých
poţiaroch v rokoch 1656, 1862 a 1924.
Medzi najvýznamnejšie historické pamiatky mesta patrí pôvodne románsky, po prestavbe
neskorogotický kostol sv. Jána Krstiteľa s barokovým interiérom, bronzovou krstiteľnicou a krucifixom
z okruhu Majstra Pavla z Levoče, evanjelický kostol z roku 1787, Radnica s gotickou veţou z 15.
storočia a iné.
Obyvateľstvo
Mesto Spišské Vlachy patrí k najmenším obciam so štatútom mesta na Slovensku. Počet obyvateľov
dosiahol v roku 2004 3550 obyvateľov. Od sedemdesiatych rokov, kedy počet obyvateľov presahoval
3 600 obyvateľov mal aţ do začiatku 90-tych rokov klesajúcu tendenciu, aţ kým táto hodnota
nedosiahla úroveň okolo 3350 obyvateľov. Odvtedy sa Spišské Vlachy vyznačujú vzrastom populácie,
na ktorom sa z dlhodobého hľadiska podieľa hlavne migračný pohyb. Prirodzený prírastok je tieţ
kladný, ale dosahuje hodnoty blízke nule.
Spišské Vlachy sú výrazne kresťanským, resp. výrazne rímskokatolíckym sídlom. Takmer 90%
obyvateľov sa pri poslednom sčítaní v roku 2001 prihlásilo k tomuto náboţentvu. Zastúpenia majú aj
pravoslávne, gréckokatolícke a evajnelické a.i. vierovyznanie. Druhou najpočetnejšou skupinou z
hľadiska religióznej štruktúry sú ateisti, presnejšie obyvatelia bez náboţenského vyznania, ktorí
dosahujú 10%-ný podiel. Desatinami percenta sú zastúpené aj náboţenské skupiny: Svedkovia
Jehovovi, Cirkev Bratská, novoapoštolská cirkev...
Ani národnostná štruktúra nie je zvlášť komplikovaná. Výrazne dominujú Slováci. Desatinami percent
sú zastúpené národnosti: Česká, Moravská, Maďarská, Rusínska a Ruská. Oficiálne v Spišských
Vlachoch neţije ani jeden občan rómskej národnosti, a to aj napriek tomu, ţe v severnej časti
katastrálneho územia sa nachádza porómštená osada Dobrá Voľa. Podľa interných údajov MsÚ
Spišské Vlachy Ţije v meste okolo 180 Rómov.
Pamiatky mesta
Katolícky farský kostol sv. Jána Krstiteľa
Pôvodne románsky, po roku 1434 goticky obnovený. Z románskej stavby vybudovanej po tatárskom
vpáde roku 1241 sa zachovali špalety triumfálneho oblúka s priľahlou nároţnou príporou klenieb
starého presbytéria. Nároţná prípora má bobuľovitú hlavicu. Roku 1434 poškodený románsky kostol
zbúrali a pri obnove prestavali v neskorogotickom slohu. Veţu kostola upravili začiatkom druhej tretiny
19. stor. a roku 1875 pri reštauračných prácach vymenili kruţby okien. Trojloďový pseudobazilikálny
priestor s polygonálnym uzáverom, pristavanou sakristiou, juţnou kaplnkou a predstavanou veţou.
Stredná prevýšená loď sa do bočných lodí otvára arkádou. Na západnej strane vstavaný chór nesú
arkády na prízemí. Zachované gotické sieťové rebrové klenby parlerovského typu. Rebrá sa
zasekávajú do steny bez konzol. Kruţby okien sú kópie z roku 1875. Fasády sú hladké s opornými
piliermi, v priečelí predstavaná barokovo-klasicistická veţa. Hlavný oltár je rokokový z polovice 18.
stor., uprostred jeho stĺpovej architektúry je nový obraz sv. Jána Krstiteľa od Ľ. Taryho z roku 1927. V
interkolumniách sú rokokové sochy sv. Petra, Pavla, Štefana a Ladislava a v bohatom štíte je súsošie
najsv. Trojice, pred oltárom je kovaná rokajová mrieţka. Severný bočný oltár sv. Kríţa je
neskorobarokový z polovice 18. stor., so stĺpovou architektúrou zakončenou baldachýnom. V strede
oltára je socha Krista na kríţi. Druhý severný bočný oltár P. Márie je neskorobarokový z polovice 18.
stor. v strede stĺpovej architektúry je socha Immaculaty. Severný bočný oltár sv. Michala je rokokový z
polovice 18.stor., so stĺpovou architektúrou, vyplnenou akantovým a rokajovým ornamentom, po
stranách adorujúci anjeli s úľom a pápeţskou korunou, uprostred nový obraz sv. Michala z roku 1928.
Severný bočný oltár sv. Jozefa je klasicistický z polovice 19.stor., uprostred oltárnej steny s pilastrami
a úsekom klasicizujúceho architrávu nový obraz sv. Jozefa. Juţný bočný oltár sv. Kataríny,
neskorobarokový z polovice 18.stor. s volútovým štítom, v strede oltára socha sv. Kataríny. Juţný
bočný oltár sv. biskupa z polovice 18.stor., neskorobarokový, s volútami po stranách. V strede socha
svätca v biskupskom rúchu. Juţný bočný oltár Márie Magdalény je z roku 1929. Juţný oltár sv. Jána
ev. je klasicistický z polovice 19. stor. Na oltárnej stene s pilastrami je obraz sv. Jána. Kazateľnica je
rokoková z polovice 18. stor., s oválnym pôdorysom, rečnište členené volútami, na ktorých sú sochy
sediacich evanjelistov. Neskorogotická krstiteľnica pochádza z roku 1497, je bronzová s nápisom a
datovaním. Neskorobaroková krstiteľnica je z polovice 18. stor., na zadnej doske je reliéf anjela s
mušľou v ruke. Krucifix neskorogotický, polychrómovaný je z čias okolo roku 1520, pripísaný rezbárovi
z okruhu Pavla z Levoče. Korpus s vlajúcou bohato riasenou bedrovou šatkou. Neskorobarokové
sochy Mojţiša a svätca sú z 18. stor. Stallá vo svätyni sú pôvodne gotické, neskôr barokovo upravené
v polovici 18. stor., na kaţdej strane je zadná doska rozdelená na 11 polí, v kaţdom je rytá rastlinná
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gotická ornamentika. Záverečná rímsa s poprsím Anny, Márie, Alţbety na jednej a Joachima, Jozefa a
Zachariáša na druhej strane, parapet stáll je s rokajovými kartušami. Skriňa baroková je z 18.stor.,
barokový kalich z roku 1764, dva klasicistické kalichy z 19.stor. a ešte jeden z roku 1907.
Evanjelický kostol augsburského vyznania
Barokovo - klasicistický, postavený ako tolerančný roku 1787 na mieste starého dreveného kostola,
ktorý pochádzal z roku 1694 a pri poţiari roku 1727 zhorel. Ide o typ sieňových tolerančných chrámov
s polkruhovým uzáverom a pruskými klenbami. Veţa a fasáda sú klasicisticky riešené v prvej polovici
19.stor., oltár je neoklasicistický, v strede s obrazom Kristus na mori. Kazateľnica neoklasicistická
polygonálna, s ornamentikou ako na oltári. Krucifix s barokovým korpusom z 18.stor. podobizeň cisára
Jozefa II. Z poslednej tretiny 18.st štyri stallá, barokovo - klasicistické z roku 1787, obraz
Nanebevstúpenie Pána z 19.stor.
Radnica s veţou
Na námestí, gotická, postavená v 15. stor. prístavbou v 17. stor. vtiahli veţu a radnicu do jedného
bloku, pričom prístavbu zastrešili samostatne. Časť budovy slúţi ako katolícky kostol (tzv. slovenský,
malý, zasvätený Nanebevzatiu P. Márie). Budova bola reštaurovaná roku 1886. Hlavný oltár skriňový,
neskorogotický z čias okolo roku 1500, s romantickou úpravou roku 1900. Z pôvodného oltára je
zachovaná stena strednej skrine a pohyblivé krídla s maľovanými tabuľami, na nich sú postavy: sv.
Jakub stor., Barbora, Krištof a Katarína Alexandrijská. Na vonkajšej strane tabúľ sú postavy štyroch
sv. biskupov. Bývalá radnica a poţiarná zbrojnica ("ratuš", "turňa")
Katolícka fara
Pôvodne gotická budova z 15. stor., upravená a prefasádovaná v 17. stor. a omietnutá v 20. stor.
Dvojpodlaţná s pôdorysom tvaru L. Do čiernej kuchyne na prízemí vedie lomený gotický portál,
podobný portál je aj v pivnici.
Kaplnka sv. Jána Krstiteľa
V kaplnke sv. Jána Krstiteľa vo Vlašskom lese pri Spišských Vlachoch je oltárny obraz (olejomaľba)
Krst Krista od J. Czauczika z obdobia okolo roku 1832.
Mariánsky stĺp
Nachádza sa na námestí. barokový so sochou Immaculaty z roku 1728, renovovaný roku 1873.
Táto listina bola nájdená v roku 2012 počas rekonštrukčných prác okruţnej kriţovatky v blízkosti
Mariánskeho stĺpu (Immaculaty) - preklad priloţený pod listinou.
SPIŠSKÝ HRAD
Spišský hrad je jedna z nejrozsáhlejších hradních zřícenin na Slovensku nacházející se na
travertinovém kopci nedaleko od městečka Spišské Podhradie na katastru obce Ţehra asi 5 km
severozápadně od ní.
Spišský hrad je chráněn jako slovenská Národní kulturní památka a je zařazen na seznam lokalit
Světového dědictví UNESCO.
Historie hradu
Spišský hrad tvoří spolu s městečky Spišské Podhradie a Spišská Kapitula souvislou historickou
sídelní jednotku tvořenou třemi různými sídly. Kaţdé sídlo bylo něčím typické:
 Spišské Podhradie - městečko tvořící hospodářské zázemí hradu a kapituly
 Spišský hrad - centrum královské moci na Spiši
 Spišská Kapitula - centrum církevní moci na Spiši
Spišský hrad je situován pod horským průsmykem Branisko, kterým procházela prastará obchodní
cesta. Hradní kopec byl osídlen jiţ od mladšího paleolitu. Na přelomu letopočtu vzniká na hradním
návrší rozlehlé laténskéhradiště. Slovanské osídlení se však neobjevuje na hradním návrší, nýbrţ se
koncentruje na sousední náhorní plošinu Dreveníka. Opětovné osídlení hradního vrchu nastává v
průběhu 12. století v souvislosti se začleněním severovýchodního Slovenska do rámce Uherského
království.
V té době vzniká románský hrad s mohutnou obytnou věţí kruhového půdorysu na nejvyšším vrcholu
hradního skaliska. Tato věţ však byla zanedlouho zničena, pravděpodobně v důsledku tektonické
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poruchy podloţí a nahrazena v první třetině 13. století současnou věţí postavenou v jejím těsném
sousedství. Počátkem 13. století je postaven rovněţ románský poschoďový hradní palác s hradní
kaplí, která slouţila nejenom hradnímu pánovi ale i proboštovi kapituly, která se usídlila na úpatí hradu
ve věţové stavbě v prostorách dnešního románského předhradí.
Spišský hrad jako jeden z mála hradů odolal tatarskému vpádu v roce 1241, poté bylo však zesíleno
jeho opevnění. Na hradních stavbách a později i na stavbách ve Spišské Kapitule a v blízké obci
Spišské Vlachy pracovali zedničtí mistři ze severní Itálie. V průběhu 14. století bylo vybudováno nové
velké hradní nádvoří a v průběhu 15. století byl vybudován tzv. Dolní hrad - rozlehlé předhradí, které
bylo sídlem vojsk Jana Jiskry z Brandýsa. Toto předhradí bylo vymezené hradební zdí, dvěma
obytnými věţemi a vstupní věţí. V centru se nacházela samostatně opevněná pevnůstka.
Noví majitelé hradu v druhé polovině 15. století - Zápolskovci se snaţili přeměnit horní hrad v
reprezentativní šlechtické sídlo a doplnili hrad o nové budovy včetně nové hradní kaple postavené na
volném prostranství.
V časech renesance patřil Spišský hrad Thurzovcům a Csákyovcům, kteří dále horní hrad přestavovali
včetně staveb dalších budov a změn funkčnosti stávajících budov. Byl změněn vstup na hrad a
přizpůsoben moţnostem dělostřelecké obrany, románský palác byl změněn na zbrojnici, na nádvoří
byly vybudovány arkády a pavlače. Hrad přesto přestal vyhovovat nárokům šlechty na pohodlné
bydlení a byl panstvem počátkem 18. století opuštěn a v roce 1780 vyhořel a změnil se ve zříceninu.
Současný stav
V roce 1970 započala komplexní památková obnova rozsáhlé hradní zříceniny na základě výsledků
rozsáhlého archeologického a historicko-architektonického průzkumu. Rozsáhlý hradní objekt je
postupně rekonstruován pro potřeby expozice Východoslovenského muzea Košice.
V současné době je hrad zpřístupněn v době od května do října denně včetně pondělí.
Veřejnosti je zpřístupněno více objektů - na dolním nádvoří tzv Naučná trasa, jejíţ součástí jsou mimo
rekonstruovaných úseků hradební zdi i rekonstruované základy pevnůstky z dob Jana Jiskry a dále
barbakán západní brány středního nádvoří ze 14. století, základy pravěké kultovní stavby a základy
hospodářských budov ze 17. století.
V roce 1985 byla zpřístupněna renesanční arkádová chodba a západní gotické hradní paláce Horního
hradu, ve kterých jsou umístěny expozice dokládající vývoj hradního osídlení od pravěku a na
dokumentaci politické a vojenské moci šlechty s důrazem na bojovou techniku v 15. a 16. století.
SPIŠSKÝ HRUŠOV
Obec Spišský Hrušov sa nachádza východne od okresného mesta Spišská Nová Ves. Je súčasťou
Spiša a Hornádskej kotliny, čo je zaujímavosťou aj dejín. Patrí medzi najstaršie lokality na Spiši. V
stredovekých listinách sa obec po prvýkrát spomína v r. 1253. Obec vznikla skôr ako v 12. storočí.
Pôvodne kráľovský majetok sa stal v r. 1279 vlastníctvom šľachty Theokeovcov a Mariássyovcov.
Obyvatelia sa zaoberali väčšinou poľnohospodárstvom. Z terajšieho pomenovania vyplýva, ţe názov
obce bol odvedený od slovanského slova hruška. Pôvodné osídlenie dediny bolo slovanské.
Spišský Hrušov sa nachádza v okrese Spišská Nová Ves, 424 metrov n.m., pribliţne v strede
Hornádskej kotliny, 18 km na VSV od SNV.
História
Dnešná dedina - obec Spišský Hrušov - kedysi osada. Je starého pôvodu. Leţí na východnom
Slovensku, pribliţne v strede Hornádskej doliny na sútoku potokov Lodiny (Logyna - Lodzina) a
Hrušov. Jednotvárny povrch odlesneného chotára tvoria flyšové súvrstvia starších treťohor. Má hnedé
lesné pôdy. Stred obce je v 424 m nad morom a chotár 410 - 625 m nad morom. Obec sa spomína (
ako osada )uţ od roku 1253 pod menom villa Kurtues, roku 1255 ako villa Kurtuelus, 1294 Horusk Hurusk (1360), 1364 Hruschfálva, Hruskafálva, ale roku 1368 aţ ako Grusssov, 1386 ako Graucza,
1495 Gravross, 1500 Hrussow, 1773 Grussow, 1786 Hrussow, maďarsky Kortvélyes a aţ do roku
1918 ako Szépeskortvelyes, nemecky Grausch alebo Birndorf.
Od roku 1918 (viď záznam z roku 1927 ako Spišský Hrušov nad Hornádom). Z tohto územia kráľovná
Alţbete v hrade Scipis darovala so šľachtickým právom jeden pluh zeme "ZEDLYSKE" - blízko zeme
ZALANK a WITK, Filipovi, zaťovi Zolochovmu, strelcovi de Sadvar. Roku 1280 kráľ Ladislav IV. to
potvrdil Filipovi a Pavlovi, synovi ZEGIM, ale s tým, ţe Filip bude platiť kráľovi uncu zlata.
Časť obce Spišského Hrušova patrila r. 1279 spišskému kráľovskému domíniu. Od konca 14 stor. ju
vlastnili kartuziáni z Červeného Kláštora. Pôvodný kráľovský majetok sa r. 1279 stáva majetkom
šľachty Theokeovcov a Mariássyovcov.
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Je potrebné konštatovať, ţe z mnoţstva miestnych slovanských názvov ani jeden nehovorí proti ich
slovanskosti, ako to dokladujú aj dokumenty z 13. storočia. Niektorým nemoţno prisúdiť ani
východoslovanský ani juţnoslovanský pôvod.
Cholera a sedliacke povstanie r. 1831
Okrem vojen a povstaní suţovali našich ľudí neúrody, hlas a rôzne epidémie. V roku 1615 suchota a s
tým spojené hlad a choroby. Roku 1631 bolo také sucho, ţe nebola ani ţatva v tom vlastnom slova
zmysle, podobne i v roku 1726. V rokoch 1830 a 1831 bola neúroda a s tým spojený veľký hlas.
Zemiaky sa na Spiš dostávali pomaly, ako pestovaná okopanina. V roku 1831 sa rozšírila epidémia
cholery najmä na východoslovenských stoliciach.
Vrchnosť v snahe jej šíreniu zabrániť, vyuţívala dovtedy známe hygienické protiopatrenia, i keď nie
tie, ktoré pouţívala sama. Nevedomý ľud s predsudkami to povaţoval za otravu a začal sa búriť.
Vzbury smerovali proti svetskej vrchnosti. Začali v Zemplíne a postupne prerástli aj na Spiš, aby
nakoniec vyústili do sedliackeho povstania. Hlavnou príčinou povstania nebola cholera, ale hlad a
nedostatok potravín a tieţ neznesiteľné podmienky, aké vytvárali zemepáni pre poddaných.
"12. a 13. augusta došlo ku vzbure aj v Spišskom Hrušove. Vzbúrenci napadli pánske kaštiele, a keď v
nich nenašli zemepánov, ktorí sa poukrývali, v čom vzbúrení sedliaci videli nepriame priznanie k vine,
kaštiele vyrabovali."
Vláda narýchlo zorganizovala oddiely vojska, ktoré boli skoncentrované v Levoči. Taktieţ bol
vyhlásený náhly súd a šľachta začala s pomstou. V spišskom Hrušove bol odsúdený 1 poddaný na
smrť obesením / Ján Tancoš /. Podľa ústnej tradície šibenica mala stáť na Legátke, kde dnes stojí
kríţ. Ostatní vzbúrenci boli odsúdení na derešovanie, korbáčovanie a do ťaţkého ţalára. Celé
povstanie ukázalo na neudrţateľnosť feudálneho systému a na jeho hlboké rozpory a najmä na nutnú
zmenu pomerov, ku ktorým došlo v revolučnom roku 1848/49 - zrušením poddanstva.
Na choleru v Spišskom Hrušove ochorelo 84 občanov, z toho 26 sa vyliečilo a 58 umrelo. /viď časť
výkazu o cholere na Spiši r. 1831, ŠA. Levoča, 13./
Po zrušení poddanstva v roku 1848 sa ako hlavný výdobytok uvádzal do ţivota len postupne pre
značný odpor šľachty. Napriek tomu priniesol na vidieku do ţivota urbariálnych sedliakov zasadnú
zmenu, i keď viacerí sa museli z poddanstva vykúpiť. Ale sedliak sa stal slobodným gazdom a hlavne,
ţe mu odpadli poddanské povinnosti voči zemepánom. Stal sa vlastníkom pôdy, na ktorej pracoval. V
50. a 60. rokoch 19. stor. dochádza i v obci ku komasácii pozemkov.
SPIŠSKÝ ŠTVRTOK
Obec Spišský Štvrtok sa nachádza v Prešovskom kraji, okres Levoča, leţí v Hornádskej kotline,
Kozích chrbtoch, na okraji Levočských vrchov, v nadmorskej výške 520 – 600m, s rozlohou katastra
1 424 ha a počtom obyvateľov 2 273 (r.2001).
Na kriţovatke troch hlavných ciest Spiša dominuje silueta troch vzácnych pamiatok, ktoré
dokumentujú bohatú históriu obce. Je to kostol sv. Ladislava, kaplnka Zápoľských a budova kláštora
minoritov. Neďaleká Myšia hôrka ráta svoj vek na 3500 rokov a nazývajú ju aj Spišskými Mykénmi.
Obec bola uţ od 10. stor. trhovou osadou a strediskom spišských kopijníkov. Prvá písomná zmienka o
obci je z r. 1263.
Je bránou do najkrajších častí Slovenského raja.
Niekoľko perličiek
STREĽBY ARMÁDY
Zvláštnosťou tridsiatych rokov po rok 1941 bolo, ţe po zbere zemiakov v septembri Na huroch sa
konali vojenské cvičné i ostré streľby armády z pechotných zbraní. Do obce na dobu dvoch týţdňov
prichádzali vojaci s konskými povozmi a vojenskou technikou z Levoče a Spišskej Novej Vsi. Richtár
kone umiestnil a vojakov i dôstojníkov ubytoval v určených domácnostiach a dvoroch. Vojaci mali
svoju poľnú kuchyňu. Denne odchádzali do priestoru na Prostredňi verh a tam strieľali na terče od lesa
na stráň, zvanú Kijaň. V podvečer sa vracali do dediny, kde večer s vojakmi bolo vţdy veselo.
BAŤOVCI
Bola to osobitná skupinka mladých, uniformovaných ľudí v obci. Tvorili ju ţiaci a absolventi Baťovej
školy práce, ktorých si vychoval podnikateľ Tomáš Baťa vo svojich školách v Partizánskom a vo Svite
ako budúcich zamestnancov. Tieto školy naučili mladých ľudí čestne pracovať, byť skromným a
poctivým a dávali predpoklady dostať sa do riadiacich funkcií vo výrobe u jeho firmy. Po znárodnení
firmy Bat'a väčšina z nich ostala pracovať na dôleţitých postoch v Partizánskom, Svite a Bardejove. K
Baťovcom patrili Ing. Bajtoš Ján, Dunčko Štefan, Kukura Štefan, Skala Jozef a Slamený Ján.
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PRIEZVISKÁ
Pre mnohých občanov obce môţe byť zaujímavosťou, aké priezviská sa v obci vyskytovali. V Súpise
obyvatel'stva z roku 1869 sa v obci vyskytovalo 84 priezvísk, kým v roku 1993 uţ ich bolo 179, pričom
do tohoto čísla som nezapočítal terajšie priezviská Rómov. V obci v roku 1869 boli tieto priezviská:
Bajtoš, Barlog, Bartko, Bašista, Bednár, Begala, Bekeš, Beleš, Beregházy, Bonk, Bunda, Bystrický,
Cirbus, Dravecký, Dulik, Dulovič, Dunčko, Dvorčak, Dzubak, Findura, Ganovský, Greš, Hrubizna,
Javorský, Jozefčák, Kacvinský, Kalna, Kanya, Keţmarský, Kopnický, Koritko, Kovalčik, Kramár,
Krempaský, Krištofčík, Kubinský, Kukura, Labus, Lengvarský, Lesňak, Mačak, Magut, Mašlar, Melher,
Muranský, Nedorostek, Neuvirth, Novinčerk, Novysedlák, OraveC, Pavol, Pekarčik, Pekelský, Petrek,
Petrovič, Pikovský, Pramuka, Regec, Sagula, Sarítak, Sečka, Skokan, Slamený, Slanina, Slavkovský,
Slebodník, Staš, Šarišský, Škovira, Šofranec, Svarc, Švirloch, Talpaš, Tkáč, Toporcer, Tropko,
Valigura, Vargay, Vilk, Vojcek, Vojtek, Vronč, Zvarnik, Ţoldok. Mnohé priezviská dostávali a i dnes
dostávajú rôzne kuriózne a zaujímavé prímenia, aby sa pri rovnakých priezviskách nevyskytla
zámena, najmä ak sa zhodujú aj krstné mená. Najviac prímení sa vyskytovalo a aj dnes vyskytuje pri
priezviskách Bajtoš, Dunčko, Greš, Javorský, Oravec, Petrek, Petrovič, Skokan, Slamený, Staš, a
Toporcer.
ČASTI OBCE
Po stáročia sa vyvíjali názvy jednotlivých častí obce. Ulice pomenovanie nemali. V posledných
desatročiach a najmä zavedením názvu ulíc, mnohé pôvodné názvy častí obce zanikli. Známe boli
tieto pomenovania: Gergejovec, Huštak, Kolfašisko, Na brišku, Na driţu, Na iľašofskej cesce, Na
kapušňicoh, Na lukoh, Na ňiţnim koncu, Na rinku, Na višnim koncu, Majericka cesta, Panski dvor, Pod
kľaštorom, Pri cintiru, Pri mľinku, Pri uľičke, Za hiškami, Za humnami.
ČASTI CHOTÁRA
Podobne to bolo i s pomenovaním honov chotára. Rozmiestnenie roličiek v chotári si vyţadovalo ich
čo najpresnejšie určenie a pomenovanie. Po vzniku JRD a po vytvorení veľkých honov, mnohé
pomenovania stratili svoj presne určovací význam a ich počet podstatne klesol. Pre zaujímavost'
uvádzam niekdajšie názvy: Bľejhi, Bodroška, Burimbark, Čarna doľina, Čeľisko, Čenčicka hura,
Garhalofske (višne, ňiţne, predňe, zadňe), Kijaň, Kľačimbark, Kolpsnak, Koncimberg, I,eţisko,
Kľaštorna luka, Medzi jarečkami, Moncvald, Na čenčickim, Na draveckim, Na farskim, Na koscelnim,
Na krajţľofskim, Na letanofskim, Na Skalke, Na skladzikoh, Ofsisko, Pekman, Pikofska hura, Pod
geYendrami, Pod Kolpsnakom, Pod koscelom, Pod šibeňami, Pod Šibenčnu huru, Pres lučki, Pri
majeriku, Pri smikanču, Pri hotare, Prostredni verh, Prostredňa dolina, Rejbark, Rovinka, Rurovi jarek,
Stredňe honi, Šecimfald, Šibeňe, Široke, Šibenčna hura, S'vinski cintir, Utra, Vangart, V kremňi, Za
brodom, Za hiškami, Zajtoki, Zajtočki a ďalšie.
Legendy a zaujímavosti
Pod legendou rozumieme príbeh o neobyčajnej, často vymyslenej a neskutočnej udalosti, spojenej s
historicky existujúcou známou osobou alebo udalosťou, ktorá má často náboţenské podfarbenie.
I v Spišskom Štvrtku ich koluje niekoľko. Najrozšírenejšou a najdlhšie tradovanou je LEGENDA O
ČERTOVI, ktorý z ďalekého Severu niesol skaly, aby zničil kostol. Proti nemu sa postavil sv. Michal a
v boji zvíťazil. Čert skaly zahodil a zutekal. A vraj najväčšia skala nám ostala aţ do dnešných čias s
názvom Skalka. Ďalšie legendy sú uţ zo stredoveku. Jedna z nich je o TAJNEJ CHODBE, ktorá podľa
jedných začína pri kostole a končí za dedinou a podľa druhých prechádza od kostola aţ za Hrabušice
na hradisko Zelená hora. Mala to byť úniková cesta Jána Jiskru a jeho bojovníkov z rokov 1445 aţ
1450, keď Spišský Štvrtok bol jeho pevnosťou. Existenciu tajnej chodby doteraz nikto ani nepotvrdil,
ani nevyvrátil, pretoţe nebola odborne preskúmaná.
Starším občanom je známa aj legenda O ČLOVEKU BEZ HLAVY a bez zaujímavostí nie je ani
legenda O POZLÁTENÝCH SOCHÁCH zo Zápoľského kaplnky, ktoré občania obce vraj pred Turkami
ukryli na druhý kopec viditeľný z okna sakristie kostola.
Medzi ZAUJÍMAVOSTI okolia obce patrí uţ spomínaná SKALKA. Ide o geologicky ojedinelú lokalitu z
doby ľadovej, keď pred tisícročiami posúvajúci sa obrovský ľadovec zo severu pred sebou tlačil
balvany a rôzne horniny. Po roztopení ľadu obrovský balvan ostal a stal sa akýmsi dôkazom legendy.
No v minulom i tomto storočí sa balvan uţ stal miestom mnohých výprav geológov. Skalka je zloţením
tmavá švédska ruda podobná škandinávskej hornine. Bola to vysoká a mohutná skala, v širokom okolí
dobre viditeľná, na ktorej nič nerástlo. Bola vysoká ako štvorposchodová bytovka. Táto hornina sa
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začala pouţívat v roku 1940 na výstavbu štátnych ciest, najmä firmou Vianova a v posledných
desatročiach na budovanie ciest a ulíc v obci, na vysypávanie dvorov občanom i pri úprave
priestranstiev hospodárskeho dvora JRD v jeho začiatkoch. Dnes po Skalke existujú uţ len málo
viditeľné zbytky.
Najväčšou zaujímavosťou obce je rozhodne dom na Rínku s popisným číslom 268, nazvaný DUFART.
Je to najstarší dom obce. Nikomu nebolo dovolené ho zbúrať, ale nikto ho ani neopravoval. Do
zoznamu pamiatkových a chránených objektov sa však nedostal. Je uţ na rozpadnutie, ale minoriti,
ktorým dom patrí, tu vyše 40 rokov neboli, neopravovali ho a ani dnes nemajú peňazí na takú opravu,
akú by si táto pamiatka zaslúţila.
História tohoto objektu dodnes nebola preskúmaná. Moţno sa len domnievať, ţe je to časť
rozsiahleho meštiackeho domu a moţno i radnice na Rínku z doby, keď Spišský Štvrtok bol v 15. stor.
sídlom Provincie 11 spišských miest. Po zrušení provinčných úradov v obci stavba slúţila miestnym
potrebám a úradom. V 16. stor. dostali budovu do uţívania minoriti, ktorí v dôsledku silnejúcej
reformácie svoj kláštor z Levoče presťahovali do tejto budovy. V nej bola i fara. Takýto stav trval aţ do
roku 1671, kedy sa minoriti presťahovali do novopostaveného terajšieho kláštora, ktorý im darovali
Csákyovci.
Potom Dufart slúţil na rózne účely, aţ nakoniec v ňom minoriti ubytovali niekoľko rodín svojich
zamestnancov. Zadné časti objektu chátrali a rozpadávali sa. Poţiar Rínku v roku 1921 dovršil jeho
skazu a minoritom ostala len predná čast. Po odsťahovaní sa rodín z tohoto domu a po internovaní
minoritov v roku 1950 objekt ostal prázdny, bez majiteľa a dálej sa rozpadal. Vtedajší MNV dal
vyhovujúcu časť budovy na osvetové účely a na uskladnenie rozkladacieho javiska, kulís a iných
divadelných potrieb. Nakoniec budova zostala úplne prázdna a dnes stojí zdevastovaná a robí dedine
hanbu. Stále sa nevie, aký osud ju stihne.
Ďalšou zaujímavosťou obce je aj BOROVICA, ktorá rastie na severnom svahu záhrady Ústavu
sociálnej starostlivosti. Starí ľudia a odborníci jej vek odhadujú asi na 300 rokov. V zozname pamiatok
však nie je zapísaná.
Pre mnohých občanov nezabudnuteľným zostane aj asi 180 ročný mohutný GASTAN, ktorý rástol
pred vchodom do kláštora a keďţe veľmi clonil obyvateľom ústavu, bol v tichosti a bez súhlasu úradov
v šestdesiatych rokoch odstránený. Pri úprave priestranstva pred hlavným vchodom do ústavu bola
zbúraná i kaplnka Lurdskej Panny Márie pod kostolným múrom.
Nevšednou zaujímavosčou sú POMENOVANIA niektorých častí chotára, či obce. Kým na jednej
strane existujú číro slovanské názvy, ako Šibene, Šibenčná hura, Široke, Smikanec, Rovinka a pod.,
na druhej strane sa uţívajú storočiami skomolené nemecké názvy, napr. Burimbarg, Kľačimbarg,
Reibarg, Šecimfald, Kolpsnak, Moncvald, Koncimberg, Vangart, alebo v obci Kolfašisko a pod. Tieto
názvy iste mali svoj význam. Tak napr. podľa niektorých tvrdení Šecimfald by v nemčine mohol
znamenať schiitzenfeld, v preklade prašné pole, teda akési stráţené prachárne. Ale môţe to byť aj
názov historicky dokázanej osady Strelce, po nemecky Siüdenfeld, nad ktorou bola Šibenčná hura. A
čo keď obyvatelia tejto osady mali právo vykonávať popravy práve tam? A čo názov Šibene?
Okolie Myšej Hôrky smerom k obci sa dodnes volá Burimbarg. Podľa jedných je to Medvedí vrch z
nemeckého názvu Bärenberg, podľa druhých znamená kruhové obranné stavby, ktoré sa tam
nachádzali. I názov Vangart by mohol pochádzať z nemeckého názvu Weingarten, čiţe vinice. Mohli
byť u nás v 13.-15. stor. také priaznivé klimatické podmienky, ţe v tej časti chotára sa pestoval vinič?
A čo ostatné doteraz nevysvetlené názvy? Ako vznikli a čo znamenali? Odborným štúdiom
spomínaných názvov a ich objasnením iste by sme ešte lepšie poznali dejiny obce a jej okolia.
Památky
Kláštor minoritov
Jednou z troch historických pamiatok obce je nesporne i bývalý kláštor minoritou, terajší ústav
sociálnej starostlivosti.
Niektoré písomné zdroje začatie jeho stavby uvádzajú v roku 1642 , kedy majiteľom obce bol Stefan
Csáky, ale väčšina iných písomných dokladov uvádza aţ rok 1668, keď majiteľom spišského hradu i
obce sa stal František Csáky.
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Kláštor je ranobaroková stavba, skoro štvorcového tvaru, jednoposchodová, kde z vnútornej strany sú
po obvode budovy chodby a na vonkajších stranách miestnosti skoro kaţdá s jedným oknom. Niektoré
miestnosti, najmä rohové, sú väčších rozmerov a s viacerými oknami, podľa účelu miestnosti. V týchto
miestnostiach boli učebne, kniţnice, kaplnka, refektár (kláštorná jedáleň), sklady na obilie a drevárne.
Do všetkých miestností sa vchádzalo z chodieb. V troch rohoch budovy sú široké schodištia z
prízemia na poschodie. Značná časť budovy je podpivničená. Vo všetkých miestnostiach a na
chodbách sa striedajú kríţové hrebienkové pruské klenby a rovné stropy. Z rohu prízemia vedie
spojovacia chodba do spodnej časti Zápoľského kaplnky.
Uprostred celej stavby vţdy bola pekne udrţiavaná tzv. rajská záhrada s besiedkou. Za budovou bola
veľká záhrada a stodoly.
Pôvodná budova bola v neskorších desaťročiach vnútri prebudovávaná a upravovaná. Od roku 1950
budova aj s okolím slúţi pre ústav sociálnej starostlivosti a od toho roku bol jej vnútrajšok
modernizovaný do takého stavu, aký si dnes moderný ústav sociálnej starostlivosti vyţaduje.
Zápoľského kaplnka
V 13. stor. v staviteľstve románsky sloh vystriedal sloh gotický. Z tej doby pochádzajú pozoruhodné
pohrebné kaplnky Zápoľskovcov. Tá v Spišskom Štvrtku je z roku 1473 a na Spišskej Kapitule z roku
1493. Obidve vychádzajú z typu kráľovskej pohrebnej kaplnky v Paríţi, známej Saint Chapelle.
Tá v Spišskom Štvrtku je jednou z najskvostnejších gotických stavieb na Slovensku a má európsku
úroveň, preto sa uţ po desaťročia stáva miestom obdivovateľov umenia a návštevníkov od nás i zo
zahraničia.
Kaplnka bola postavená na podnet Štefana Zápoľského, ktorý v tom čase bol dedičným spišským
ţupanom, uhorským magnátom, kapitánom Horného Uhorska a krátko i uhorským palatínom. Dôvody,
prečo dal kaplnku postaviť vtedy a práve v Spišskom Štvrtku, sa rozchádzajú. Podľa jedného názoru v
roku 1472 leţal ťaţko chorý vo vtedajšom mestečku Spišský Štvrtok a v ňom chcel byt pochovaný.
Preto dal urýchlene postaviť poschodovú rodinnú hrobku, čo podporovala i kňaţná Hedviga, manţelka
Štefana Zápoľského. Keď sa zo svojej nemoci vyliečil, zmenil názor a stavbu uţ celkom nedokončil. O
15 rokov neskoršie dal postaviť oveľa väčšiu kaplnku s rodinnou hrobkou na Spišskej Kapitule, kde bol
pochovaný aj s členmi svojej rodiny.
Kaplnka bola pristavená k juţnej strane kostola. Od kostola sa odlišuje svojím štýlom stavby a lesklou
zelenou strechou, ktorú spôsobuje glazúra škridlíc. Podľa niektorých verzií budoval ju majster Štefan z
Košíc, preto sieťová klenba hornej kaplnky svojou dekoratívnosťou a majestátnosťou je obrazom
košického Dómu sv. Alţbety. Kaplnka v mnohom pripomína i niektoré časti D6mu sv. Štefana vo
Viedni. To preto, ţe sa podobá francúzskym a nemeckým ranogotickým palácovým kaplnkám. Jej
architektom bol majster Puchspaum, staviteľ viedenského Dómu, kde sa našli aj jej pôvodné náčrty.
Do hornej kaplnky sa moţno dostať len z kostola, alebo valenou zaklenutou chodbou, ktorá spája
dolnú časť kaplnky s kláštorom minoritov, vybudovanou neskoršie. Nad stredom tejto chodby je
presvetľovania a vetracia veţička s okienkami a strieškou. Medzi oboma časťami kaplnky je schodište
s dverami. V dolnej časti je sieňový priestor zaklenutý sieťovou rebrovou klenbou, pričom rebrá
hruškovitého profilu dopadajú na prípory.
Horná kaplnka má dĺţku 12,5 m, šírku 5,6 m a výšku 12 m. Vonkajší múr medzi oknami je zdobený
kruţbami a kamennými prútmi. Priestor je členený šiestimi piliermi, ktoré smerom hore sa menia na
fialy s krabmi. Na nich vidieť výklenky, zrejme určené pre sochy, ktoré tam nikdy umiestnené neboli.
Rebrá klenby svojimi kalichovými hlavicami dosahujú na zväzky prípor, ktoré sa spájajú s
profilovaným ostením okien. Pod oknami je bohatá, slepá arkatúra. Tri veľké okná sú ukončené kaţdé
osobitnou ornamentikou, ktorej niet inde páru na takej malej ploche. Okná sú vyplnené farebnými
sklami s výjavmi zo sv. Písma. Pod nimi je rad rodových erbov Zápoľskovcov a Csákyovcov. Pôvodnú
krásu kaplnky po poţiari, vrátane kruţby okien a strechy, obnovil spišský rodák, architekt uhorského
pamiatkového ústavu, Ladislav Steinhaus.
Jedinečný je visiaci chór, ornamentálne a figurálne bohato zdobený, ktorého poprsnicu zdobia kruţby
s kvetami a s výklenkom uprostred. Pod skvostným baldachýnom je umiestnená socha sv. Cecílie,
patrónky cirkevnej hudby. Po jej stranách sú plastiky svätých Petra a Pavla. Od sochy sv. Cecílie sa
na obidve strany z priečelia dvíhajú lomené oblúky zdobené dekórom listových ozdôb, kruţbové
ozdoby a mohutné kríţové kvety. Na bočných stenách kaplnky vo fialách sú plastiky štyroch
cirkevných učiteľov.
Aj apsida kaplnky vyniká svojou architektonickou krásou, ktorú však zakrýva vysoký neogotický oltár
krídlového typu z konca 19. storočia. Kaplnka je zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie, o čom svedčí
výjav na gotickom obraze v strede oltára. Je to tempera na dreve z obdobia okolo roku 1450. Tento
obraz je jediným pozostatkom z bývalého gotického hlavného oltára kostola a jeho majstrovstvo sa
pripisuje niektorému z málo známych maliarov vynikajúcej norimberskej maliarskej školy Albrechta
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Diirera. Na krídlach oltára sú štyri výjavy zo ţivota Panny Márie. Pri jeho zatvorených krídlach na
obrazoch vidieť veľkopôstne motívy.
Na ľavej strane kaplnky je postavená zemianska lavica s baldachýnom. Jej poprsnica je zdobená
prekrásnymi kruţbami.
Keďţe v dolnej kaplnke sarkofágy Zápoľskovcov nikdy neboli umiestnené, boli tam nainštalované
lavice. Malý oltár tvorí Pieta. Je to neskorobaroková polychrómovaná ľudová drevorezba z konca 18.
stor. Táto časť kaplnky kaţdoročne slúţi na Veľkú noc ako Boţí hrob.
Zaujímavosťou hornej kaplnky je, ţe v múre na jednom kameni je vyryté slovo Trenciensis , čo má byt
akýsi doklad o majstrovi z Trenčína, kde kňaţná Hedviga preţila posledné dni svojho ţivota.
Nad schodišťom z hornej do dolnej časti kaplnky je okrúhle okienko s na skle namaľovaným biskupom
v strede štvorlístka po obvode s latinským nápisom Svätý Alfonz, biskup, oroduj za nás.
Vonkajšok kaplnky je bohato členený opornými piliermi a fialami s krabmi a úzko harmonizuje s jej
vnútrajškom. Na pilieroch sú ponechané voľné výklenky, pravdepodobne pre sochy apoštolov, o
ktorých sa zachovávajú aţ do dnešných čias rôzne legendy, ale tie tam nikdy umiestnené neboli.
Zaujímavou je zachovalá kolekcia 15 kamenných značiek. Na jednom z pilierov boli umiestnené i
slnečné hodiny. V súčasnosti pôsobením kyslých daţďov pieskovec zvonku zvetráva a kaplnka sa
poškodzuje.
I po vyše 500 rokoch je táto prekrásna Zápoľského gotická kaplnka najmä zvnútra dobre zachovalá a
budí veľký obdiv jej návštevníkov.
Kostol sv. Ladislava
Kostol patrí medzi najstaršie kostoly Spiša. Jeho architektúra je ukáţkou postupného prenikania
klasickej gotiky do neskorého románskeho slohu. Dodnes kolujúca povesť o čertovi, ktorý chcel kostol
zničiť, len dokazuje, ţe kostol existoval uţ dávno.
Hovorí sa, ţe v obci uţ v roku 1215 existoval drevený kostol a pri ňom farnosť. Vtedy podľa patróna
kostola dostala i obec meno Obec sv. Ladislava. Kostol Tatári v roku 1241 zničili. Tí obyvatelia, ktorí
to preţili, z vďačnosti postavili na pôvodnom mieste nový, murovaný kostol ešte v románskom slohu, s
drevenou povalou. Po vyše 150 rokoch uţ bol kostol malý, preto v roku 1402 prestavbou a prístavbou
vznikol nový kostol, gotický a pravdepodobne dvojloďový, čo naznačuje šírka dnešného kostola a pod
chórom zachovaná konzola. Štvorcové presbytérium a sakristia boli vtedy preklenuté kríţovou
rebrovou klenbou.
Počas husitských bojov boli mnohé kostoly na Spiši vypálené a vtedy napr. v Smiţanoch, Odoríne,
Ţehre, Lubici a inde sa pristúpilo k stavbe dvojloďových kostolov. V tom čase pravdepodobne zničený
kostol v Spišskom Štvrtku sa uţ neobnovil ako dvojloďový, ale len jednoloďový s ponechaním
gotického slohu. Niektoré historické pramene uvádzajú, ţe v Hrabušiciach a v Spišskom Štvrtku
kostoly istý čas patrili husitom. Kostol sa do dnešnej podoby viac razy prestavoval. Drevená povala
bola najprv nahradená tabuľovou a tú v 18. stor. nahradili terajšou valenou klenbou s lunetami. Pod
celým sanktuáriom je krypta, do ktorej sa vchádzalo zvonku. Teraz je vchod do nej zamurovaný.
Zaujímavosťou kostola bolo, ţe ho dal Ján Jiskra okolo roku 1445 spolu s najbliţším okolím náleţíte
opevniť. Farnosť sa v písomných dokladoch spomína uţ v roku 1244 ako Plebania, či Parochia a
údajne podliehala priamo ostrihomskému arcibiskupovi. Iné zdroje toto privilégium neuvádzajú.
V roku 1447 kostol poškodili Huňadyho vojská a po roku 1500 ho niekoľkokrát vyrabovali zbojníci z
Muráňskeho hradu. Roku 1530 Hieronym Laský z neho zobral všetky vtedajšie zvony pre potreby
Zápoľského vojsk. Roku 1605 kostol vyrabovali Bočkayovci a v roku 1680 kostol i kláštor vykradli
kuruci.
Tieţ treba dodať, ţe pristavením Zápoľského kaplnky vchod do kostola sa stal vchodom do kaplnky a
do kostola bol vybudovaný nový terajší hlavný vchod i úzky vchod do presbytéria. V dobe reformácie,
teda v 2. polovici 16. stor. pričinením veľkého mnoţstva nemeckých Sasov v obci a na okolí, kostol
pre seba získali evanjelici, zvaní luteráni a katolíci v tom čase aţ do roku 1672 pre svoje bohosluţby
pouţívali Zápoľského kaplnku.
Veľkým nešťastím bol poţiar v roku 1869, kedy zhoreli strechy veţe, kostola, kaplnky i kláštora a
úplne vyhorela neďaleká drevená škola. Vtedajší prior kláštora a farár Alfonz Gmitter organizoval vyše
dvadsať rokov po celom širokom okolí finančné zbierky na ich opravy. Aţ keď mal nazbieraných 15
tisíc zlatých, mohlo sa začať s opravami pod vedením levočského rodáka, architekta Steinhausa.
Najprv boli opravené strechy kostola, kláštora a kaplnky a naposledy veţa.Veţa kostola bola v
priebehu dejín viac razy prestavovaná tak románskom ako i gotickom slohu. Podľa fotografie z 18.
stor. bola niţšia a mala cibuľovitý tvar. Po poţiari dostala dočasne tvar jednoduchého nízkeho
štvorbokého ihlanu, čo dokazuje i fotografia z roku 1901. Pri oprave v hornej časti boli zasadené
románske zdruţené okná a bola nadmurovaná na terajšiu výšku. Po dokončení prác dostala dnešný
tvar pseudogotického vysokého ihlanu so štyrmi štíhlymi veţičkami v rohoch múrov veţe. Po obvode
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základne ihlanu bola vytvorená zakrytá chodba so zábradlím a tým moţnosťou vyhliadky na všetky
svetové strany. Povráva sa, ţe valcovité kamene na zdruţené okná veţe boli dovezené z neďalekej
zaniknutej osady. Veţa má vraj výšku 66 m a svojím tvarom a výškou sa značne podobá veţi kostola
v Prešove a čiastočne i v Bardejove. Vstupuje sa do nej zvonku, ale predtým bolo moţné do nej vojsť i
z točitého schodišťa, ktoré viedlo na chór kostola. Po oprave veţe kostola uţ nebola obnovená
veţička na streche kostola nad hlavným oltárom.
Niektoré dokumenty uvádzajú, ţe celkový náklad na opravy dosiahol 96 396 uhorských korún. Zo
zbytku peňazí a ďalších darov bola na kostolnom dvore neúnavnému kňazovi a zanietenému človeku
priorovi Gmitterovi postavená hrobka, ktorá existuje dodnes.
Kostol mal gotické zariadenie, ktoré sa z neznámych príčin pri renovácii a následnej barokizácii v
rokoch 1693 a 1747 postrácalo. Nevie sa, kde sa podel hlavný, pôvodný gotický oltár sv. Ladislava.
Existujú len záznamy, ţe krídlový gotický oltár sv. Kataríny z roku 1490 bol premiestnený v roku 1806
do Turian nad Váhom.
Terajší barokový hlavný oltár je z roku 1704. Má ambitovú architektúru s polychr6movanou
drevorezbou so stĺpovou a pilastrovou architektúrou. V jeho strede je socha sv. Ladislava. Po stranách
oltára na ambitových dverách sú štyria evanjelisti. Bočné barokové oltáre (sv. Františka z Assisi a sv.
Antona Paduánskeho) z 18. stor. sú poznačené silným vplyvom rezbárskej dielne Olafa Engelholma z
Levoče. Barokový oltár Ukriţovania bol veľmi dlho pod chórom, v súčasnosti je umiestnený v sakristii.
Po zemetraseniach na Spiši v rokoch 1654 a 1668 sa k veľkej oprave kostola v Spišskom Štvrtku
pristúpilo aţ v roku 1693. Ďalšia oprava bola vykonaná aţ po poţiari koncom minulého storočia. V
posledných desaťročiach bol vnútrajšok kostola vymaľovaný v roku 1955 a 1969 v znamení istých
moderných prvkov, čo pamiatkári sústavne kritizovali. Po prestavbe chóru v roku 1990 a po
zreštaurovaní oltárov, ktoré vykonala Dr. Mária Marianiová, bol kostol vymaľovaný do dnešnej podoby.
Oltáre a sochy boli zbavené rôznych náterov a dostali pôvodný vzhľad zodpovedajúci historickej dobe,
kedy vznikli.
Na pôvodnom chóre bol barokový organ asi z 18. stor. Mal skrátený manuál a vstavané lomené
oktávy, štyri registre a poháňaný bol vzduchom na ručne ťahané mechy. Ten začiatkom päťdesiatych
rokov bol vyradený. Po prestavbe a rozšírení chóru bol inštalovaný novší organ. Koncom
osemdesiatych rokov bol tento organ darovaný, či predaný do zrenovovaného kostola v Dlhých
Stráţach. Pre nový organ zakúpený zo zbierok veriacich boli potrebné ďalšie stavebné úpravy chóru.
Zo zádveria kostola na chór bolo vybudované nové schodište a dovtedajšie kamenné schodište v
múre medzi kostolom a veţou bolo vyuţité na ukrytie motorov ţenúcich vzduch do organu a na
zníţenie ich hlučnosti. Na kúpu organu prispeli i rodáci z Ameriky.
Socha anjela drţí barokovú kazateľnicu z 18. stor., po obvode ktorej sú sochy evanjelistov. Schodište
je zdobené akantovými ornamentami a baldachýn volutami s malými anjelmi.
Krstiteľnica je kamenná, ranogotická, pravdepodobne z 13. stor., teda z čias stavby kostola. Má tvar
kalicha a medený vrchnák je asi z roku 1745.
Medzi cenné vnútorné vybavenie patrí relikviár z pozláteného striebra, v ktorom sú pozostatky sv.
Kríţa darované štvrtockému kostolu biskupom z Assisi v apríli 1750 a pouţívali ich minoriti na svojich
misiách. Z tepaného pozláteného striebra s emailovým dekórom je rokoková monštrancia z roku 1769
a kalich z roku 1773 z dielne levočského zlatníka J. Szilassyho. Za zmienku stoja barokový kríţ, rôzne
plastiky, sochy a obrazy. Zvláštnu pozornosť si zasluhuje voľný drevený reliéf Pieta asi zo l6.storočia.
Je to polopostava Márie s umučeným Kristom. Dnes reliéf je súčasťou liturgického zariadenia kostola.
Za hlavným oltárom kostola aţ do posledných jeho maľoviek boli viditeľné zvyšky fresiek pôvodného
kostola a pastoforium. Pôvodné lavice v kostole z 18. stor. boli rokokové s rokajovou ornamentikou na
bočniciach. V šesťdesiatych rokoch boli nahradené modernejšími a účelovejšími. Na troch miestach
kostolného dvora sú i dnes viditeľné hroby pravdepodobne predstavených kláštora a významných
občanov obce.
Od poţiaru v minulom storočí bola fasáda kostola a veţe opravovaná aţ v rokoch 1955 a 1995. V roku
1994 bola šindľová strecha veţe vymenená za medenú. Súčasne bolo zabránené vlhnutiu múrov
pomocou vetracích kanálov a odvedená bola povrchová voda. Prístup do kostola okolo farského
úradu a na kostolnom dvore bol upravený do terajšej podoby.
Nový ľudový oltár a čítací pult boli umiestnené v roku 1968.
Osobitnou kapitolou kaţdej dediny či mesta sú KOSTOLNÉ ZVONY Z dostupnej literatúry vieme, ţe
Spišský Štvrtok mal zvon z roku 1696 s väčším priemerom ako má zvon v Dravciach /94 cm/. Zvon
vyrobil Ján Michal Schneyder, ale sa nezachoval. Aj mnoho iných zvonov na okolí sa nezachovalo.
Príčinou mohli byť poţiare, ktoré ich zdeformovali, alebo padli za obeť delolejárskemu vojnovému
priemyslu doţívajúcej rakúsko-uhorskej monarchie v 1. svetovej vojne. O osude najstaršieho
štvrtockého zvona niet zmienky ani v archíve Biskupského úradu na Spišskej Kapitule.
O terajších zvonoch sú známe tieto údaje:
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"Umieráčik" je z roku 1870, má priemer 42 cm a vyrobil ho Ferencz Walser v Budapešti,
"Štefan" je z roku 1878 s priemerom 69,5 cm a taktieţ vyrobený,
"Ladislav" pochádza z roku 1923, má priemer 95 cm a jeho výrobcom bol Richard Herold z
Chomutova.Od roku 1994 je zavedené elektrické zvonenie.
„Michal“ – pribudol dňa 13. septembra 1997 v Dome nádeje. Má 65 cm výšku, 65 cm priemer
a hmotnosť 180 kg. Uliaty bol Zvonárskou dílnou Josefa Dytrycha v Brodku u Přerova na
Morave. Obci zvon darovali nebohý John E. Petrek a jeho manţelka Veronika. V ten deň to
bola veľká slávnosť celej dediny. Zvon vysvätil pomocný biskup Spišskej diecézy vdp. Andrej
Imrich.

Dějiny obce
Názvy obce v jej histórii:
1209 - Quintoforo
1215 - Quintoforum
1243 - Villa Santi Ladislai
1263 - Villa Santi Ladislavsi
1245 - Osada sv. Ladislava
1294 - Santus Ladislaus alias Quintoforum
1307 - Quintoforo
1310 - Štwartok
- Forumquintum
- Donnersmark
1312 - Quinto-fori
1317 - Obec sv. Ladislava
1326 - Quintoforo
1328 - Obec sv. Ladislava
1344 - Zenthlazlou
1479 - Chetherthekhel
- Csutortokhrly
1492 - Donners Marckt
1502 - Donnersmarkt
1627 - Štwrtek
- Štvrtek
1773 - Štwartek
- Doners-Marck
1876 - Čtwrtek
- Cţtevrtek
19 stor. - Csötörtökhely
- Csötörtökfalu
1920 - Štvrtek nad Hernádom
- Štvrtok
1927 - Spišský Štvrtok
P R E Z Ý V K Y občanov Spišského Štvrtka:
V 14. stor. - Peňeţare /Auridatores/, odvodené od platenia daní občanov v zlate.
V 19. a 20. stor. - Dragoše, asi odvodené z chorvátskeho názvu zbohatlík, či úţerník.
Po spišsky – Štvarčaňi.
Slovenské mykény - Myšia hôrka
Grécke Mykény boli uţ v staroveku mestom slávnym, bohatým a opradeným rôznymi povesťami. Malo
osobitnú kultúru i stavebnú architektúru. Jeho vtedajší obyvatelia stavali budovy a hrady z veľkých a
dobre opracovaných kvádrov. Hlavným vchodom do mesta bola tzv. Levia brána.
Veľmi dlho sa nevedelo, ţe i na Slovensku existovalo mestečko staré okolo 3500 rokov, ktoré malo
veľa spoločného s gréckymi Mykénami. A ním bol Spišský Štvrtok, lepšie povedané Myšia Hôrka, kde
jej obyvatelia postavili pevnosť na strategicky dôleţitej ceste, tzv. Severnej ceste, ktorú stráţili a
kontrolovali. Historikmi je dnes táto lokalita pomenovaná Spišské Mykény.
Pravdepodobne uţ v tom čase územím Slovenska prechádzali dve významné cesty, ktoré od mladšej
doby kamennej boli súčasne cestami obchodnými. Prvá, zvaná Jantárová, prechádzala od
Stredomoria okolo Dunaja a rieky Moravy na sever. Druhá prechádzala od severovýchodného Baltu
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pozdĺţ rieky Visly a rieky Popradu úzkou dolinoú okolo Myšej Hôrky do údolia Hornádu a Potisia,
potom na Balkán a k Stredozemnému moru. Táto východná trasa, nazývaná Severná cesta, mala
vplyv na vznik a rozvoj pevnosti, neskôr osady a ešte neskoršie mestečka na Myšej Hôrke. Po tejto
frekventovanej ceste sa prepravoval tovar pravdepodobne karavánnym spôsobom od jednej stanice
po druhú. Ale iste boli aj takí obchodníci, ktorí prešli celú dlhú cestu a na nej museli mať moţnosť
striedať alebo prenajímať dopravné prostriedky, najmä kone. A k tomu im slúţili akési opevnené
občerstvovacie stanice.
Celé stáročia sa o tejto historickej pevnosti na Myšej Hôrke nič nevedelo, len o nej kolovali rôzne mýty
a legendy.
Prvá správa sa objavila aţ koncom minulého storočia. Napísal ju archeológ Alexander Münich,
povaţovaný za otca spišských archeológov a vlastivedných nadšencov. V tom čase ešte existovali
zbytky múrov vyše dvoch metrov vysoké, ale občania blízkych Machaloviec a Spišského Štvrtka ich
vtedy i neskoršie rozoberali a otesané kamene odváţali na stavbu svojich poţiarmi zničených domov.
Myšej Hôrke hrozila úplná devastácia, ktorú nakoniec úrady po 1. svetovej vojne zakázali.
Na lokalitu Myšia Hôrka v šestdesiatych rokoch upozornil i František Javorský, archeológ, roďak zo
Spišského Štvrtka. Ale aţ po vyše 20 rokoch od upozornenia sa k slovu dostali pracovníci
Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre, ktorí tam viac razy začínali s výskumom,
ale bez väčších úspechov. Vedúci tohoto výskumu doc. PhDr. Jozef Vlaďar, DrSc., sa nevzdal a
výskum nakoniec bol korunovaný prekrásnymi nálezmi a úspechmi. O nich uverejnil v tlači a odbornej
literatúre veľa článkov a fotografií.
Odborníci tento výskum hodnotili ako európsky objav. To preto, lebo zmenil dovtedajšie predstavy o
osídlení severnej časti Slovenska v období praveku, poukázal na existenciu a význam Severnej cesty
a tým aj na nový pohľad osídlľovania krajov severne od Vysokých Tatier. Objavené zvyšky opevnenia
na Myšej Hôrke nemajú v európskom prostredí doteraz rovnocennú náhradu.
Usudzuje sa, ţe v strednej Európe pred 3500 rokmi bol pravek a prvotnopospolná spoločnosť, kým na
juhu Európy, i v gréckych Mykénach, existovala uţ rozvinutá otrokárska spoločnosš. Mykénske,
krétske a grécke kultúrne vplyvy sa vtedy šírili do iných civilizačných stredísk v Európe. Spôsob
stavania palácov, kamenná architektúra a urbanistické riešenie so všetkými egejskými kultúrnymi
prúdmi a najdokonalejšími výtvarnými prejavmi sa šírili na sever aj po Severnej ceste a dostali sa i na
Myšiu Hôrku. Medzi gréckymi Mykénami a Myšou Hôrkou museli teda existovať kontakty, ktoré sa
prejavili v napodobňovaní hmotnej i duchovnej kultúry. O tom svedčia nájdené bohaté nálezy a
predmety strategického významu. Aj koncepcia opevnenia osady je výslednicou vplyvu tejto kultúry.
Vykopávky ukázali, ţe mestečko na Myšej Hôrke malo dokonalé vojenské opevnenie a domy
usporiadané do ulíc podľa premysleného urbanistického plánu. Malo rozlohu asi 6600 m2 a bolo
chránené neobvyklým systémom. Stačí zdôrazniť, ţe val chránený kamennými múrmi bol 6 m široký a
pred ním bol ešte osobitný kamenný múr a 6 m široká priekopa. Do mestečka s kamennými hradbami
tvaru písmena U sa vchádzalo bránou, ktorú tvorili dve okrúhle kamenné bašty. Tieţ sa ukázalo, ţe
mestečko bolo postavené na základoch staršej, ale menšej osady, ktorú pravdepodobne noví
stavitelia zbúrali, aby na malom a ohraničenom priestore mohli vybudovat rozsiahlejšiu a honosnejšiu
osadu, neskoršie mestečko. Múry boli postavené rovnakým spôsobom ako mykénske hradby, čiţe
nasucho poukladanými, precízne opracovanými a do seba zapadajúcimi kameňmi. Na takúto stavbu
bolo potrebné veľké mnoţstvo ľudí, ktorí kamenné bloky vytesávali a z väčších vzdialeností dováţali
povozmi. O tom svedčia početné nálezy kostí koní, hlinené kolieska vozíkov a parohové bočnice
zubadiel.
Archeológovia dospeli k názoru, ţe starovekú osadu vybudovali ľudia otomanskej kultúry, teda
prisťahovalci zo Sedmohradska, ktorí dobre poznali vtedajšie mestá a ich ochranu. Lákala ich sem i
bohatá surovinová základňa, ktorú im poskytovalo Slovenské Rudohorie. Výskyt veykého mnoţstva
medi bol iste jednou z podmienok, ktorá dala moţnost vzniku naozaj bohatému mestečku uţ v dobe
bronzovej. O tom svedčí značne nápadná podobnos~ nálezov na Myšej Hôrke s nálezmi tzv.
otomanskej kultúry, ktorej strediskom bolo Sedmohradsko v dnešnom Rumunsku. Spomínaní
pristahovalci priniesli na Spiš svoju kultúru, ktorú tu ešte zveyadili. Tak na Myšej Hôrke vznikla v
praveku jedna z najvyspelejších civilizácií strednej Európy. Tento fakt je dostatočným dôkazom toho,
ţe naše územie uţ vtedy bolo nezanedbateynou častou Európy.
Mestečko na Myšej Hôrke bolo postavené na vyvýšenom mieste, kde na jednej strane prudký a
zalesnený svah klesal do údolia Machalovského potoka a na troch stranách bolo opevnenie. Oproti
prudkému svahu sa dodnes vypína kuţeľovitý kopec zvaný Hradisko, ktorý sa má stať predmetom
archeologického výskumu. Ulice s domami nadväzovali na vstupnú bránu s dvoma veţami a
opevnenie. Touto otomanskou urbanistikou sa mestečko podobá odkrytému podobnému sídlisku v
Barci pri Košiciach. Na Myšej Hôrke boli postavené dva druhy objektov. Jedny patrili privilegovanej
vrstve mocných a druhé, mimo námestia, remeselníkom, obchodníkom a vojakom. Uprostred
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kameňmi vydláţdeného námestia bola postavená akropola, v ktorej sídlili privilegovaní obyvatelia. Ich
domy okolo námestia sa zjavne odlišovali od ostatných domov po stránke stavebnej kamennou
podmúrovkou a štruktúrou predmetov, ktoré sa v nich našli. Najmocnejšia skupina ľudí rozhodovala o
organizácii ţivota mestečka, o obchode, o stráţení Severnej cesty a iste i o hospoďarskom ţivote
celého kraja. V ich domoch sa našli početné zlaté a bronzové šperky a ozdoby, ktoré boli uschované v
nádobkách na policiach, ale aj v akýchsi skrinkách - trezoroch pod podlahou. Nádheru mnohých
predmetov zvýrazňovali výrobky z kostí a jantáru s mykénskou ornamentikou. Našli sa tu i fajansové
perly známe iba v Egypte, ako aj dve pithie, čiţe ţiarové pohrebiská v nádobách. V domoch
remeselníkov a obchodníkov sa našli kamenné výrobky, keramika, kostené a bronzové predmety,
formy na odlievanie bronzových dýk a šperkov, závaţia tkáčskych stavov a rôzne ozdobné prívesky.
Zaujímavosťou je, ţe v mestečku sa nenašli nijaké zvyšky poľnohospoďarskeho náradia, čo
pravdepodobne dokazuje, ţe obyvatelia mestečka si poľnohospoďarske produkty obstarávali od
obyvateľov zo širokého okolia pravdepodobne výmenou. Zlaté ozdoby sa vyrábali asi v meste. Je to
pravdepodobne prvý dôkaz o miestnej výrobe a produkcii v karpatskom prostredí. Pre dnešok to má
význam, lebo dokazuje, ţe zlato sa asi ryţovalo v neďalekom Slovenskom Rudohorí, ktorého prírodné
bohatstvo sa uţ v praveku vyuţívalo aj na vývoz.
Kedţe v mestečku bola rozmanitá remeselná výroba, musela existovať aj vyspelá organizácia
vtedajšej spoločnosti a súlad medzi opevnenou časťou a ostatnými obydliami, ako aj medzi
mestečkom a osadami v jeho okolí.
Najcennejšie nálezy z Myšej Hôrky, ktoré sa v Európe povaţujú za významné a známe aj v odborných
kruhoch sú: prekrásny zlatý náramok zdobený mykénskou ornamentikou, bronzová ozdoba s
centrálne umiestneným symbolom slnka s dvoma štylizovanými obrátenými levími hlavami, bronzové
ihlice, prstene, náušnice, prívesky srdcovitého tvaru, mesiačikové ozdoby, ľudská plastika a
neobyčajne rozmanitá keramika. Našli sa aj amfory zdobené špirálami a vypuklinami, dţbány, hrnce,
poháriky, misy, cedidlá a závaţia. Zvláštnosťou sú prenosné hlinené piecky - pyrauny, ktoré
pravdepodobne slúţili na prípravu jeďal. Unikátny je pyraunos na kultové účely. Oveľa menšie
pyrauny sa našli v Gánovciach, Veľkej Lomnici a na Dreveníku pri Spišskom hrade. Dôleţitá je aj
výzdoba týchto piecok, najmä stvárnenie ich prednej časti.
Najatraktívnejším objektom bolo obetisko, kde sa našli aj pozostatky ľudských obetí, nahádzané do
jamy spolu s rôznymi milodarmi. Niektoré kostry neboli kompletné, chýbali im časti rúk a nôh. Zistilo sa
aj rituálne zmrzačenie, priam beštiálne znetvorenie tiel, najmä hláv obetí. V troch prípaďoch sa našli aj
otvory v zadných častiach lebiek.
Tento objav je viac ako prekvapujúci preto, ţe na Myšej Hôrke ţili ľudia s pomerne vysokým
civilizačným štandardom. Kultové miesta a zvyky boli vţdy neodmysliteľnou súčasfou významných
sídlisk a vtedajšie kultové obrady z dnešného hľadiska môţeme iaţko pochopiť. Tým menej vieme
pochopiŕ ich rituálny kanibalizmus, čiţe ľudoţrútstvo.
S kultovými predstavami vtedajších obyvateľov moţno spájať aj hlinené sošky ţien - idoly. K ďavnejšie
známej Venuši z Gánoviec sa pripojili aj ďalšie nálezy z Myšej Hôrky. Kým neolitické Venuše
predstavovali bohyne plodnosti, sošky ţien otomanskej kultúry sú ploché. Známy je tam nájdený
fragment hornej časti ţeny s odlišnou výzdobou, najmä hlavy. Ide o pôsobivú výzdobu vpichmi. Idoly
súvisia s uctievaním plodnosti v roľníctve a pastierstve. Nálezy svedčia o sociálnych rozdieloch v
štruktúre patriarchálnej spoločnosti a o sociálnej diferenciácii obyvateľstva.
Archeológmi nájdený kultový objekt bol skúmaný v laboratóriách v Groningene v Holandsku
rádiokarbonovou analýzou, aby sa dokázala jeho pravosť.
Pri obetisku boli nájdené i tri kusy gánovského travertínu vytesané do podoby srdca. Podobné
predmety na obetovanie a obetisko sa našli jedine v Gánovciach.
A ešte jeden fakt. Podľa gréckeho bájoslovia vrch Olymp vyčnieval nad ostatným okolím ako sídlo
bohov. Aj mestečko na Myšej Hôrke bolo situované tak, aby z neho bolo vidieť končiare Vysokých
Tatier. Teda tatranské veľhory boli späté s kultom vtedy ţijúcich ľudí.
Pri sedem rokov trvajúcom archeologickom výskume sa našlo veľké mnoţstvo predmetov. Niektoré z
nich sa nachádzajú v stálej expozícii na Bratislavskom hrade a niektoré boli vystavené v malej vitrínke
historickej expozície v Národnom múzeu v Prahe. Predmety menšieho významu sú uloţené aj v iných
múzeách a expozitároch.
Na záver sa natíska otázka: Kedy a ako zaniklo toto mestečko? Na tieto dve otázky sa ani vedcom
doteraz nepodarilo dať jednoznačnú odpoved: Najpravdepodobnejšia odpoveď je, ţe asi 1500 rokov
pred našim letopočtom došlo k náhlej katastrote, pravdepodobne veľkému poţiaru. Obyvatelia zutekali
alebo boli odvlečení. Nič si so sebou nevzali, o čom svedčia neporušené nálezy na pôvodnom mieste.
Po tejto udalosti mestečko uţ nikdy nebolo osídlené. Nenašli sa ani stopy po boji, ba ani pohrebisko,
kde prípadne boli pochovaní obyvatelia mestečka. A ak aj niektorí katastrofu preţili, prečo sa
nepokúsili zachrániť aspoň časť bohatstva, ktoré tam ostalo pod troskami ich zničených domov?
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A čo s Myšou Hôrkou dnes? Podľa prof. Vlaďara sa uvaţuje o rekonštrukcii a konzervácii zvyškov
hradieb, či o vytvorení niektorých situácií priamo v teréne, akéhosi múzea v prírode a o náleţitej
propagácii tejto lokality. Aţ potom by mohla byť táto nevšedná kultúrno-historická pamiatka
sprístupnená aj širokej verejnosti a plniť svoje kultúrno-výchovné poslanie.
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ŠTRBSKÉ PLESO
Štrbské pleso je nejtypičtější morénovéledovcovéjezero, pleso na jiţní straně Vysokých Tater na
Slovensku. Nachází se v místě, kde se spojují Furkotská a Mlynická dolina na konci hřebenuSoliska a
je druhé největší na slovenské straně. Leţí ve nadmořské výšce 1346,6 m. Má rozlohu 19,76 ha, je
640 m dlouhé a 600 m široké. Dosahuje maximální hloubky 20 m.
Vodní reţim
Pleso nemá ţádný povrchový přítok ani odtok. PotokMlynica protéká 200 m východně.
Severozápadně leţí zarůstající Slepé pleso a jihovýchodně na Mlynici uměle hrazené Nové Štrbské
pleso. Náleţí do povodí potoka Mlynica, ať uţ přímo nebo prostřednictvím jejího přítoku Lieskovce.
Voda z něj v minulosti odtékala i do povodí Bílého Váhu[1]. Díky činnosti člověka však dnes odtéká
[2]
voda pod zemí jen do povodí Baltského moře . Voda u hladiny dosahuje průměrné roční teploty 6 °C
při maximu 19 °C. Jezero zamrzá přibliţně na 155 dní. Rozměry jezera v průběhu času zachycuje
tabulka:
rok

měření prováděl

rozloha délka
ha
m

šířka
m

hloubka
m

1909

Ludomir Sawicki

20,96

680

479

19,6

1930

J. Schaffer

16,72

600

444

19,7

1961-67

pracovníci TANAPu

19,76

640

600

20

Fauna
V plese se vyskytuje pravděpodobně nejčistší genetická forma síha severního marény. Dále se zde
vyskytují pstruh potoční, štika obecná, hlavatka obecná, plotice obecná, okoun říční, jelec jesen.
Historie
Pleso patřilo liptovské rodině Szentiványi, od nichţ ho v r. 1901 odkoupil uherský stát. Osada Štrbské
Pleso na březích jezera vznikla v roce 1872, kdy tu byla postavena první chata. Historické jádro osady
leţí na čelní moréně mlynického ledovce. Je to nejvýše poloţená osada na Slovensku. Od r. 1885 má
charakter klimatických lázní.
Okolí
V okolí je sportovní středisko pro severské lyţařské disciplíny, lyţařský areál FIS. Pleso slouţí jako
východisko túr do Furkotské, Mlynické a Mengusovské doliny. Nad plesem je dolní stanice sedačkové
lanovky, která vede na Chatu na Solisku. Kromě lanovky se zde nacházejí ještě další vleky. Nachází
se zde stanice Tatranské horské sluţby. K Popradskému plesu vede naučná stezkamezi Plesom a
plesom. Štrbské pleso leţí v národní přírodní rezervaciFurkotská dolina. U východního okraje plesa se
nachází přírodní rezervaceRašelinisko.
Přístup
 V roce 1896 byla postavena ozubnicová ţeleznice ze Štrby.
 Tratí Tatranské elektrické ţeleznice je spojené se Starým Smokovcem.
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VLKOVCE
Nazrieť do minulosti Spiša je pomerne dosť obtiaţne, ešte obtiaţnejšie je však odhaliť rúško , ktorým
sa halí minulosť jeho dedín. Dnešné dediny zohrávali v histórii Spiša svoju dôleţitú úlohu.
Obec Vlkovce , vzdialená od sveta mala v dejinách Spiša dôstojné postavenie, predčila aj ľudnatejšie
mestá. Jej história bola úzko spätá s udalosťami spišských miest.
Obec leţí medzi vrchami /vysokohorské pásmo/ vzdialená 17 km od Keţmarku a 12 km od Levoče. V
historických listinách sa obec Vlkovce spomína v prvej písomnej zmienke r.1268
Samotná minulosť je však spätá s rokom 1317 V tomto roku sa Vlkovce spomínajú v privilegovanej
listine pre Spišských Sasov, kde obec figuruje ako člen spoločenstva Spišských Sasov. Menovali sa
Vylkysdorff. V r.1360 sa Vlkovce spomínajú pod menom Kuntzmanzdorff.
Obec medzi Spišskými mestami mala zvláštne postavenie, ako na to poukazuje pomenovanie obce v
uvedenej výsadnej listine, ....una cum civitáte desewicutibus nostrae Regia Majestáti vidi licet
Vylkysdorff. / Spolu s mestom sluţobníkov našej kráľovskej výsosti , t.j.Vylkovcanie / Z toho sa
usudzuje, ţe obec bola osadená uţ pred príchodom Nemcov na Spiš. Bolo to pôvodne
obyvateľstvo,ktoré sa zaoberalo poľovačkou na vlkov pre kráľa. Po tatárskom vpáde obec obsadili
Nemci a obec sa dostala do spoločnosti miest. Obyvatelia boli slobodní / nie poddaní / a mali veľké
privilégia. Mohli si voliť vlastného richtára a farára. Boli oslobodení od všetkých daní. Podliehali
Spišskému grófovi , ktorý sídlil v Levoči. Mali právo rybolovu, poľovačky a zvlášť právo vyklčovania
lesov spojené s premenou na ornú pôdu.
V r.1492 , keď sa rozpadlo spoločenstvo Sp.Sasov, Vlkovce ostávajú v spoločnosti Spišských miest a
naďalej majú tie isté práva a privilégia. V polovici 15.stor. sa dostávajú do područia Spišského hradu s
ostatnými mestami. Tým strácajú doterajšie práva a privilégia a stávajú sa obyčajnou zemepánskou
obcou. V r. 1514 sa dostávajú do zálohy mesta Levoča a stávajú sa majetkom mesta na dlhý čas. V r.
1646 sa počet obyvateľov obce odhaduje na 40.
Celá obec mala 10 domov a v roku 1655 celá vyhorela. Od mesta Levoča ju odkupuje zemepán Juraj
Grieger. Jeho majetok aj s domom sa odhaduje cca na 70 ha. Z celkového počtu obyvateľov bolo 10
sedliakov, 4 podţehliari, l sluha a 2 slúţky. Gazdovia mali samostatné domy. Podţehliari a sluhovia
bývali u zemepána Griegera. Pestovali jedine jačmeň a ovos, pšenica sa nesiala vôbec kvôli
klimatickým podmienkam. Obyvatelia odovzdávali desiatok a deviatok svojej úrody v tzv.
bratislavských mericiach. Samotné hospodárstvo zemepána bolo dosť rozsiahle a bolo ohradené
múrom. Doma vo svojom dome pálil lieh. V pivniciach bývali ţehliari a sluhovia. V 18. st. nastáva
veľká zmena. Celý majetok odkupujú prisťahovalci /Poliaci/ za 400 zlatých. Poľský pôvod
prisťahovalcov je v obci doposiaľ zachovaný.
Klenotnica ľudových zvykov
Celý rok sa s pravidelnosťou dodrţiavajú zvyky a obyčaje. Zamerané sú na hospodársku alebo
spoločenskú stránku ţivota, prihliadnuc na súvislosť s cirkevným poriadkom, kalendárom a príslušným
časovým obdobím.
Nový rok začal vinšovaním po rodinách. Vinšovať však chodila len muţská časť obyvateľstva , lebo
vraj ţena na Nový rok do cudzieho domu neznamenala nič dobrého.
Na Tri krále chodil kňaz v sprievode miništrantov a rechtora po domoch koledovať a svätiť príbytky.
Na Hromnice sa vo veľkom sánkovalo.
Najbujarejšie sviatky v roku boli Fašiangy. V nedeľu bola zábava a všelijaké ľudové hry. Pondelok
prestrojení mládenci chodili ,, FAŠIANGOVAŤ „ po dedine ,aby nazbierali poţiveň na fašiangovú
večeru. V kaţdom dome, kde vykrútili dievky a ţenské osadenstvo , ich obdarovali slaninou, klobásou
a inými surovinami. Veselili sa do utorkového večerného zvonenia, ktoré nariadilo , ţe aţ do Veľkej
noci je koniec tancov a veselenia.
S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami sa blíţil jarný čas.
Na Čiernu nedeľu dievky pripravili Morenu / figurínu ţeny zo slamy /, ktorú spevom vynášali cez
dedinu , kde ju na lúke spálili. Týmto úkonom vyniesli z dediny všetky choroby ,porobiská a ostatné
neduhy trápiace ľudí.
Po pôstnom období nadišla očakávaná Veľká noc . V nedeľu po omši dievčence naprostred dediny
spustili svoje „ Hoja ďuňďa „ , tým dali vedieť, ţe je tu opäť čas radosti a veselosti. Bol to tanec dievčat
a mladých ţien s rôznymi tanečnými prvkami , z ktorých vyţarovala radosť z prichádzajúcej jari.
Veľkonočný pondelok dopoludnia sa niesol v znamení oblievačiek, keď mládenci s harmonikami po
domoch navštevovali dievčence a pritom ich patrične pooblievali studenou vodou.
Máj patril láske a tú mládenci svojej vyvolenej prejavovali okrem iného aj tým,ţe stavali pekné brezové
májky. Májka ozdobená venčekom symbolizovala blíţiacu sa svadbu.
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23. jún predvečer sviatku sv. Jána sa mládeţ schádzala na najvyššom kopci za dedinou . Pri veselom
speve sa mládenci predvádzali v preskakovaní cez vatru.
Letné mesiace sa niesli v znamení prác na poli , kde tieţ nechýbala dobrá nálada, ktorá zmierňovala
únavu a spríjemňovala ťaţký ţivot roľníkov pod Tatrami. Aj keď roboty bolo neúrekom , nedele a
cirkevné sviatky sa dodrţiavali a máloktoré sa obišli bez muziky a veselej zábavy.
Svadby boli osobitnou kapitolou ľudových zvykov. Mali svoj určitý štýl a neopakovateľný ráz.
Návrat zimy znamenal trávenie dlhých zimných večeroch pri krosnách ,priadkach a páračkach.
30.novembra – „Ondreju , Ondreju ja Ti na hlavu olovo leju „.Takto spievali dievky, keď liali horúce
olovo do vody a tam sa vytvárali rôzne figúrky, z ktorých veštili budúcnosť dievčat.
Na Barboru lámali dievčence konáriky z čerešne a do Vilie na Vianoce polievali, aby rozkvitli. Tradícia
hovorí ,ţe v kaţdej domácnosti musel byť ţivý kvet cez vianočný čas.
Na Štedrý večer sa po večeri ľudia pobrali na polnočnú sv. omšu do farského kostola.
Najviac očakávaný pre mládencov bol deň sv. Štefana ,kedy bol okrem zábavy aj mládenecky krst. Na
ňom sa do mládeneckého stavu prijímali chlapci , ktorí dovŕšili 15.rok .Taktieţ sa vyrovnávali účty a
trestali mládenecké priestupky z ulynulého roka. Tento spôsob mal nielen morálnu podstatu ale
prispieval aj k dodrţiavaniu poriadku medzi mládencami. Miesto konania krstu bolo tajné a okrem
mládencov nemal naň prístup nikto.
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ŢELEZNICE
OZUBNICOVÁ ŢELEZNICE ŠTRBA – ŠTRBSKÉ PLESO
Ozubnicová ţelezniceŠtrba – Štrbské Pleso (lidově zvaná „zubačka“) je úzkorozchodnáozubnicová
dráha na Slovensku ve Vysokých Tatrách. Byla postavena roku 1896 a zrekonstruována v roce 1970.
V dolní stanici (Štrba) navazuje na hlavní trať běţné ţelezniční sítě, v horní stanici na trať Tatranských
elektrických ţeleznic do Starého Smokovce.
Stará ozubnicová dráha
 Rozchod: 1000 mm
 Ozubnicový systém: Riggenbachova ozubnice
 Délka trati: 4,75 km
 Délka ozubené části trati: 4,05 km
 Nejvyšší stoupání: 127 ‰
 Převýšení: 444 m
Nová ozubnicová dráha
Nová ozubnicová dráha po přestavbě ozubnicového systému a elektrizaci byla otevřena 12.
února1970 těsně před konáním Mistrovství světa ve sjezdovém lyţování.
 Rozchod: 1000 mm
 Ozubnicový systém: Strubova ozubnice
 Délka trati: 4,75 km
 Nejvyšší stoupání: 150 ‰
 Napájecí soustava: 1500 V stejnosměrná
Vozidla
Nové jednotky byly vyrobeny a dodány během rekonstrukce trati v roce 1970 švýcarskou firmou
Schweizerische Lokomotiv und Maschinenfabrik (SLM). Jedná se o elektrické jednotky řady 405.95,
které se skládají z hnacího vozu řady 405.95 (původní označení EMU 29.0) a řídicího vozu řady
905.95 (původní označení Ř 29.0).[2]
TATRANSKÁ ELEKTRICKÁ ŢELEZNICE
Tatranské elektrické ţeleznice (TEŢ) je jednokolejná, úzkorozchodná, elektrizovaná síť ţelezničních
tratí ve Vysokých Tatrách.
Má dvě tratě:
 Poprad-Tatry – Starý Smokovec – Štrbské Pleso (29,1 km, trať ŢSR 183)
 Tatranská Lomnica – Starý Smokovec (5,9 km, trať ŢSR 184)
Jezdí zde elektrické jednotky řady 425.95 vyrobené počátkem 21. století ve Vrútkách s pouţitím
švýcarské licence. Předtím (od počátku 70. let 20. století) zde byly v provozu elektrické jednotky řady
420.95, vyráběné ČKDPraha, závod Tatra Smíchov.
Na tuto síť navazuje ozubnicová ţeleznice Štrba – Štrbské Pleso a pozemní lanová dráha Starý
Smokovec – Hrebienok, které však nejsou součástí TEŢ.
Vznik tatranské ţeleznice
Díky výstavbě prvních ţelezničních tratí na Slovensku v druhé polovině 19. století (Košickobohumínská dráha roku 1871 a trať z Popradu do Keţmarku25. července1892) začaly být Vysoké
Tatry dostupnější a začala se zde rozmáhat turistika. To vyţadovalo také určité dopravní řešení. Roku
1896 byla zprovozněna ozubnicová dráha Štrba – Štrbské Pleso. Spojení zajišťovaly také droţky a
omnibusy, v letech 1904 aţ 1906 dokonce tatranské trolejbusy. Ty se však ukázaly jako nevyhovující,
a tak se podnikatelé Matejka a Krieger rozhodli pro vybudování ţelezniční trati, která by spojila Poprad
a Starý Smokovec. Rozchod kolejí u ní měl činit 1000 mm, trať měla být elektrifikovaná – vlaky by
jezdily pod elektrickýmnapětím 550 V.
Zmíněná trať se začala stavět roku 1906, v únoru o dva roky později byla jiţ v podstatě dokončená.
Jako oficiální termín otevření byl stanoven 1. červenec1908. Ten se však nakonec ukázal jako velmi
nereálný; vzhledem k tomu, ţe královské ministerstvo obchodu ji odmítlo zprovoznit z důvodu
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některých nevyhovujících technických parametrů. Nakonec se přece jen na trati Poprad-Tatry – Starý
Smokovec dlouhé 13,6 km od 20. prosince roku 1908 začalo jezdit.
Společnost provozující tatranské ţeleznice se jmenovala Tátrafüredi Helyiérdekü Villamos Vasutak
(T.H.É.V.V.) – Smokovecká vicinální elektrická dráha.[1]
Rychlý rozvoj v poslední etapě ţivota Uherska
Jiţ tři roky poté se jezdilo i na trati z Tatranské Lomnice přes Starý Smokovec do Tatranské Polianky,
přesně od 16. prosince1911. Na posledním, třetím a nejnáročnějším úseku vedoucím na Štrbské
Pleso, se pak cestující mohli svézt od 13. srpna1912. V provozu byly kromě osobních i nákladní vozy
pro přepravu uhlí, cihel cementu a dalšího nákladu. Díky dobrým hospodářským výsledkům se
uvaţovalo i dalších tratích (např. Štrbské Pleso – Liptovský Hrádok, Tatranská Lomnica – Tatranská
Kotlina), tyto návrhy však ukončila první světová válka.
Na přelomu desátých a dvacátých let došlo také ke změně majitele (od této doby společnost
provozující ţeleznici vlastnila anglo-maďarskábankaAegisz se sídlem v Budapešti), následně proběhla
reforma vedení a jeho zjednodušení. Díky sněhovým pluhům se mohlo jezdit od přelomu let 1923 a
1924 i v zimě.
Od Československa přes socialismus aţ k nezávislému Slovensku
Po vzniku československého státu se společnost přejmenovala - nový název zněl Tatranská elektrická
vicinálna dráha (T.E.V.D.).
Aţ do roku 1928 pouţívala hnací vozidla lyrové sběrače, které později nahradily pantografové. Ve 30.
letech se pak objevují první vozidla vyrobená v ČSR.
30. 12. 1948 se TEVD stala součástí ČSD a začalo se pro ni pouţívat označení Tatranské elektrické
ţeleznice - TEŢ. Od roku 1993 se TEŢ staly součástí nově vzniklých Ţeleznic Slovenskej republiky
(ŢSR). V letech 2002 aţ 2004 byla provozovatelem pravidelné osobní dopravy firma Ţelezničná
spoločnosť, od roku 2005 pak Ţelezničná spoločnosť Slovensko, provozovatelem dráhy je stále ŢSR.
V 50. letech se postupně začaly dodávat nové vozy M 49.0, ty se však neosvědčily a tak je v 60.
letech nahradily třídílné soupravy nové řady EMU 89.0 (dnes označovaného jako 420.95). Jednalo se
o vlakyčeskoslovenské výroby z ČKD, dodávané byly aţ do roku 1970; při jejich vývoji byly pouţity
některé zkušenosti z výroby vozů tramvajových (typy Tatra T2 a Tatra T3).
Mezi lety 1965 a 1969 proběhla k mistrovství světa v lyţování rekonstrukce, po roce 1970 uţ slouţí
ţeleznice výhradně osobní dopravě. O dalších patnáct let později pak přibyly ještě dvě lokomotivy,
vyrobené v tehdy sovětskéKaluze. Poslední změny ve vozovém parku se ukutečnily na přelomu
tisíciletí; podle tendru, který roku 1995 vyhrálo konsorciumŢOS Vrútky/Stadler/ADtranz byly jednotky z
60. let nahrazeny novými jednotkami řady 425.95,které byly vyrobeny ve Vrútkách v rámci švýcarské
licence. Dnes jsou TEŢ napájeny napětím 1500 V.

