Región Spiš leží na východnom
Slovensku. Patrí medzi turisticky najatraktívnejšie miesta
nielen na Slovensku,
ale v celej strednej
a východnej Európe.
Tento región je
popretkávaný unikátnymi historickými
pamiatkami a prírodnými zákutiami európskeho i svetového
významu.
Geografická poloha Spiša spôsobovala, že v minulosti ale aj teraz mali ľudia
na Spiši ťažký život. Sever lemujú štíty
Vysokých Tatier, ktoré prechádzajú cez
Belianske Tatry do jedinečnej scenérie
Pienin s riekou Dunajec. Východ uzatvára Levočské pohorie symbolizované
najmä masívom Braniska. Z juhu lemuje
Spišsko-gemerské Rudohorie, na ktoré
nadväzujú fantastické bralá a rokliny
Slovenského raja. A západné kopce
predstavujú európske rozvodie.
Akúsi chrbticu Spiša tvoria povodia
riek Hornád a Poprad, pričom Poprad je
jedinou slovenskou riekou, ktorá tečie
na sever do Baltického mora.
Obrovské ihličnaté lesy, ktoré
pokrývajú značnú časť Spiša, slúžia na
obživu obyvateľstva, ale aj na turistiku.
Na horských lúkach a poľanách sa pasú
ovce a dobytok, v zime slúžia na zimný
šport.
Územie je nesmierne bohaté na
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umelecko-historické pamiatky. Do
zoznamu svetových prírodných a
kultúrnych pamiatok UNESCO patria
Spišský hrad, Spišská Kapitula, Spišské Podhradie, Žehra,
Dobšinská ľadová jaskyňa.
Medzi národné kultúrne
pamiatky patria Dielo Majstra Pavla z Levoče a chrám
sv. Jakuba v Levoči, Spišský
hrad, kežmarské evanjelické
lýceum a artikulárny kostol,
múzeum v Krompachoch,
kostolík v Žehre.
Na tomto území sa nachádza
niekoľko mestských pamiatkových
rezervácií - Levoča, Kežmarok, Spišská
Kapitula, Spišská Sobota.

POPRAD

Začiatky Popradu siahajú až do
praveku. Máme o tom vzácne svedectvo: Nález pozostatkov neandertálskeho človeka spred 120 000 rokov v
Gánovciach, obci vzdialenej 4 km od
Popradu.
Človek tu žil od tej doby nepretržite
- svedčia o tom nálezy z doby kamennej, bronzovej až po dobu historickú.
Tá sa pre nás začína v polovici trinásteho storočia, keď sa v listinách postupne
spomínajú Matejovce (roku 1251),
Poprad (1256), Spišská Sobota (1256),
Veľká (1268) a Stráže (1300). Historické
osudy týchto piatich hornospišských

spiš, poprad,
kežmarok

z histórie nášho okolia

