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Problém s vlhkosťou má najmä vzácna kaplnka

Kežmarský hrad čakajú mesiace úprav
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KEŽMAROK 12. januára (SITA) - Na Kežmarskom hrade budú aj tento rok
pokračovať v odvlhčovaní priestorov a podobné sanačné úpravy čakajú aj
jeho nádvorie. Pomôže v tom Ministerstvo kultúry SR aj Európska ...
KEŽMAROK 12 januára (SITA) - Na Kežmarskom hrade budú aj tento rok
pokračovať v odvlhčovaní priestorov a podobné sanačné úpravy čakajú aj jeho
nádvorie. Pomôže v tom Ministerstvo kultúry SR aj Európska únia. V dezolátnom
stave je vplyvom vlhkosti tiež vzácna kaplnka, jediná pôvodná zachovaná časť
hradu. Pre agentúru SITA to uviedla riaditeľka Kežmarského múzea Erika
Cintulová Prvé práce by mali na hrade robit do marca.
.Začíname realizovať projekt z dotačného systému Ministerstva kultúry SR z
programu Obnov si svoj d o m / uviedla Cintulová. Vďaka nemu hrad získal od
ministerstva 10-tisíc eur. Celkové náklady na sanačné práce sú podľa riaditeľky
múzea vyčíslené na 28-tisíc. „Ten zvyšok si budeme musieť doplatiť aj z vlastných
finančných prostriedkov," dodala. Problémom je podľa nej to : že práce by sa mali
realizovať do marca : ináč by hrad o dotácie prišiel. Situáciu zatiaľ komplikuje
náročné podtatranské počasie. „Vieme, že tu musia byt dodržané isté
technologické postupy, aby ten výsledný efekt bol naozaj taký. aby sme opäť po
niekoľkých rokoch nemuseli riešiť túto situáciu/ povedala Cintulová. Projekt
rozdelili na dve etapy. Práce financované z vlastných zdrojov budú ukončené do
konca septembra.
V minulom roku sa na Kežmarskom hrade podarilo odvlhčiť vstupnú sieň do hradu
a priľahlú miestnosť. V nej by mala byt v budúcnosti inštalovaná nová expozícia
archeológie. Kežmarský hrad chce sanáciu vlhkosti v objekte v budúcnosti
realizovať aj z ďalších zdrojov z Európskej únie. J e to veľký projekt, ktorý je
vyčíslený na takmer jeden milión eur a bude ho podávať náš zriaďovateľ, ktorým je
Prešovský samosprávny kraj,11 informovala SITA riaditeľka hradu Projekt by mal
byt podaný v marci a práce ukončené do konca roka. V rámci neho by išlo o
odvlhčenie nádvoria hradu a reštaurátorské práce, najmä fresiek.
Vzhľad nádvoria netrápi len riaditeľku hradu, podľa nej si ho všímajú aj turisti.
„Keďže sa nachádzame v centre mesta, na tomto nádvorí organizujeme počas
celého roka viaceré pekné podujatia. Keď k nám návštevník príde a vidí, v akom
stave je nádvorie, je z toho dosť znechutený/ uviedla. Ako ďalej vysvetlila, s
vlhkosťou bojuje historický objekt roky. „Berme do úvahy fakt, že tento hrad nie je
na kopci a nachádza sa priamo v centre mesta. Ďalšou nevýhodou je to, že v jeho
okolí boli kedysi močariská. Táto vlhkosť sa zákonite dostáva do hradných múrov,
ktoré sú hrubé a nasávajú vlhkosť ako špongia/ povedala Cintulová. Podľa nej si
hrad vyžaduje veľkú finančnú injekciu, aby sa pozbieral.
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