z histórie nášho okolia

usadlostí veľmi úzko súviseli.
Hospodársky, kultúrny a politický
vývin ich vzájomných vzťahov dospel po
oslobodení k tomu, že v roku 1946 boli
k Popradu pripojené Spišská Sobota a
Veľká, v roku 1960 Stráže pod Tatrami a
v roku 1974 Matejovce. Vytvoril sa tak
veľký podtatranský mestský celok.
Historické správy o vzniku Popradu
sú dosť nejasné. Meno Poprad sa síce
vyskytuje už v listine z roku 1209, no
ide iba o názov rieky. Málo zreteľná je
i zmienka historika a archeológa Munnicha z roku 1885 o existencii hradu
Poprad, ktorý bol údajne iba o niečo
menší ako Spišský hrad. Ešte v 13. Storočí
sa tu začali usadzovať nemeckí kolonisti.
Ich počet sa v 14. storočí zväčšoval, o
čom svedčí i skutočnosť, že sa mestečko
začína nazývať Popradzaza (Saský
Poprad) a neskôr má už úplne nemecké
pomenovanie Deutschendorf, ktoré sa
používa až do 17. Storočia.
Na mesto dozrel Poprad v 16. storočí, o
čom svedčí vlastné pečatidlo a základné
mestské administratívne úpravy, i keď
administratívnym a kultúrnym centrom
všetkých piatich usadlostí vtedy bola a
ešte dlho ostala Spišská Sobota. Hospodársky sa začal Poprad zveľaďovať
najmä v 16. a 17.
Medzi najvýznamnejšie kultúrne pamiatky v Poprade patria najmä jeho kostoly.
Rímskokatolícky kostol sv. Egídia (Po-

prad) – pochádza z 13. storočia a je
dominantou námestia. Z pôvodnej
stavby sa zachovala veža, časť lode a
presbytérium.
Renesančná zvonica (Poprad) –
nachádza sa pri kostole a pochádza
z roku 1658.
Rímskokatolícky kostol sv. Juraja (Spišská Sobota) – neskororománsky, spomínaný v listinách
už v roku 1273. V roku 1464 bol
goticky prestavaný. Na severnej
strane pribudovali začiatkom 16.
storočia kaplnku sv. Anny. Vzácny
je aj interiér kostola: hlavný oltár z
roku 1516 je dielom Majstra Pavla z
Levoče.

Rímskokatolícky kostol sv.
Štefana Kráľa (Matejovce) – postavený bol v 1. polovici 14. storočia v
gotickom slohu, barokovo upravený
v 18. storočí. Najcennejšou súčasťou
interiéru je gotický krídlový oltár
pochádzajúci asi z roku 1540.
Rímskokatolícky kostol sv. Jána
Evanjelistu (Veľká) – postavený v
13. storočí. Z pôvodnej neskororománskej stavby sa zachovala veža
a múry lode. Pozornosť si zaslúži
bronzová gotická krstiteľnica z roku
1439 a gotická monštrancia z 15.
storočia.
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