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Románsky kostol v mestkej časti Kalinčiakovo

s postrannými vežičkami. Na severnej strane námestia si postavili
domy bohatí levickí podnikatelia,
vľavo je Jozefčekov dom, na pravej
strane s ním susedí Knappov dom.
Na opačnej strane námestia stojí
od roku 1910 secesný Hotel Lev
(12). Len východnú stranu námestia zapĺňa moderná stavba kultúr-

neho domu Družba, ktorá zacláňa
výhľad na tradičnú dominantu
v pozadí, ktorou je rozmerná budova bývalého učiteľského ústavu
z roku 1911. Prechádzku ukončíme
pri Pamätníku padlým v 2. svetovej vojne v strede vynoveného Námestia slobody.
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Pamätník využívaný ako rozhľadňa na vrchole travertínovej kopy Vápnik
(Siklós)
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Zaujímavosti mimo trasy
V severnej časti mesta sa podarilo
obnoviť levickú Kalváriu. Nad vrcholovou kaplnku je postavená vyhliadková veža s krížom. V mestskej časti
Kalinčiakovo sa nachádza klasicistický kaštieľ a románsky kostol.
Od neďalekého rekreačného strediska s termálnym kúpaliskom Margita
Ilona stúpa cesta na vŕšok Vápnik
nazývaný aj Siklóš. Na vrcholovej
travertínovej kope je postavený pamätník slúžiaci aj ako rozhľadňa.
Z tohto miesta v marci 1945 maršal
R. J. Malinovskij riadil boje o Hron.
Rekonštrukcia tejto významnej vojenskej operácie na konci 2. svetovej
vojny sa každoročne konáva v neďalekom Starom Tekove. V okolí Levíc
nachádzame aj pamätné miesta pripomínajúce inú bitku, ktorá sa udiala
v rámci tureckých vojen v júli 1964
pri Leviciach.

Levický zlatý ónyx
V lome pod pamätníkom na
Vápniku sa ťažila ušľachtilá odroda
travertínu známa ako Levický zlatý
ónyx. Tento vzácny ónyxový mramor je exkluzívnym dekoračným
materiálom na výzdobu interiérov
ako aj materiálom na výrobu úžitkových a galantérnych predmetov.
Z ónyxu sú krásne šachové súpravy,
misky, vázu ale aj liturgické predmety. Levický zlatý ónyx zdobí napr.
interiér levickej pošty a interiér Kostola sv. Ducha v Leviciach.
Podujatia
Levické poľovnícke dni – poľovnícka výstava s kultúrnym programom
(marec)
Levické divadelné hry – cyklus divadelných predstavení (apríl)
Dni mesta – kultúrne a spoločenské
podujatie spojené s jarmokom (máj)
Levické hradné slávnosti – historické slávnosti (jún)
Boje na Hrone – rekonštrukcia bojovej operácie druhej svetovej vojny v
Starom Tekove (júl)
Levický jarmok – jesenný ľudový
trh s kultúrnym programom (október)

