


 

    

 

 

 

 

Keď január vodu pustí, 
v ľad ju zas marec zhustí.

Keď je pekne na Romana, 
býva žatva požehnaná.

 Pohľad zo západnej strany námestia. V strede evanjelický kostol, nad ktorým sa dvíha veža Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie.



 

  

 

 

 

 

Studený marec, mokrý máj, 
bude humno ako raj.

Nerád tomu sedliak býva, 
keď mu v apríli nepršieva.

 Levočská ulica s Kostolom Nepoškvrneného počatia Panny Márie nazývaným aj ako malý kostol.



 

 

 

  

Svätá Žofi a stromy rozvíja.

Na svätého Jána otvára sa k letu brána.

  Pohľad na Školskú ulicu. Vpravo zobrazená už neexistujúca židovská synagóga, oproti ktorej sa nachádza dnešné gymnázium.



 

  

 

 

    

Mária Magdaléna čistá, 
je hojnosť v záhradách istá.

Ak je na Vavrinca slnce, 
budú medu plné hrnce.

 Pohľad z evanjelického kostola na západnú časť námestia.



 

 

   

Panny Márie narodenie, 
lastovičiek rozlúčenie.

Keď na Sergeja vetry dujú, 
po celú zimu nás navštevujú.

 Východná časť námestia. Vľavo sa nachádza Reduta.



   

 

 

 

 

 

        

 

Na Martina medveď líha.

Od Lucie do Vianoc 
každá noc má svoju moc.

 Provinčný dom pôvodne slúžiaci ako mestská radnica. Nachádza sa v strednej časti námestia. Jeho súčasťou je Levočská brána.
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Panoráma mesta Spišská Nová Ves. 
V pozadí silueta Vysokých Tatier.

Pohľad zo západnej strany námestia. 
V strede evanjelický kostol, nad ktorým 
sa dvíha veža Rímskokatolíckeho 
farského kostola Nanebovzatia Panny 
Márie.

Pohľad na Školskú ulicu. Vpravo 
zobrazená už neexistujúca židovská 
synagóga, oproti ktorej sa nachádza 
dnešné gymnázium.

Východná časť námestia. 
Vľavo sa nachádza Reduta.

Pohľad z evanjelického kostola 
na západnú časť námestia.

Provinčný dom pôvodne slúžiaci 
ako mestská radnica. Nachádza 
sa v strednej časti námestia. 
Jeho súčasťou je Levočská brána.

Levočská ulica s Kostolom 
Nepoškvrneného počatia Panny Márie 
nazývaným aj ako malý kostol.
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