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Blížiaci sa víkend ponúka jedinečnú príležitosť vidieť a užiť si viaceré pamiatky,
ktoré sú zvyčajne pred očami verejnosti ukryté. Je to aj vďaka celoeurópskemu
kultúrnemu podujatiu dni európskeho kultúrneho dedičstva 2016, ku ktorému sa

Slovensko tradične pripája. Široká verejnosť dostáva v septembri príležitosť
spoznať vzácne pamiatky, výnimočne sprístupnené na určitý čas.

dni európskeho
kultúrneho dedičstva

Podujatie
upriamuje
pozornosť
najširšej ve-
rejnosti na
mimoriadne

hodnoty rozmanitého kultúrne-
ho dedičstva v 50 štátoch Euró-
py. Počas dní, ktoré potrvajú
celý september, sa sprístupňu-
jú mnohé objekty, ktoré sú zvy-
čajne uzavreté. Súčasťou sú
špeciálne kultúrno-spoločens-
ké podujatia v múzeách, galé-
riách, kostoloch a podobných
objektoch. Slovensko sa k po-
dujatiu pripojilo v roku 1993, od
roku 2000 je koordinátorom dní
Združenie historických miest
a obcí Sr.

www.dekd.sk

Sobota 10. 9. 2016
PrEhliadky Pamiatok mESta

Mesto Holíč sa už tradične pripája k Dňom
európskeho kultúrneho dedičstva a podpo-
ruje ho mnohými podujatiami s pestrým
programom. Na sobotu sú pripravené bez-
platné prehliadky viacerých historických
objektov mesta s odborným výkladom. Pa-
miatky budú otvorené v čase od 9. do 16.
hodiny. Návštevníci sa môžu tešiť nielen na
Holíčsky zámok, Mestské múzeum a galé-
riu, ale aj na Kostol sv. Martina, Kostol Bož-
ského srdca Ježišovho, Evanjelický toleranč-
ný kostol, barokovú sýpku a Veterný mlyn.

Piatok 9. 9. 2016
Salamandrové dni
Salamander bol pôvodne slávnostný sprievod
poslucháčov banskoštiavnickej akadémie pri
významných príležitostiach. Konal sa vždy po

zotmení vo svetle baníc-
kych kahancov a fakieľ. Pri
prechádzaní sprievodu
z jednej strany ulice na
druhú mihotavé svetlo evo-
kovalo pohyb salamandry
škvrnitej. Salamandrové
dni sú v súčasnosti malý
mestský festival, oslava bo-
hatej štiavnickej baníckej
histórie a tradícií. Najväč-
ším lákadlom je historický
sprievod, no aj tradičný jar-
mok, hudobné koncerty,
podujatia pre deti, výstavy,
burzy. Jedným z podujatí
je aj Deň otvorených dverí v Slovenskom ban-
skom archíve. Návštevníci sa tu môžu obozná-
miť s baníckou a hutníckou dobovou termino-
lógiou, prezrieť si originály archívnych doku-

mentov, staré banské mapy, veduty. Pre deti je
pripravené netradičné pexeso, skladanie archív-
neho puzzle a iné súťaže, najšikovnejší získajú
spomienkové predmety.

Piatok 9. 9. 2016, Synagóga
Synagógu ako centrum života židovskej obce postavili v roku 1925, jej
ďalší osud akoby priamo poznačila tragédia židovskej komunity v Lu-

čenci počas druhej svetovej vojny – desaťročia
bola vo veľmi zanedbanom stave a dokonca jej
hrozila asanácia. Mesto však napokon našlo fi-
nančné zdroje na rekonštrukciu tejto impo-
zantnej pamiatky. V rokoch 2014 až 2015 bola
zrealizovaná obnova pôvodnej dispozície, štu-
kovej výzdoby, kamenných prvkov a ďalších
vzácnych prvkov. Nádherné priestory sa dočka-
li aj ocenenia: realizátori získali tohtoročnú
cenu časopisu Pamiatky a múzeá v kategórii
obnova – adaptácia. Návštevníci sa môžu pre-
svedčiť o výnimočnej atmosfére miesta na ver-
nisáži umeleckého diela Memento a na večer-
nom koncerte Pressburger Klezmer Band pri
príležitosti pamätného dňa obetí holokaustu.

PokLaDy
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Banská štiavnica
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nedeľa 11. 9. 2016
návrat na várhEgy
V obci Nižná Myšľa pri Košiciach v lokalite Várhegy sa nachádza jed-
na z najvýznamnejších archeologických lokalít u nás. Na začiatku
doby bronzovej tu stála opevnená osada – spoločensko-hospodárske
centrum s prekvitajúcimi remeslami a obchodom. Pri osade si obyva-
telia založili kostrové pohrebis-
ko, na ktorom bolo zatiaľ preskú-
maných takmer 800 hrobov. Čle-
novia o. z. Collegium Myssle sa
snažia pretaviť poznatky získané
dlhoročným archeologickým vý-
skumom do komplexu vznikajú-
ceho archeologického skanzenu.
Vybudovali tu dve repliky príbyt-
kov a časť opevnenia pravekej
osady so vstupnou bránou a mos-
tom. Jedenásteho septembra sa tu uskutoční podujatie Návrat na Vár-
hegy, ktoré organizuje Východoslovenské múzeum v Košiciach spo-
ločne s o. z. Collegium Myssle a obcou Nižná Myšľa. Od 13. hodiny
ožije lokalita pravekými i súčasnými remeslami, ukážky priblížia život
ľudí v dobe bronzovej, no aj v mladších obdobiach našej histórie. Prí-
ďte sa pozrieť na dobové tavenie a odlievanie bronzu, výrobu kerami-
ky a jej vypaľovanie či tkanie látok. Súčasťou podujatia bude aj pre-
zentácia prebiehajúceho archeologického výskumu.

Facebook: Návrat na Várhegy v Nižnej Myšli

nižná myšľa

dni európskeho kultúrneho dedičstva podporili
ministerstvo kultúry Sr a nadácia SPP
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