POKLADY
S L O VE N S KA

SEPTEMBER

bude patriť
UNIKÁTNYM PAMIATKAM
slovensko sa môže pýšiť množstvom výnimočných pamiatok. No ak sú
osamelé, bez ľudí, bez vzájomnej interakcie, teda bez života, sú „len“ kameňom,
vykopávkou... Práve téma Pamiatky a my zarezonuje v septembri v súčinnosti
s celou európou a viaceré historické skvosty ožijú. Nezaváhajte a staňte sa aj
vy tento rok súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2016.
Dni európskeho kultúrneho
dedičstva
Podujatie je organizované Radou európy
a európskou
komisiou
a upriamuje pozornosť najširšej verejnosti na mimoriadne hodnoty rozmanitého kultúrneho dedičstva v 50 účastníckych štátoch. cieľom je zvýšiť
povedomie obyvateľov o dedičstve
svojej krajiny a prehĺbiť záujem
o jeho ochranu. Počas dní sa sprístupňujú mnohé objekty, ktoré sú
zvyčajne uzavreté, v mnohých bežne navštevovaných pamiatkach,
múzeách a galériách sa usporadúvajú špeciálne podujatia.
slovensko sa k podujatiu pripojilo
v roku 1993. koordinátorom dní je
od roku 2010 Združenie historických miest a obcí sR. Široká verejnosť dostáva príležitosť spoznať
vzácne pamiatky, ktoré budú na určitý čas výnimočne sprístupnené.
slávnostné otvorenie bude 8. septembra 2016 vo Zvolene, dni potrvajú celý september.
www.dekd.sk
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Nedeľa 11. 9. 2016
RaNogotické kostoly –
ZolNá, ČeRíN, HoRNá MiČiNá
a PoNiky
Nedeľa dáva väčší priestor duchovnej stránke života ako bežný deň.
Výnimočnou príležitosťou umocniť ju je návšteva najstarších ranogotických kostolov v okolí Zvolena
s unikátnymi pôvodnými freskami.
Sprevádzanie po kostoloch a najnovšie informácie z výskumov aj
reštaurovania nástenných malieb
poskytnú historici umenia. Okružná preprava autobusom zo Zvolena je zabezpečená. Bližšie informácie na www.zvolen.sk.

TRNAVA
kostol sV. MaRtiNa V ČeRíNe
Na vyvýšenom mieste nad dedinou Čerín stojí ranogotický Kostol sv. Martina s renesančnou drevenou zvonicou. Jednoloďový kostol so štvorcovým presbytériom a severnou sakristiou pochádza zo začiatku 14. storočia,
v jeho polovici bola svätyňa kostola vyzdobená nástennými maľbami, ďalšie pribudli neskôr i na východnej stene lode. Sú ukážkou udomácnenia
podnetov talianskeho maliarstva 14. storočia v strednej Európe. V súčasnosti prebieha ich rozsiahle reštaurovanie, jeho prvé výsledky uvidí verejnosť práve počas tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

ZVOLEN A OKOLIE

Vždy v nedeľu: 28. 8., 4. 9. a 11. 9. 2016
MeDZiNáRoDNý festiVal oRgaNoVej HuDby
Už 21. ročník festivalu sa stáva
súčasťou Dní európskeho kultúrneho dedičstva. Uskutočňuje sa
totiž v magickej Bazilike sv. Mikuláša, hlavnom trnavskom
mestskom chráme, kde hudobníci využijú aj jej historické organy
vrátane najstaršieho zachovaného trnavského organu – organového pozitívu Valentina Arnolda
z roku 1783. Záujemcovia o hudbu v jedinečnom chrámovom prostredí získajú viac informácií o kostole aj programe na www.trnava.sk.

JELŠAVA
sobota 10. 9. 2016
PaMiatky ceNtRa
ZVoleNa

sobota 3. 9. 2016, VýstuP Pustý HRaD
Pustý hrad vo Zvolene patril medzi najdôležitejšie sídla kráľov Uhorska. Mohutný stredoveký hrad má celkovú rozlohu 4,7 ha, patrí k najrozľahlejším hradným komplexom u nás. Na hrade je potvrdené osídlenie
z neskorej doby kamennej, doby bronzovej a laténskej. Kamenný hrad vznikol koncom 12. storočia ako
správne sídlo rozsiahleho Zvolenského komitátu. Začiatkom 13. storočia sa začala výstavba mohutnej obytnej veže Dolného hradu, ktorú radi navštevovali uhorskí králi. Od roku 1992 podporuje mesto Zvolen výskum, konzervačné práce
a údržbu hradného areálu.
Ďalšie financovanie prác pochádza z rôznych grantov.
Nezaváhajte ani vy a príďte
si užiť bohatý program na
impozantnom hradnom
mieste. Viac na www.pustyhrad.com.

Staré pamiatky vydali nové
tajomstvá a vy máte príležitosť spoznať ich počas prehliadky v centre Zvolena.
V pestrej škále nebudú chýbať Kostol sv. Alžbety, meštianske domy, stará radnica,
mestské opevnenie a Zvolenský zámok. Skúsení historici
v úlohe sprievodcov sú zárukou cenných vedomostí a zaujímavého sobotného predpoludnia.

Dni európskeho kultúrneho dedičstva podporili
Ministerstvo kultúry sR a Nadácia sPP

Piatok a sobota 26. – 27. 8. 2016

Jelšava má od minulého roka nový priestor na
kultúrne podujatia koncipované v dobovom šate s autentickou atmosférou – priestory obnovovaného kaštieľa Coburgovcov v centre mesta.
Tento rok si Jelšava pripomína kruté, 460. výročie vyplienenia Turkami.
Pri tejto príležitosti je pripravené kultúrne podujatie na tureckú tému,
aby si návštevníci 26. a 27. augusta mohli uctiť pamiatku predkov, ktorí
počas uhorsko-osmanských bojov zahynuli alebo žili v zajatí.
V piatok 26. augusta sa uskutoční slávnostné uvedenie knihy Turci
v Jelšave od autorky a ilustrátorky Evy Wilson, jelšavskej rodáčky. Vo
večerných hodinách sa nádvorie kaštieľa zmení na
letné kino. V sobotu 27.
augusta sa na jednom nádvorí kaštieľa stretnú tureckí a uhorskí bojovníci,
nebudú chýbať cvengot
šablí a mečov, výstrely
z pušiek a diel. V závere
dňa zažijeme obranu pred
vpádom nepriateľa. Pre
deti sú pripravené rôzne
dobové atrakcie, nevynímajúc zajatecký tábor, návštevníkov čakajú aj Kurz
dobového tanca, živá historická hudba, strelnica,
ohňová šou, fakír i brušné
tanečnice. Viac informácií
na www.jelsava.sk.
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