
11. september, 12.00 – 19.00 hod., Námestie sv. Trojice
Salamandrové Steiger pódium

Hlavný tanečno – Hudobný program v centre mesta
12.00 romano Ilo, 13.00 michal červienka, 14.00 october, 
15.00 grand prix salamander, 16.00 Feel me, 17.00 diego, 
18.00 vidiek

11. september, 10.00 – 16.00 hod., Kammerhof

Haraburdy
burza starých (ne)potrebných vecí

11. september, 11.00 – 16.00 hod., kino akademik

grand prIx salamander
tradičná súťaž v armwrestlingu. vyvrcholenie o 15.00 hod. na 
námestí sv. trojice.

11. september, 11.00 – 17.00 hod., dolná ružová ulica

salamandrová ružová
11:00 Kašpárkuv svět (cZe): o princezně rozmarilce, 12:30 
divadlo maškrta: , 13:00 Kašpárkuv svět (cZe): Když se čerti 
ženili, 14:30 Karromato (cZe): drevený cirkus, 16:00 divadlo 
maškrta: 
Hry a súťaže pre deti, zábava, moderovaný program, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielne a ďalšie prekvapenia. 
vystúpenie šermiarov z poľského mesta olsztynek.
v prípade nepriaznivého počasia sa detský program salama-
drová ružová presúva do priestorov Kultúrneho centra, Kam-
merhofská 1.

11. september, 9.00 – 16.00 hod., spŠ s.mikovíniho

burZa mInerálov
obľúbená celoslovenská burza minerálov.
 
11. september, o 16.30 hod., železničná stanica

parný vlaK
príjazd parného vlaku do Štiavnice zo Zvolena s odchodom 

sobota - 11. september 2010
ocHrana tecHnIcKýcH a
IndustrIálnycH pamIatoK

slovensko je krajina bohatá na kultúrne dedičstvo. Hrady, zámky 
a kaštiele sú atraktívnymi cieľmi pre rodinné výlety a lákavými 
priestormi pre rôzne kultúrne podujatia. mnohé románske či 
gotické chrámy a drevené kostolíky naďalej slúžia veriacim 
a fascinujú turistov. Historickým centrám miest sa úspešne 
prinavracia ich význam, farebnosť a život.

slovensko je však krajina bohatá aj na historické dedičstvo 
technických diel a industriálnych objektov. najmä v oblasti ťažby 
a spracovania rúd prinieslo v minulých storočiach inovácie do 
svetového technologického rozvoja. banská Štiavnica so svojim 
okolím je nesmierne bohatá práve na dedičstvo banských a 
hutníckych pamiatok ( štôlne, šachty, ťažné veže, „tajchy”, huty). 
vďaka tomuto dedičstvu je zapísaná na listinu unesco. žiaľ, 
mnohé technické pamiatky sú ohrozené.

cieľom Dní európskeho kultúrneho dedičstva 2010 je 
pritiahnuť pozornosť širokej verejnosti na hodnoty a význam 
historických technických objektov. s prehĺbením uvedomenia a 
poznania bude ľahšie hľadať cesty, ako viac začleniť technické 
a industriálne pamiatky do rozvoja regiónu, či už ako turistické 
atrakcie alebo ako živé objekty, slúžiace novému účelu.

Organizátori:

mesto banská Štiavnica, 
Združenie historických miest a obcí sr, 

slovenské banské múzeum banská Štiavnica

Spoluorganizátori:

ministerstvo kultúry a cestovného ruchu sr, ministerstvo hospodárstva sr,
ministerstvo životného prostredia sr, banskobystrický samosprávny kraj,
banskoštiavnicko-hodrušský banícky spolok, Štátny ústredný banský archív bŠ,
Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie sr, odborový zväz pracovníkov 
baní, geológie a naftového priemyslu sr, slovenská banská komora, pamiatkový 
úrad sr, slovenské národné múzeum, revue pamiatky a múzeá, Fakulta 
architektúry stu, stavebná fakulta stu, Škola úžitkového výtvarníctva Josefa
vydru bratislava, stredná priemyselná škola samuela mikovíniho banská Štiavnica, 
Jorgesov dom a.s., správa cHKo Štiavnické vrchy, spolok banskej Štiavnice ´91

autori fotografií:
Ľubomír lužina, Ľubica paučulová, Joergesov dom

o 15:30 hod. (súťaž lokomotív) a nočná jazda do Zvolena o 
20.00 hod. Zabezpečená je aj spätná cesta z Hr. dúbravy do 
b. Štiavnice.

11. september, o 19.30 hod., amfiteáter pod novým zámkom

čo ostalo Z reŠeta
vystúpenia umelcov, ktorí z dôvodu nepriazne počasia 
nevystúpili na festivale rešeto. Účinkujú: Juraj Fáber a exce-
lence, viktória matušovová, Free voices

11. september, o 20.30 hod., starý zámok

noc na starom ZámKu
prehliadka starého zámku s čarovnou divadelnou atmosférou.

nedeĽa - 12. september 2010

12. september, o 11.00 hod., Kalvária

slávnostná sv. omŠa na KalvárII
duchovné podujatie pri príležitosti púte k sviatku povýšenia sv. 
Kríža.

dni európskeho 
kultúrneho 

DeDičStva
eurOpean heritage DayS 

bansKá ŠtIavnIca
8. – 12. september 2010

SalamanDrOvÉ Dni

bansKá ŠtIavnIca
8. – 12. september 2010

pod ZáŠtItou preZIdenta slovensKeJ republIKy
Ivana gaŠparovIča
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