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SALAMANDROVÉ

Pre nás, Štiavničanov, niet väčšieho sviatku, ako sú Salamandrové dni. Posledné veľké podujatie letnej turistickej sezóny priťahuje pozornosť celého Slovenska 

a je dôstojným vyvrcholením Štiavnického kultúrneho leta. Všetky ofi ciálne podujatia Salamandrových dní budú poznačené smútkom a spomienkou za obeťami 

tragédie v handlovskej bani. Želáme si, aby Salamandrové dni neboli len o smútku, ale aj radosti obyvateľov a návštevníkov mesta. Aj preto sme pripravili zaujímavý 

kultúrny program, v ktorom iste poteší tradičný sprievod, ale aj vystúpenie Jany Kirschner, ktorej otec pochádza z nášho mesta. Tretím, no rovnako dôležitým bo-

dom programu bude symbolika spolupráce medzi Slovenskom a Maďarskom. Počas Salamandrových dní podpisom na Slovensku spečatíme partnerstvo s mestom 

Sopron, ktoré sa u nás bude aj prezentovať. Rovnako privítame ďalších maďarských vystupujúcich, ktorí k nám prídu dokázať, že reálne spory dnes existujú medzi 

politikmi, no nie medzi nami, bežnými občanmi Slovenska.

Prajem vám príjemné prežitie mestských osláv a dúfam, že sa spolu uvidíme na čo najväčšom počte podujatí.

Mgr. Pavol Balžanka, primátor mesta

Drahí Štiavničania a ctení návštevníci Banskej Štiavnice!

V 
tomto roku uplynulo 

75 rokov od konania 

prvého baníckeho 

dňa, ktorý sa uskutočnil v 

Banskej Štiavnici v dňoch 

5. a 6. júla 1934. 

Podnet na jeho konanie vzišiel z 
valného zhromaždenia Zväzu mú-
zejníkov a archivárov ČSR, ktoré 
sa konalo v Banskej Štiavnici v júli 
1933. Začiatkom roka 1934 zá-
stupcovia okresu Banská Štiavnica 
a mesta Banská Štiavnica a Banská 

Belá oznámili Ministerstvu verej-
ných prác v Prahe, že v júli roku 
1934 hodlajú usporiadať banícky 
deň. Ministerstvo vyjadrilo súhlas 
s jeho uskutočnením a súčasne 
dovolilo baníkom odpracovať jed-
nu zmenu navyše na krytie výloh 
s účasťou na tomto podujatí. Do 
jeho prípravy boli zainteresované 
banské a hutnícke závody, banské 
inštitúcie, vybrané štátne orgány, 
ako aj osobnosti z celej repub-
liky. Banícky deň bol pripravený 
veľkolepo a oslava bola rozdelená 

na dva dni. V podvečer prvého 
dňa sa účastníci zišli pred ústím 
Svätotrojičnej štôlne pri kostolí-
ku sv. Alžbety, odtiaľ sa o 19,30 
hod. sprievod uniformovaných 
baníkov s rozsvietenými kahan-
cami pohol smerom do mesta 
spôsobom pripomínajúcim pohyb 
jašteričky, salamandry škvrnitej. 
Možno povedať, že sa jednalo o 
Salamandrový sprievod, zodpo-
vedajúci jeho dnešnej podobe. 
Po sprievode sa uskutočnila v sále 
Katolíckeho spolku banícka aka-

démia. Na druhý deň sa v ranných 
hodinách uskutočnili v katolíckom 
a evanjelickom kostole slávnostné 
bohoslužby s baníckymi oferami a 
po nich slávnostný koncert pred 
budovou Fritzovho domu (terajší 
objekt Štátneho ústredného ban-
ského archívu). Odpoludnia sa 
baníci, ostatní občania mesta a 
hostia presunuli sprievodom, za 
účasti dychovej hudby, do neďale-
kej lokality Horná Roveň, kde sa 
v Ružovej vile uskutočnila banícka 
veselica.  Jozef Osvald

Spomienka na prvý banícky deň 

Salamander bol pôvodne vážny 
a slávnostný sprievod poslucháčov 
banskoštiavnickej akadémie pri 
zvlášť významných príležitostiach, 
ako bolo prvé fáranie, šachtág, 
pohreb profesora akadémie ale-
bo študenta, lúčenie sa valetantov 
s Banskou Štiavnicou a podob-
ne. Konal sa vždy po zotmení vo 
svetle baníckych kahanov a fakieľ. 
Jadro salamandrového sprievodu 
tvorili poslucháči banskoštiavnic-
kej akadémie. Po odsťahovaní sa 
Vysokej školy baníckej a lesníckej 
v roku 1919 do Šoprone v meste 
na dlhšie obdobie prestal dovtedy 
bohatý spoločenský život. Medzní-
kom sa stal rok 1935, kedy mesto 
znovu ožilo starobylými tradíciami. 
Po 2.svetovej vojne sa tradícia sa-

lamandrových sprievodov obnovila 
10. septembra 1949 v podvečer 
Dňa baníkov a hutníkov. Spolu s 
oslavami tohto sviatku prešiel Sa-
lamander mestom v rokoch 1951, 
1961,1964,1972,1978, 1988, 1991. 
Od roku 1993 sa v tradícii sala-
mandrových sprievodov pokračuje 
každoročne v druhý týždeň mesia-
ca september.

Z novodobých sprievodov bol 
najpôsobivejší salamandrový sprie-
vod v roku 1964. Uskutočnil sa 
26.augusta ako vyvrcholenie veľ-
kolepých osláv 200.výročia založe-
nia Baníckej a lesníckej akadémie. 
Sprievodu sa zúčastnili aj dovtedy 
žijúci absolventi slávnej alma ma-
ter.

SALAMANDROVÝ SPRIEVOD 
Názov salamandrového sprievo-

du je odvodený od pohybu sala-
mandry škvrnitej. Napodobňujúc jej 
pohyb prechádza sprievod z jednej 
strany ulice na druhú, čo pri osvet-
ľovaní dobovými svietidlami vytvára 
pôsobivé divadlo. V sprievode sa 
pohybuje 580 postáv, ktoré znázor-
ňujú hlavne prácu a život obyvate-
ľov mesta.

PASTIER S POMOCNÍKMI
Na čele sprievodu kráča pastier s 

pomocníkmi, ktorý na rukách nesie 
jaštericu. Predstavujú povesť o ob-
javení pokladov štiavnickej zeme, 
zlata, striebra, na ťažbe ktorých 
bola terra banensium, zem baníkov 
osídlená. 

SPRIEVOD VALETANTOV
Sprievod valetantov tvorí štyrid-

sať lesníkov a taký istý počet baní-
kov s cigánskou kapelou. Predstavu-
je lúčiacich sa poslucháčov baníckej 
a lesníckej akadémie s obyvateľmi 
mesta. Baníci a lesníci sa držia za 
plecia a pohybujú sa kmitavým po-
hybom z jednej na druhú stranu. Za 
nimi sa vlečie opustený večný štu-
dent.

SALAMANDER
Jadrom sprievodu je Salamander. 

Svetielkujúci sprievod je najpôsobi-
vejšou časťou a jeho pôvab vynikne 
po zotmení. Sprievod sa pohybuje 
pomaly a dôstojne, vlní sa z jednej 
strany ulice na druhú svetielkujúc 
pritom do noci.

Salamandrové tradície
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A
j tento rok sa pri prí-

ležitosti Dňa baníkov, 

geológov, naftárov a 

hutníkov uskutočnia tradičné 

Salamandrové dni. Tento rok 

budú trochu iné, poznačené 

veľkým banským nešťastím v 

Handlovej. 

Na priebeh baníckych osláv sme 
sa v tejto súvislosti opýtali Ing. Mila-
na Durbáka, zamestnanca Hlavného 
banského úradu v Banskej Štiavnici, 
ktorý má na starosti koordináciu 
týchto osláv, aby nám priblížil, ako 
budú prebiehať.

„Tohtoročné Salamandrové dni za-

čnú vo štvrtok 10. septembra, kedy sa 

bude konať tradičný šachtág. Tohto 

roku to bude po prvýkrát v sále Spo-

jenej katolíckej školy v Banskej Štiav-

nici. Táto sála, ktorá by v budúcnosti 

mala byť stánkom kultúry, sa pripraví 

pre túto príležitosť. Scenár podujatia 

bude prispôsobený mimoriadnej uda-

losti, ktorá sa stala v Bani Handlová 

10. augusta. Pred samotným šach-

tágom bude jeden blok, ktorý bude 

venovaný pamiatke 20-tim obetiam 

tohto banského nešťastia. Všetky 

mená budú následne prečítané a 

potom odznie báseň „Banícke requ-

iem“. V závere tohto bloku spevokol 

Štiavničan zaspieva banícku pieseň 

„Handlovské mamičky“. V druhej 

časti bude prebiehať šachtág, ktorý 

bude mať klasický scenár, akurát 

repertoár piesní bude prispôsobený 

tragickej udalosti a budú vypustené 

žartovné piesne. V piatok sa organi-

zujú tradičné banícke podujatia. Už v 

dopoludňajších hodinách to bude Val-

né zhromaždenie Slovenskej banskej 

komory. Toto podujatie sa uskutoční 

v aule bývalej TU Zvolen. Výzdoba 

auly bude prispôsobená mimoriadnej 

udalosti a to tak, že zástavy budú 

previazané čiernou stuhou. Poobede 

sa predstavitelia Slovenskej banskej 

komory zúčastnia na Slávnostnom 

mestskom zastupiteľstve v Kostole 

sv. Kataríny so svojím príhovorom. 

Odpoludňajší program začína taktiež 

v aule TU Zvolen, a bude to podujatie 

pod názvom Zhromaždenie ku Dňu 

baníkov, geológov, naftárov a hut-

níkov. Toto podujatie bude dopĺňať 

spevokol Štiavničan so svojím reper-

toárom, ktorý bude taktiež upravený. 

Nasledovať bude v jednotlivých blo-

koch vyhodnotenie baníckeho roka a 

odovzdávanie vyznamenaní. Medzi 

vyznamenanými z rezortu Minister-

stva hospodárstva SR sú aj 3 osoby z 

Banskej Štiavnice, zo Štátnej banskej 

správy obdrží vyznamenanie Za pra-

covnú vernosť Ing. Ivan Sýkora, vedú-

ci oddelenia ochrany ložísk Hlavného 

banského úradu a Ing. Pavol Gašpa-

rík, vedúci oddelenia ochrany ložísk z 

Obvodného banského úradu v Brati-

slave. Vyznamenanie za udržiavanie 

tradícii obdrží Ing. Richard Kaňa, 

podpredseda Banskoštiavnicko-hod-

rušského baníckeho spolku. Taktiež 

budú odovzdávané ceny Ministra 

životného prostredia pre zamestnan-

cov oblasti geológie, a to ďakovné 

listy. Títo účastníci by sa potom vo 

večerných hodinách mali zapojiť do 

Salamandrového sprievodu, ktorého 

scenár bude taktiež prispôsobený ne-

šťastiu v Handlovej. Slovenská ban-

ská komora už tradične zabezpečuje 

dychovku z Handlovej. Touto cestou 

všetkých pozývam na tohtoročné Sa-

lamandrové dni 2009. Zdar Boh!“

Michal Kríž

Banícka časť Salamandrových dní

T
ento rok sa opäť kona-

jú Salamandrové dni. 

Na kultúrne podujatia 

a novinky počas nich sme sa 

opýtali vedúceho Odd. kultú-

ry, cestovného ruchu a športu 

Ing. Rastislava Marka.

Aké budú Salamandrové dni 2009 

v oblasti kultúry?

RM: Verím, že príjemné a úspeš-
né. Hlavná línia akcie sa od minulé-
ho roku nezmenila, aj keď fi nančné 
možnosti v dôsledku hospodárskej 
krízy neumožnili taký rozvoj akcie, 
ako by sme si po vlaňajšku želali. Na 
druhej strane zásluhou úspešných 
projektov budeme môcť počas Sa-
lamandrových dní predstaviť nielen 
naše partnerské mesto Sopron, ale 
aj iných umelcov z krajiny našich juž-
ných susedov.“

Čo sa teda v programe zmenilo, 

čo nie, a aké novinky prinášate?

RM: „Hlavná kostra Salaman-
drových dní – ofi ciálne celoštát-
ne oslavy Dňa baníkov, geológov, 
hutníkov a naftárov, slávnostné za-
sadnutie Mestského zastupiteľstva, 
Salamandrový sprievod, program 
na Námestí sv. Trojice sa nemení. 
Oproti minulému roku bude všetko 
zdarma, čo iste viacerých domácich 
poteší.

A zmeny? Z fi nančných dôvodov 
sme museli zrušiť tzv. dychovkové 
pódium, ktoré sme zrealizovali vlani 
a ktoré malo byť pravidelnou sú-

časťou Salamandrových dní. Verím 
však, že ho v budúcnosti obnovíme, 
pretože v slovenských baníckych 
mestách existuje niekoľko dycho-
vých hudieb, ktoré by sme radi na 
naše oslavy pravidelne pozývali. Na-
proti tomu sa nám podarilo zacho-
vať sobotné detské pódium, ktoré 
sme ale presunuli zo Starého zámku 
bližšie k Námestiu sv. Trojice.

Z ďalších zmien by som rád spo-
menul pokusné zavedenie otvára-
cieho a ukončovacieho koncertu 
Salamandrových dní, ktoré budú v 
štýle klasickej hudby v podaní vy-
nikajúcich maďarských umelcov, 
ocenených aj na medzinárodných 
prehliadkach. Rovnako sme posu-
nuli začiatky programov – najmä v 
dôsledku slabšej návštevnosti v do-
poludňajších hodinách. Naopak, so-
botný program bude dlhší – končiť 
by mal pred polnocou rovnako, ako 
v piatok. Novinkou je aj parný vlak, 
ktorý príde zo Zvolena v sobotu o 
cca. 16.30 a ktorým sa bude dať 
previezť v rámci tzv. nočnej jazdy o 
22.00 hod. späť do Zvolena, resp. 
Hronskej Dúbravy.“

Súčasťou Salamandrových dní je 

aj tradičný jarmok. Zmení sa ne-

jako oproti minulým rokom?

RM: „Kolízia Salamandrových 
dní s dvomi ďalšími veľkými akcia-
mi v rovnakom termíne spôsobila 
po dvoch rokoch opäť problémy s 
tradičným jarmokom. V tomto roku 
sme sa ho preto rozhodli mierne 

upraviť – okrem niekoľkých klasic-
kých predajcov ponúkneme Dám-
sky raj, v ktorom sa predstaví to, 
čomu ja hovorím „nové remeslá“.

Čo teda ponúkne Dámsky raj?

RM: „Ponúkne veľa z toho, čo by 
mohlo zaujímať najmä nežnejšiu po-
lovicu návštevníkov akcie. Pedikúru, 
manikúru, rady k starostlivosti o 
vlasy, masáže, kozmetiku, ezoteri-
ku, príjemnú náladu a ďalšie prekva-
penia – verím, že počasie nám tento 
zámer neprekazí.“

Salamandrový sprievod je tradič-

ným vrcholom osláv, ale mnohých 

zaujíma aj to, kto vystúpi na Ná-

mestí sv. Trojice.

RM: „Veľká vďaka za organizáciu 
sprievodu patrí tradične pani Dalme 
Štepánekovej, ktorá vynakladá veľ-
ké úsilie pri jeho príprave i realizácii. 
Čo sa týka programu na Námestí 
sv. Trojice, bude sa niesť najmä v 
znamení folku a world music. V 
piatok vrelo odporúčam vystúpenie 
českej kapely hrajúcu v štýle balkán-
skych dychoviek Burana Orches-
ter a koncert Starmanie, ktorá hrá 
zmes známych populárnych piesní. 
V piatok by som ešte rád upozornil 
na program milovníkov folklóru – v 
Amfi teátri sa o 16.00 hod. predsta-
via detské folklórne súbory nielen 
zo Slovenska.“

Asi najväčšia hviezda sa ale v 

Banskej Štiavnici objaví v sobotu.

RM: „Určite áno. Bude ňou Jana 
Kirschner, ktorá prichádza do nášho 
mesta len preto, že si ho vybrala 
spomedzi množstva ponúk, ktoré na 
koncertovanie počas leta dostala. Je 
to pre nás veľkým potešením a vý-
zvou, najmä keď vieme, že Jana má 
čosi spoločné aj s naším mestom. 
Okrem nej by som ale rád upozor-
nil na celý sobotný program, okrem 
prezentácie mesta Sopron na vyni-
kajúcich českých Terne Čhave a na 
trojhodinový set asi najznámejšieho 
slovenského oldies DJ Fera Horu, 
ktorým sa uzavrie program na Ná-
mestí sv. Trojice.“

Program je naozaj bohatý, aké sú 

vaše želania do tohtoročných Sa-

lamandrových dní?

RM: „Aby sa vydarilo počasie 
a aby si každý našiel aspoň kúsok 
toho, čo ho poteší, pretože univer-
zálny program pre všetky generácie 
neexistuje. Tradície a dobrá zábava 
– to je heslo, ktorým sa snažíme už 
druhý rok riadiť a skĺbiť veci tradič-
né i nové, zábavu pre najmenších, 
mladých i seniorov. Ďalšie želanie 
je i to, aby sa Štiavničania stále viac 
vracali k sprievodu a starali sa o 
jeho budúcnosť. Aby mladí i starší 
poznali mieru v konzumácii alkoholu 
a aby sa dokázali baviť a nie svojím 
správaním znepríjemňovať zábavu 
iným. No a na záver aby tohto-
ročné Salamandrové dni zbližovali 
všetkých dobrých ľudí bez ohľadu 
na národnosť či farbu pleti.“  red

Salamandrové dni 2009
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10. september, 19:00

ŠACHTÁG

Spojená katolícka škola, Kammerhof-

ská 1. Otvorenie baníckych slávností 
tradičným podujatím pre pozvaných 
hostí. Garant: Banskoštiavnicko-
hodrušský banícky spolok.

10. september, 15:00

MINERÁLY KARPATSKÝCH 

RUDNÝCH ŽÍL

Berggericht. Otvorenie výstavy. Ga-
rant: SBM

11. september, 8:00 – 18:00

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 

V ŠTÁTNOM ÚSTREDNOM 

BANSKOM ARCHÍVE

ŠÚBA, Radničné nám. 16. Sprístup-
nenie priestorov, ukážky práce ar-
chivára i archívnych dokumentov 
- vážnou i veselou formou.

11. september, 9:00

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

SLOVENSKEJ BANSKEJ KO-

MORY SO SÍDLOM 

V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Bývalé SOUL, Šoltésovej 5. Garant: SBK.

11. – 12. september

BURZA MINERÁLOV

SPŠ S.Mikovíniho. Obľúbená celoslo-
venská burza minerálov.

11. – 12. september

HARABURDY

Kammerhof – nádvorie. Úspešná 
burza starých (ne)potrebných vecí. 
Prineste svoje haraburdy na predaj 
a možno si aj sami niečo vyberiete.

11. – 12. september, 10:00 – 24:00

SALAMANDROVÝ JARMOK

Nám. sv. Trojice. Remeslá, Dámsky 

raj, občerstvenie, burčiak, prezen-
tácia mesta Sopron.

11. september, 13:00

SLÁVNOSTNÉ 

ZASADNUTIE MESTSKÉHO 

ZASTUPITEĽSTVA

Kostol sv. Kataríny. Slávnostné za-
sadnutie spojené s odovzdávaním 
výročných cien mesta a podpisom 
partnerskej zmluvy s mestom Sop-
ron.

11. september, 15:00

ZHROMAŽDENIE KU DŇU 

BANÍKOV, GEOLÓGOV, 

HUTNÍKOV A NAFTÁROV

Bývalé SOUL, Šoltésovej 5. Garant: 
Ministerstvo hospodárstva SR, 
Ministerstvo životného prostre-
dia SR, Zväz hutníctva, ťažobného 
priemyslu a geológie SR, Odborový 
zväz pracovníkov baní, geológie a 
naftového priemyslu SR, Slovenská 
banská komora.

11. september, 15:00 – 24:00

SALAMANDROVÉ NÁ-

MESTIE

Nám. sv. Trojice. Kultúrny program 
spojený s prezentáciou folkovej, 
world musicovej a bluesovej hudby. 
Hrajú: Karpatské horké, Divozel, 
PHB, Žalman Brothers Band, Bura-
na Orchester, Starmania.

11. september, 16:00

NA BAŇU KLOPAJÚ

Amfi teáter pod Novým zámkom. Vy-
stúpenie medzinárodných detských 
folklórnych súborov. 

11. september, 19:00 – 21:00

SALAMANDROVÝ 

SPRIEVOD

Centrum mesta. Tradičný vrchol 
mestských osláv. 

12. september, 10:00 – 16:00

GRAND PRIX 

SALAMANDER

Kino Akademik. Súťaž v pretláčaní 
rukou. Vyvrcholenie 15.00 – 15.45 
na Nám. sv. Trojice.

12. september, 11:00 – 16:00

SALAMANDROVÁ RUŽOVÁ

Ul. Dolná ružová. Program pre deti: 
Divadlo MaKiLe, Babadlo, Miro 
Kasprzyk, Erik Forgáč, tvorivé diel-
ne, detský kútik a ďalšie prekvape-
nia.

12. september, 16:00 – 24:00

SALAMANDROVÉ 

NÁMESTIE

Nám. sv. Trojice. Pokračovanie hu-
dobného programu. Kofeín, Kec-
Mec trio,Mango Salseros, Terne 
Čhave, Jana Kirschner, DJ Fero 
Hora.

12. september, 16:00

PARNÝ VLAK

Železničná stanica. Príjazd parného 
vlaku do Štiavnice zo Zvolena (sú-
ťaž lokomotív) a nočná jazda do 
Hr.Dúbravy.

12. september, od 20:30

NOC NA STAROM ZÁMKU

Starý zámok. Posledné tohtoročné 
atraktívne divadelné predstavenia 
na Starom zámku.

MEDZINÁRODNÁ DNI: 
MAĎARSKO
Dni mesta Sopron
10. september, 16:00

SOPRONSKÉ AKVARELY

Vernisáž - Art Café. Otvorenie výstav 
nainštalovanej v centre mesta. 

11. – 12. september

PREZENTÁCIA MESTA 

SOPRON

Nám. sv. Trojice. Prezentácia partner-
ského mesta a ochutnávka vín.

12. september, 12:00 – 15:00

SALAMANDROVÉ 

NÁMESTIE: DNI SOPRONE 

V BANSKEJ ŠTIAVNICI

Nám. sv. Trojice. Hudobný blok part-
nerského mesta.

13. september, 17:00

UKONČENIE SALAMAN-

DRA A DNÍ SOPRONE V 

BANSKEJ ŠTIAVNICI

Evanjelický kostol. Koncert organovej 
hudby.

Ďalší program 
Medzinárodných dní
10. september, 16:00

OTVORENIE VÝSTAVY 

ISTVÁNA OCZSTOSA

Art Café, centrum mesta. Otvorenie 
výstav maďarského autora v Art 
Café.

10. september, 17:00

KLAVÍRNY KONCERT: 

LÁSZLÓ BORBÉLY

Kostol sv. Kataríny, Radničné nám. 
Koncert držiteľa viacerých medzi-
národných ocenení. 

11. – 12. september

SALAMANDROVÉ 

NÁMESTIE

Nám. sv. Trojice. Koncerty: Miskolci 
Ütősök - piatok o 23:50, KecMec 
trio - sobota o 17:00.

Program Salamandrových dní

T
ak ako po minulé roky, 

tak aj teraz pripravuje 

Železničná spoločnosť 

Slovensko, a.s., mimoriadny 

motorový vlak na večerný Sa-

lamandrový sprievod, konaný 

v B.Štiavnici dňa 11.9.2009, 

a taktiež mimoriadne vlaky 

dňa 12.9.2009 na Radvanský 

jarmok v Banskej Bystrici a 

Grand Prix 2009 – medziná-

rodné preteky parných rušňov 

vo Zvolene. 

Dňa 11.9.2009 bude vedený mi-
moriadny motorový vlak v trase 

Banská Bystrica – Banská Štiavnica 
a späť.

Z Banskej Bystrice vlak odíde o 
cca 15.39 hod. s príchodom do B. 
Štiavnice o 17.02 hod. Spiatočný 
vlak odíde z B. Štiavnice o 22.45 
hod., príchod do B. Bystrice bude o 
23.58 hod.

Dňa 12.9.2009 bude vedený vlak 
6104 (odchod z B. Štiavnice 8.45 
hod.) priamo do Zvolena na akciu 
Grand Prix 2009 – medzinárodné 
preteky parných rušňov 10. ročník, 
kde bude vykonaná ukážka bojov 
1. pancierového vlaku „Štefánik“ a 
iný zaujímavý kultúrny program. Po 

skončení pretekov parných rušňov 
bude o cca 15.30 hod. vedený his-
torický parný vlak na trase Zvolen – 
Banská Štiavnica, ktorý sa v nočných 
hodinách po 22.00 hod. vráti späť 
do Zvolena.

Dňa 12.9.2009 budú vedené 
mimoriadne vlaky v trase Zvolen 
– Banská Bystrica - Zvolen nákl. 
stanica na akcie Radvanský jarmok 
v B. Bystrici a Grand Prix 2009 – 
medzinárodné preteky parných 
rušňov (10. ročník) vo Zvolene. 
Odchod zo Zvolena o 10.33 hod. s 
príchodom do B. Bystrice o 11.04 
hod., späť vlak odíde z B. Bystrice 

o 11.18 hod. s príchodom na že-
lezničnú stanicu Zvolen nákladná 
stanica o 11.50 hod. 

Po ukončení pretekov bude mi-
moriadny vlak ťahaný parným ruš-
ňom vedený zo Zvolen nákladná 
stanica do B. Bystrice o cca 15.40 
hod. s príchodom do B. Bystrice 
o cca 16.22 hod., späť z Banskej 
Bystrice z Radvanského jarmoku 
bude vedený mimoriadny vlak ťa-
haný motor. rušňom o 17.37 hod. 
s príchodom do Zvolena o 18.04 
hod. 

Ing. Ladislav Ondrejšík v.r.

Vedúci RZ Zvolen

Mimoriadne vlakové spojenia
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2007-2013

Budujeme partnerstvá

Sponzori Salamandrových dní

M
esto Banská Štiav-

nica v zmysle VZN 

mesta č. 4/1995 o 

Používaní a ochrane mest-

ských symbolov a podmien-

kach udeľovania čestného 

občianstva mesta Banská 

Štiavnica a jeho doplnku č. 

1 vyzvalo prostredníctvom 

Štiavnických novín a web. 

stránky mesta občanov a 

inštitúcie na predloženie 

návrhov na udelenie čestné-

ho občianstva a cien mesta 

Banská Štiavnica v termíne 

do 15. augusta 2009. Poslan-

ci MsZ na svojom riadnom 

zasadnutí 2.9.2009 schválili 

nasledovné návrhy a udelili 

Čestné občianstvo a Ceny 

Mesta Banská Štiavnica tým-

to osobám: 

Čestné občianstvo udelili:

Ing. Júliusovi Hanusovi – prvý 
podpredseda Slovenskej vlády, 
pod jeho priamym vedením vzni-
kol podkladový materiál na roko-
vanie vlády o Banskej Štiavnici, vý-
sledkom ktorého bolo uznesenie 
vlády č. 58/1978. Osobne dohlia-
dol na to, aby všetky jeho body 
boli dôsledne realizované. Začala 
systematická obnova historických 
objektov mesta, zrekonštruovaná 
bola dovtedy havarijná kanalizačná 
sieť, vybudované boli obchvatové 
komunikácie okolo mesta, prívo-
dy pitnej vody, plynofikácia, sídlis-
ko Drieňová, vrátane nemocnice 
a Základnej školy Jozefa Kollára. 
Vytvorili sa predpoklady pre sys-
tematickú rekonštrukciu hrádzí 
tajchov v okolí Banskej Štiavnice. 
Vybudovaný bol areál SOUL, kto-
rý sa neskôr stal ideálnym sídlom 
Fakulty ekológie a environmenta-
listiky. V tomto roku sa dožil vý-

znamného životného jubilea, 85 
rokov života. 

Ceny za záchranu kultúrneho 

dedičstva a rozvoj mesta Ban-

ská Štiavnica udelili:

Ing. Vladimírovi Bártovi – ban-
skoštiavnický rodák, umelecký 
fotograf  , spisovateľ, vydavateľ, 
redaktor. Autorsky sa podieľal 
na tvorbe 113 obrazových pub-
likácií, medzi ktorými boli veľké 
reprezentačné knihy o Slovensku. 
V každej publikácii zviditeľňuje i 
Banskú Štiavnicu. Vďaka jeho pub-
likáciám sa história, prírodné krá-
sy, pamätihodnosti Banskej Štiav-
nice sprístupňujú aj zahraničným 
čitateľom a návštevníkom. Kniha 
Banská Štiavnica a okolie bude v 
tomto roku vystavená v Národ-
nom stánku SR, na najväčšom sve-
tom knižnom veľtrhu vo Frankfur-
te nad Mohanom. V tomto roku 
sa dožil významného životného 
jubilea, 70 rokov života. 

Mgr. Nadežde Babiakovej – ob-
čianka Banskej Štiavnice, od roku 
1986 aktívne pôsobí v mestskej 
samospráve, podieľa sa na prípra-
ve rozvojových programov mes-
ta. Má osobnú účasť na prijímaní 
všetkých najdôležitejších rozhod-
nutí samosprávy. Osobnou inicia-
tívou sa angažuje o prinavrátenie 
vysokého školstva do Banskej 
Štiavnice. Ochotne poskytuje ne-
zištnú pomoc občanom mesta. Je 
príkladom osobnej statočnosti, 
etického a charakterného prístu-
pu a iniciatívy pri angažovaní sa v 
rozhodujúcich a krízových situáci-
ách mesta. 

Ing. arch. Kataríne Voškovej – 
občianka Banskej Štiavnice. Ako 
pracovníčka Krajského pamiat-
kového úradu Banská Bystrica, 
pracoviska Banská Štiavnica, 

presadzovala zásadu citlivej ob-
novy pamiatkových objektov, ich 
trvalo udržateľné včlenenie do 
života súčasného mesta. Vďaka 
spoločnému úsiliu zodpovedných 
investorov, orgánov pamiatkovej 
starostlivosti a vedenia mesta sa 
podarilo v zásade uchrániť pa-
miatkové jadro pred neuváženými 
zásahmi a postupne obnovovať 
život v ňom. Aktívne sa zapája do 
akcií na zveľadenie a propagáciu 
kultúrnohistorických hodnôt Ban-
skej Štiavnice v zahraničí (Rím, 
Litva, Maďarsko, Rumunsko, USA, 
Kanada). Je členkou komisie ICO-
MOS pre historický urbanizmus a 
jej príspevky o Banskej Štiavnici sú 
v odborných kruhoch hodnotené 
ako veľmi prínosné. Organizuje 
workshopy o technikách a mate-
riáloch využívaných pri korektnej 
obnove historických budov. An-
gažuje sa v obnove a revitalizácii 
Banskoštiavnickej kalvárie (zara-
denie komplexu do zoznamu 100 
najohrozenejších pamiatok sveta). 
Vedenie STU jej udelilo titul ve-
decký pracovník roka 2008. 

Výročné cena mesta Banská 

Štiavnica udelili: 

Jozefovi Čížovi – občan Banskej 
Štiavnice, zapísaný do Pamät-
nej knihy združenia divadelných 
ochotníkov Slovenska. Návrh na 
udelenie ceny je za polstoročnú 
činnosť ochotníckeho režiséra, 
herca, maskéra, organizátora 
kultúrnych podujatí, za podiel 
pri založení tradície populárnych 
Rozprávkových lesov, za autor-
stvo publikácie: Z histórie sloven-
ského ochotníckeho divadelníctva 
v Banskej Štiavnici. 

Ivanovi Madarovi – občan Ban-
skej Štiavnice. Návrh na udelenie 
ceny je za hráčsku a trénerskú 

činnosť v banskoštiavnickom 
futbalovom oddiele, s ktorou sú 
spojené najslávnejšie úspechy 
futbalu v Banskej Štiavnici. Za 
reprezentáciu mesta doma i v za-
hraničí organizovaním a účasťou 
na diaľkových pochodoch v 70 – 
tych rokoch minulého storočia, za 
14 ročnú činnosť v Slovenskom 
zväze telesne postihnutých, za 
spoluautorstvo publikácie 100 
rokov futbalu v Banskej Štiavnici, 
za šírenie dobrého mena Banskej 
Štiavnice na Slovensku a v zahra-
niční. V tomto roku sa dožil vý-
znamného životného jubilea, 70 
rokov života. 

Matejovi Havranovi – občan 
Banskej Štiavnice. Návrh na ude-
lenie ceny je najmä za 55 ročné 
osobitné zásluhy v oblasti ochra-
ny pred požiarmi, za 20 ročnú 
činnosť veliteľa Dobrovoľného 
hasičského zboru v Banskej Štiav-
nici. Tento skromný človek obe-
toval veľa času výchove mladých 
hasičov, riadiacej práci a organizá-
torskej činnosti pri zabezpečovaní 
všetkých úloh organizácie. Obča-
nom poskytoval celoživotnú služ-
bu majstra – hodinára. V tomto 
roku sa dožil významného život-
ného jubilea, 80 rokov života. 

a Ing. Eugenovi Kladivíkovi, CSc. 
– občan Banskej Štiavnice, za vyše 
30-ročnú organizačnú činnosť 
pri budovaní Banského múzea v 
prírode (skanzen), za propagáciu 
mesta Banská Štiavnica a okolia, 
najmä jej technických pamiatok, 
formou odborných štúdií, popu-
larizačných titulov doma i v za-
hraničí, za prípravu podkladov v 
riešiteľskom kolektíve – zápis do 
UNESCO listiny. V tomto roku sa 
dožíva významného životného ju-
bilea, 70 rokov života. 

MsÚ


