Podporené projekty

Kalvária Banská Štiavnica
Kalvársky fond
Banskoštiavnická kalvária je komplex sakrálnych
objektov v barokovom slohu pozostávajúci z troch
kostolov, devätnástich kaplniek a súsošia Panny
Márie a svojim umiestnením na kopci uprostred
štiavnického vulkánu je dominantou Banskej
Štiavnice. Zmyslom kalvárie bolo sprítomňovanie
udalostí Ježišovho umučenia na kríži v podobe
množstva malieb, fresiek, sôch, drevených a
kamenných portálov, ktoré pomáhali pútnikom lepšie
precítiť hĺbku a zmysel týchto okamihov.

Občianske združenie Kalvársky fond vzniklo z iniciatívy miestnych organizácií. Poslaním
Kalvárskeho fondu je celková obnova Banskoštiavnickej kalvárie so snahou interpretovať
umenie vysokej umeleckej kvality z obdobia 18. storočia a tiež zabezpečiť budúce využitie
komplexu Kalvárie. Architektonický komplex tvorí 17 zastavení, ďalej tri kostoly (Dolný
kostol, Sväté schody a Horný kostol), zastavenie Žalár (Ecce homo) a Svätý hrob, jediný
objekt postavený na opačnej, východnej strane kopca. Kalvária má tak 23 objektov, ktoré
sa tešia množstvu návštevníkov. Po zotmení však Kalvária ostala zahalená rúškom tmy,
preto sa Kalvársky fond rozhodol zvýšiť bezpečnosť pre návštevníkov a estetickú hodnotu
pamiatky postupným osvetlením všetkých objektov, k čomu dopomohli okrem Nadácie
EPH aj mnohí dobrovoľníci z Gymnázia Juraja Hronca či z o.z. V.I.A.C. Kalvária sa tak
stala hlavnou nočnou dominantou mesta Banská Štiavnica.

Podporené projekty

Hrad Hrušov
Združenie na záchranu stredovekého architektonického dedičstva nitrianskeho
kraja – LEUSTACH
Primárnym cieľom Združenia na záchranu stredovekého architektonického dedičstva
nitrianskeho kraja - LEUSTACH je realizácia a uskutočňovanie záchranných a
rekonštrukčných prác so zreteľom na základnú údržbu, ako napr. regulácia zelene,
drobné konzervačné práce, pomocné práce pri začisťovaní areálov najohrozenejších
architektonických pamiatok stredovekého dedičstva (hrady, sakrálne pamiatky, veže,
fortifikačné systémy a iné), ktoré svojou činnosťou a revitalizáciou zapájajú do života
regiónov a cestovného ruchu čím sa ich pokúsime zachovať pre budúce generácie.
Ťažisko aktivít združenia je v
projekte
obnovy
kultúrnej
pamiatky hradu Hrušov, kde sa
v spolupráci s množstvom dobrovoľníkov, odborníkov a za pomoci Nadácie EPH podarilo
za roky 2016 - 2020 obnoviť a dobudovať Delovú baštu, ktorá si vyžadovala sanáciu
muriva, jeho doplnenie, spevnenie s paralelným archeologickým výskumom. Súčasťou
bola aj tvorba informačného systému v podobe 22 dvojjazyčných informačných tabúľ,
ktoré majú textovú a obrazovú časť. Tabule popisujú daný objekt, aby návštevníci získali
predstavu o tom, čo sa v danom objekte nachádzalo a na čo slúžil. Zároveň sa v roku
2020 pokračuje s obnovou ďalšej časti, nádvoria a najstaršej palácovej časti hradu
Hrušov. Nádvorie je najdôležitejšou križovatkou, centrom hradu a živou tepnou, cez
ktorú prechádzajú všetci návštevníci, dobrovoľníci a odborníci hradu Hrušov. Cieľom je
obnova najstaršieho jednoramenného renesančného schodiska, spĺňajúceho
bezpečnostné podmienky, obnova murív časti palácového traktu súvisiaceho so
schodiskom a prekrytie časti nádvoria konštrukciou pultovej strechy. Sme radi, že
môžeme spoločne prihliadať na to, ako hrad Hrušov opäť rastie do krásy.

