Obnova kostela sv. Jana Křtitele v Paštikách
Skutečnou „barokní perlou“ je kostel sv. Jana Křtitele v Paštikách u Blatné, který potřebuje Vaši pomoc!

Areál kostela sv. Jana Křtitele je situován při severním okraji obce Paštiky. Kostel, umístěný na vysoké
terase s dvojitým schodištěm, je jednolodní stavbou podélné dispozice s presbytářem uzavřeným
uvnitř segmentově, zvenku pravoúhle, s konkávně vybranými nárožími, hranolovou věží v západním
průčelí a sakristií při jižní straně presbytáře. Kostel je obklopen používaným hřbitovem, který je
ohraničen ohradní zdí se dvěma bránami. Na hřbitově je situována, severně od kostela, hrobka s kaplí.
V letech 1747 až 1753 byl zbořen původní kostel v Paštikách a na jeho místě postaven nový kostel podle
plánů významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dienzenhofera. Díky hraběnce Serényiové vznikla
na Blatensku jedinečná stavba pozdního baroka, harmonická syntéza výtvarného projevu tří vynikajících
umělců – v případě Diezenhofera se přímo hovoří o jednom z jeho nejhodnotnějších děl, jednotná vnitřní
barokní výzdoba je dílem řezbáře Ferdinanda Ublakera a malíře J. V. Spitzera též z poloviny 18. století.
Areál kostela sv. Jana Křtitele byl prohlášen dne 27. listopadu 1963 nemovitou kulturní památkou
a je evidován v Ústředním seznamu kulturních památek pod rejstř. číslem 13974/3-4005. Jedná se o jednu
z nejkrásnějších památek Blatenska, která je významným krajinotvorným prvkem. Kostel sv. Jana Křtitele
je architektonicky zajímavou barokní stavbou s cennými interiéry, s dochovanými historickými
konstrukcemi a hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky, hodnotné jsou především
barokní klenby v lodi a presbytáři s nástropní výmalbou, dále truhlářské výrobky včetně kování a řemeslné
prvky.
V současné době probíhá po téměř 25 letém snažení obce Bezdědovice, města Blatná a Římskokatolické
farnosti Blatná rozsáhlá rekostrukce navazující na restaurátorské práce v interiéru a dílčí opravy fasády
věže, vydařeně realizované za posledních 15 let . V tomto roce 2018 byla zahájena oprava objektu márnice,
hřbitovních zdí, zdiva a schodiště na hřbitově včetně chodníčků. V roce 2019 bude realizována oprava
střechy i fasády kostela a další související práce (jako restaurování vitráží, varhan, soch apod.).
Prosíme proto ty, jimž není osud této významné památky lhostejný, aby přispěli jakoukoliv částkou
na vyhlášenou veřejnou sbírku, zapsanou u Krajského úřadu Jihočeského kraje dne 23. dubna 2018
u České spořitelny na číslo účtu 5307408329/0800, která bude použita na financování vlastního podílu
dotace, tj. 2 000 000 Kč.
Děkujeme Vám za jakýkoliv příspěvek!
S úctou
P. JCLic. Mgr. Rudolf Hušek v.r.

Ing. Miluše Kubátová v.r.

Římskokatolická farnost Blatná
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V rámci projektu bude provedena oprava krovů a výměna střešní krytiny a klempířských prvků
na kostele i věži, opravena fasády a truhlářské prvky včetně vitrážových oken a bude provedena

Základní údaje o stavbě:

drenáž kolem kostela. V interiéru bude provedena oprava vnitřních omítek, výměna svítidel,
výmalba kostela, restaurování varhan, obrazů a kamenných soch. Kolem celého areálu kostela se
hřbitovem bude opravena ohradní zeď a v areálu budou provedeny chodníky.

Cíle projektu
Základním celkovým cílem projektu je zachovat, ochránit a rozvíjet potenciál kulturního dědictví obsaženého v kostele sv. Jana
Křtitele a v přilehlém areálu hřbitova v Paštikách a využít ho k vyváženému rozvoji území Blatenska s pozitivními dopady na místní
či regionální zaměstnanost a konkurenceschopnost. Tento základní celkový cíl, který je plně v souladu se Specifickým cílem 3.1.
Integrovaného regionálního operačního programu může být dosažen pouze prostřednictvím naplnění několika specifických dílčích
cílů. Tyto dílčí specifické cíle projektu jsou následující:
a) Vyřešit nevyhovující technický stav exteriérů kulturní památky (kostel sv. Jana Křtitele a přilehlý hřbitov) zapsané na
indikativním seznamu národních kulturních památek.
b) Obnovit interiéry kostela sv. Jana Křtitele, restaurovat některé prvky výzdoby kostela a vytvořit technické podmínky pro jeho
zpřístupnění návštěvníkům
c) Vytvořit a uvést do praxe systém pro zpřístupnění kostela návštěvníkům tak, aby bylo dosaženo maximálního efektu pro
návštěvníky na jedné straně a maximální ochrany kulturních hodnot kostela
d) Obohatit nabídku historicko – kulturních zajímavostí kostela o expozici obsahující restaurované prvky
e) Rozšířit možnosti poznání kulturních hodnot kostela a přilehlého areálu prostřednictvím zpracování digitalizace památky
a zveřejněním virtuální prohlídky na internetových stránkách
Na projekt je poskytována finanční podpora z EU
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