Granty pro památky 2017
Památkový fond ORP Blatná činí ke dni 1. 1. 2018 celkem 122 nemovitých kulturních památek a 80
movitých kulturních památek. Většinu nemovitých památek tvoří areály objektů – zámků s parky,
hradů, měšťanských domů, venkovských usedlostí či církevních staveb, ochraně podléhají ale např. i
archeologická naleziště a drobná sakrální architektura. Aktuálně byl ke dni 22.11.2017 kulturní
památkou prohlášen a zapsán do Ústředního seznamu kulturních památek historický roubený domek
čp. 27 v Blatné. U movitých památek se jedná především o mobiliáře zámků či kostelů, sochy, obrazy
či jejich soubory.
Vlastníci kulturních památek měli v roce 2017 možnost využít na opravy a udržovací práce objektů jak
grantů Jihočeského kraje, tak dotačních programů Ministerstva kultury České republiky. Žádosti
o krajské dotace jsou mimo jiné určeny i pro majitele objektů v MPZ Blatná a Sedlice, či pro obnovu
památkově nechráněných sakrálních objektů a movitých předmětů – jde tedy o podporu kulturního
dědictví na území Jihočeského kraje. Ministerstvo kultury ČR preferuje podporu obnovy a zachování
prohlášených kulturních památek.
Na základě úspěšných žádostí konkrétně byly přislíbeny finanční prostředky ve výši cca 4 750 tis.Kč
z těchto dotačních titulů:
GRANTY MK ČR:
Program záchrany architektonického dědictví
Obnova fasády Rejtova paláce na zámku v Blatné – fáze 4
1 450 000 Kč
Program obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností
Obnova krovu a výměna střešní krytiny kostela Nejsvětější Trojice v Černívsku
493 000 Kč
Program regenerace MPZ Blatná
Oprava a nátěr fasády budovy Sokolovny čp. 580 v Blatné
125 000 Kč
(příspěvek města Blatná)
50 000 Kč
Program regenerace MPZ Sedlice
Obnova 4 ks oken kostela sv. Jakuba Většího v Sedlici
40 000 Kč
(příspěvek města Sedlice)
8 500 Kč
Havarijní program
Obnova hospodářského objektu domu čp. 101 v Blatné
300 000 Kč
Obnova hospodářského objektu domu čp. 104 v Blatné
300 000 Kč
Oprava krovu a střechy obytného objektu čp. 8 Škvořetice
200 000 Kč
Oprava krovu a střechy sýpky u čp. 3 Pacelice
100 000 Kč
Granty Jihočeského kraje:
Drobná sakrální architektura:
Město Blatná - obnova kapličky Hněvkov
40 000 Kč
Zvýšené náklady obnovy staveb v MPZ
Oprava střechy čp. 12 Sedlice
150 000 Kč
Oprava střechy čp. 176 v Sedlici
45 000 Kč
Obnova objektu čp. 86 Blatná
200 000 Kč
Obnova střechy hospodářského objektu u čp. 354 v Blatné
150 000 Kč
Nemovité kulturní památky
Restaurování Pomníku padlým
170 000 Kč
Obnova střešního pláště čp. 104 v Blatné
180 000 Kč
Obnova interiérů čp. 42 v Blatné
80 000 Kč
Obnova oken ZŠ J. A. Komenského Blatná
400 000 Kč
Obnova střechy obytného domu čp. 3 Pacelice
200 000 Kč
Obnova oken Sokolovny čp. 580 Blatná
70 000 Kč

Přesto, že se nepodařilo realizovat všechny výše uvedené akce či opravy z grantů v plném rozsahu,
vzhledem k povinným podílům vlastníků a samofinancování některých dalších akcí bez podílu dotace
( např. výměna břidlicové střechy včetně opravy krovu zámku v Bratronicích, výměna oken a obnova
zadláždění dvora u čp. 212 v Blatné, oprava interiéru fary v Blatné, restaurování varhan v Záboří,
obnova interiéru čp. 167 v Blatné) bylo do památek na Blatensku v roce 2017 investováno přes
10 miliónů korun. Vlastnictví památky či objektu v městské památkové zóně je závazkem, náklady na
běžné opravy při použití moderních či levných materiálů a opravy památkového charakteru
s dodržením původních technologií a tradičních řemeslných postupů se samozřejmě významně liší.
Právě díky dotačním programům se daří efektivní podpora péče o památkový fond a pomoc vlastníkům
při dodržování zákonem stanovených povinností.
Jitka Říhová, referentka státní památkové péče MěÚ Blatná

