Podpora z Evropské unie v programovacím
období 2007 – 2013 směřuje i do naší farnosti.
Z ROP NUTS II, prioritní osy Rozvoj cestovního
ruchu, byl podpořen projekt
„Svatý Jakub v Žebnici“,
který se realizuje v letech 2009 a 2010.

Aktuálně:
V současné době byla dokončena první etapa v hodnotě prací přesahující 2,2 milionu korun
českých. Byla zrestaurována výmalba interiéru kostela včetně fresek – malovaných iluzivních
oltářů obnovením původní výmalby z roku 1785. Byl vyroben nový (replika původního) kříţ
a restaurovaná makovice (obojí včetně pozlacení) na věţi kostela. Do makovice bylo vloţeno
nové měděné pouzdro, do něhoţ byly vloţeny dokumenty jednak původní, a dále dokumenty
dokládající dnešní dobu včetně financování tohoto projektu z fondů EU.
Vánoční koncert
26. 12. 2009 od 16.00 hodin se uskuteční v kostele sv. Jakuba v Ţebnici slavnostní vánoční
koncert. Účinkuje soubor Šumavan Klatovy. 35 členů souboru a 12 členů hudebního
doprovodu jistě zajišťuje příjemný kulturní záţitek. Vstupné je dobrovolné.

Projekt „Svatý Jakub v Žebnici“
Registrační číslo projektu: CZ.1.14./3.2.00/03.00684
ROP NUTS II Jihozápad, výzva: 03
Prioritní osa: Rozvoj cestovního ruchu
Oblast podpory: Revitalizace památek a vyuţití kulturního dědictví v rozvoji cestovního
ruchu
Doba realizace: rok 2009 - 2010
Celkové předpokládané uznatelné náklady projektu: 4 272 879,00 Kč
Dotace se předpokládá ve výši: 3 717 404,73 Kč

Hlavní cíl projektu:
obnova památkově chráněného objektu kostela Sv. Jakuba Většího v Ţebnici, obec
Plasy, okr. Plzeň - sever
doplnění nabídky cestovního ruchu v regionu

Stručný popis projektu:
Projekt bude rozdělen na dvě etapy.

1. etapa
Restaurování maleb v lodi kostela, západní předsíni a presbyteriu včetně maleb oltářů,
fresek a sloupů
Restaurování kovaného kříţe a makovice na věţi včetně jejich zlacení

2. etapa
Restaurování dřevěných částí stavby - interiéru (oltářů, kazatelny a menz)
Další restaurování maleb – zákristie, dřevěné prvky v oratoři, malba vitráţí
Restaurování svítidel a výroba jejich kopií
Výroba a zabudování předělovací kované mříţe do předsíně kostela pro volný pohled
návštěvníků do interiéru

Odkaz na portál Evropské unie, web: www.europa.eu
Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad, web: www.rr-jihozapad.cz

