Občianske združenie Naša Ratková
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Krásna rozľahlá farská budova v štýle „gemerského“ klasicizmu je situovaná v strede
Pamiatkovej zóny Ratková v areáli pri neskoro stredovekom evanjelickom kostole zo 16.stor. spolu so
zvonicou vybudovanou v 18.stor. a bývalou evanjelickou školou pochádzajúcej z roku 1818, kde spolu
tvoria nádherný komplex historických budov v západnej časti námestia obce Ratková.
Neskorostredoveký kostol spolu s vežou a časťou
stredovekého múra je zaradený v zozname
kultúrnych pamiatok SR podobne ako budova
fary, ktorá bola vyhlásená za národnú kultúrnu
pamiatku rozhodnutím Pamiatkového úradu SR
č.PÚ-10/728-4/3135/SKU dňa 31.mája 2010 .
Budova fary predstavuje jednopodlažný objekt
so sedlovou strechou, postavený v pôdoryse
v tvare „L“ a svoj súčasný vzhľad nadobudla
pravdepodobne v prvej tretine 19. storočia. Fara
je umiestnená v svahovitom teréne, pričom
dvorový priestor má terasu podmurovanú stenou,
cez ktorú na ňu vedie kamenné schodisko. Na
terase tvoriacej dvor sa nachádza kopaná studňa
Umiestnenie ev.fary v areáli kostola

Objekt fary pozostáva z dvoch častí, ktoré sú materiálovo a konštrukčne odlišné a preto je
možné, že vznikli v rôznych časových obdobiach. Tento predpoklad potvrdzuje aj situácia na mape
z 1. vojenského mapovania r. 1782-1784, kde sú v priestore súčasnej stavby zakreslené dva
obdĺžnikové objekty, z ktorých jeden by mohol byť starším dnes dvorovým krídlom terajšej budovy
fary. Táto časť je totiž postavená z nepálenej tehly na kamennom základe s podivničením a tvorí
jednotrakt s aditívne radenými priestormi komora-izbica-čierna kuchyňa.

Južný pohľad na farskú budovu

Za čiernou kuchyňou sa nachádza izba, ktorá je
pôdorysne už včlenená do novšieho východného
krídla, ale barokový spôsob je zaklenutia (valená
klenba s lunetami v lunetách s dekorom
reliéfnych rozpoltených sŕdc) a tvarom okna
odlišujúcim sa od ostatných v tomto krídle dáva
možnosť predpokladu, že bola pôvodne súčasťou
staršieho dvorového krídla.

Interier staršieho krídla fary
Novšie trojtraktové východné krídlo je postavené
z pálenej tehly s centrálnou chodbou a izbami,
ktoré sú zaklenuté pruskými klenbami a do
prechodových otvorov sú osadené prevažne
dvojkrídlové vysoké kazetované dvere, s
profilovanými rámami po obvode otvorov.
Svojim konštrukčne materialovým riešením
typologicky predstavuje stavbu klasicistického
obdobia architektúry so znakmi typickými pre
severovýchodnú časť gemerského regiónu
z konca 19.storočia.

Pohľad do centrálnej miestnosti nového krídla

Architektonicky sú interiéry celého východného
krídla riešené konštrukčne a slohovo v štýle tzv.
„gemerského“ klasicizmu, pričom budova ako
celok vykazuje prvky moderného vidieckeho
panského sídla z polovice 19.storočia, čo sa
prejavuje aj bohatou výzdobou v jej interiéroch
(omietky a maľby zo začiatku 20. storočia
v miestnostiach s pruskými klenbami a stavebné
úpravy v rohoch miestností pre kachľové pece )
Detail maľby na klenbách

Východné krídlo je postavené čelom do námestia
a tomu zodpovedajú aj ozdobné prvky fasády,
ktorá je členená horizontálne predsadeným
omietkovým soklom, vlysom s korunnou rímsou,
vertikálne na strednom rizalite, pilastrami s pätami
a hlavicami, na nárožiach rizalitu zdvojenými,
bočné fasády bez šambrán okolo okenných otvorov,
členené len vlysom s korunnou rímsou a tiež
portikus nad vstupom do fary
Detail hlavice združených pilastrov
V súčasnosti však občianske združenie „Naša Ratková“ čelí veľkej výzve pretože záchrana a
obnova tejto historickej budovy do pôvodného stavu sa vzhľadom na finančnú náročnosť dá
realizovať len pri využití grantov ministerstva kultúry v programe „Obnovme svoj dom“ alebo iných
podobných programov vyžadujúcich si však aj spolufinancovanie z vlastných zdrojov. Pre rok 2019
sme touto cestou získali na opravu strechy fary finančnú čiastku 25 000,- € , ale rozpočet na jej
realizáciu bol stanovený na 36 810.- € a z vlastných zdrojov sme schopný doložiť iba 5 000,- €.
Preto sa obraciame na Vás pri hľadaní chýbajúcich finančných prostriedkov na obnovu tejto
národnej kultúrnej pamiatky, aby sme spoločnými silami aj s Vašim príspevkom zrealizovali I. etapu
rekonštrukcie a za pár rokov sa budeme môcť spoločne tešiť s obnovenia tejto ratkovskej dominanty .

Spoliehame sa na každého priaznivca ktorého sme týmto presvedčili, aby prispel k obnove objektov
pamiatkovej zóny a kultúrneho dedičstva Ratkovej. Vítaný je každý finančný dar, ktorý možete
poslať priamo na bankový účet v Poštovej banke SK 18 6500 0000 0000 2027 0411 a to
bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou

Za Vašu priazeň a finačné dary Vám ďakuje predsedníctvo obč. Združenia “Naša Ratková”

