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BLATNÁ Na jedné straně radost
a zadostiučinění, na druhé nesou-
hlas. Tak vypadá v Blatné na Strako-
nicku v současné době situace oko-
lo vily Fiala a přilehlých pozemků.
Tyministerstvo kultury letos vyhlá-
silo kulturní památkou. Zatímco za-
stánci opravy celého areálu přede-
vším ze spolku Navíc mají radost,
že se cennémudomu dostalo ochra-
ny, město jakomajitel takovou zod-
povědnost převzít nechce. Zastupi-
telé jednomyslným hlasováním na
konci dubna rozhodli o tom, že na
ministerstvo podají žádost o roz-
klad rozhodnutí.
„Důvodem je finanční náročnost

spojená s opravou vily. Město již
dnes vlastní řadu nemovitostí v cen-
truměsta, do kterých plynou nema-
lé finanční prostředky, a to se jed-
ná o budovy, které plní veřejný
účel – například budova základní
školy či budova muzea a knihov-
ny,“ vysvětluje starostka města Ka-
teřina Malečková.
Situace ohledně areálu v okolí

vily Fiala, kterému se v Blatné říká
na Vinici, se vyhrotila před dvěma
lety. Tehdyměsto vilu, kterou vlast-
ní od roku 2004, nabídlo poprvé
k prodeji. Už předtím se o její od-
koupení na radnici hlásili zájemci,
ale vedení města nikdy prodej ne-
odsouhlasilo.

Spolekmá plány na využití
Vila, která v minulosti sloužila tře-
ba i jako výletní restaurace a vyhle-
dávaný turistický cíl, chátrala. Byla
několik let nezabezpečená a zarůs-
taly i její zahrady. Proti záměru pro-
deje se ostře postavil místní spolek
Navíc. Ten představil svou vizi vyu-
žití vily a jejího okolí.
Zahradu na jižní straně Vinice

chce spolek využít jako veřejnou rů-

žovou zahradu s rozáriem, čímž by
mimo jiné město upozornilo na
svou prvorepublikovou historii
a připomnělo i světoznámého pěsti-
tele růží Jana Böhma, který v Blatné
působil.
Samotnou vilu by spolek rád po-

máhal městu udržovat, jeho členo-
vé by se chtěli například podílet na
shánění grantů a dotací na větší re-
konstrukce a starali by se i o kultur-
ní program ve vile a přilehlých za-
hradách. Jenže všechny nabídky
městu zatím zůstávají bez odezvy.
„Je nám to líto. V úvahu by přichá-

zely různé možnosti, jako je proná-
jem nebo půjčení za různých pod-
mínek. Je nám jasné, že nějaké re-
konstrukce bymohlo provádět pou-
ze město jako majitel. Ale víme, že
v současné době jsme jediní, kdo
má třeba o pronájem zájem. A dou-
fáme, že se do budoucna podaří do-

mluvit,“ říká za spolek Pavla Váňo-
vá Černochová s tím, že vyhlášení
budovy za památku by jí mělo zajis-
tit náležitou péči ze strany města
a také ochranu.
„Zastupitelé tvrdí, že rozklad po-

dávají z finančních důvodů, což je
podivné vzhledemk tomu, že radni-
ce hospodaří s přebytkem. Je to
tedy vlastně analogická situace
jako v Prachaticích s Kralovou vi-
lou. A my doufáme, že na rozdíl od
Prachatic nebudoumít naši zastupi-
telé s rozklademúspěch,“ doufá Vá-
ňová Černochová.
Kralova vila v Prachaticích po

úspěšné žádosti o rozklad ze stra-
ny města památkou není. Převážil
totiž veřejný zájem na vybudování
silnice, která by měla ulehčit do-
pravě ve městě. Tu má v plánu za-
čít do několika let stavět Jihočeský
kraj.
Naproti tomu vila Fiala stojí na

okraji města a žádnému budování
důležité infrastruktury nebrání. Jen-
že podle starostky má město majet-
ku dost a vila se navíc nachází v ne-
výhodné lokalitě. Přínosy z její re-
konstrukce by podle starostky byly
pro obyvatele města menší než ná-
klady.
„Vedle finanční náročnosti zastu-

pitelé řešili možnou využitelnost
nemovitosti do budoucna. Vila stojí
v okrajové části města v blízkosti zá-
stavby rodinných domů, s proble-
matickým přístupem, bez napojení
na inženýrské sítě. Využitelnost, fi-
nanční náklady a přínos pro obyva-
tele města jsou důvody, proč se za-
stupitelé rozhodli podat žádost
o rozklad,“ vysvětluje starostka.

„Vila je významná proměsto“
Zahrady s vilou navíc nemají podle
odborníků hodnotu jen kulturní.
Celý vrchol Vinice totiž slouží jako
biocentrum a kontrast lesa se starý-
mi zahradami vyhovuje jako vhod-
né životní prostředí pro mnoho mi-
zejících druhů zpěvných ptáků.
Vilu, kterou nechal v roce 1906

postavit architekt Karel Fiala pro
svého bratra, se rozhodli na kultur-
ní památku navrhnout sami pracov-
níci Národního památkového ústa-
vu. Podle nich je legitimní i to, že se
proti vyhlášení budovy památkou
město vymezuje.
„Je vlastníkem, který má na tento

postup právo. I my si ale stojíme za
svým stanoviskem. Vila si určitě za-
sluhuje památkovou ochranu, je vý-
znamná pro město i celý region.
A kromě toho je to i významná upo-
mínka na uznávaného architekta,“
vysvětluje ředitel Územního odbor-
ného pracoviště Národního památ-
kového ústavu v Českých Budějovi-
cích Daniel Šnejd.

SoučasnostVila na okraji Blatné, která vminulosti sloužila jako výletní restaurace a vyhledávaný turistický cíl, chát-
rá. Na kulturní památku ji navrhli pracovníci Národního památkového ústavu. Foto: David Peltán,MAFRA

Historie Takto vypadala vila Fiala zhruba v roce 1910. Pohlednici
s ní má ve sbírceMartin Dolejš z Blatné.

ČESKÉ BUDĚJOVICE Pokud bude
stále tak teplé a slunečné počasí, ob-
sadí venkovní plovárnu v Budějovi-
cích první návštěvníci už příští so-
botu 26. května. V ten den totiž začí-
ná letošní sezona. „Ceník a provoz-
ní doba zůstávají stejné jako v loň-
ském roce, celodenní vstup pro do-
spělé je 80 korun, pro děti od tří let
a do 150 centimetrů a seniory nad
60 let 40 korun,“ sdělila mluvčí bu-
dějovické radnice Jitka Welzlová.
Koupit si lze také vstupenku na tři

hodiny a nebo rodinné vstupné pro
dva dospělé a dvě děti do 150 centi-
metrů za 200 korun na celý den.
Do 28. června bude otevřeno vždy
od 12 do 20 hodin, přes letní prázd-
niny už od 9.30 hodin.
Zatímco plovárna bude otevřená,

krytý plavecký stadion na Sokol-
ském ostrově čeká klasická letní od-
stávka, a to od 30. června. Znovuote-
vření je naplánované na 3. září. Bě-
hem pauzy se chystá například re-
konstrukce toboganu, který bude
nově o sedmmetrů delší. (mrk)

JIŽNÍ ČECHY Sucho a vysoké teplo-
ty čím dál víc trápí jihočeské země-
dělce. Pokud nebude dostatečně pr-
šet, mohou v regionu klesnout po-
čty hospodářských zvířat, protože
nebude možné zajistit jim zásoby
píce na zimu.
Kvůli suchu a kritickému nedo-

statku krmiva pro zvířata žádá Jiho-
česká agrární komora stát, aby
zmírnil podmínku nechat tři až de-
set procent ploch neposečených
u luk s výměrou nad 12 hektarů.
„Z Táborska hlásí podniky jen ko-

lem deseti milimetrů srážek za po-
slední měsíc a půl, což je tragédie.
Pěstitelé zaorávají zaschlýmák, stě-
žují si na suchem oslabené luskovi-
ny i řepku. Obilí neodnožuje, to
znamená, že rostliny šetří vodou
na úkor hustoty porostů. Chudé
travní porosty zřejmě vydají jen
málo píce při prvních sečích a také
pastviny vypadají jako na konci hor-
kého léta,“ uvedla ředitelka jihočes-
ké agrární komory Hana Šťastná.
Někde již zemědělci sekají obilí

a dávají ho do silážních jam, čímž
přicházejí o budoucí tržby. Země-

dělci potřebují vytrvalý drobný
déšť. Bouřky a přívalové srážky,
často spojené s krupobitím, mají
pro vyprahlou půdu spíše ničivé
účinky.
„Pokud bude nedostatek srážek

pokračovat, může v regionu kles-
nout stav hospodářských zvířat,
protože zemědělci pro ně nedoká-
žou zajistit zásoby píce na zimu.
Dají se také očekávat velké propa-
dy úrody všech polních plodin v ce-
lém Jihočeském kraji,“ poznamena-
la Šťastná.

Chovatelé mají prázdné studny
Ředitelka krajské agrární komory
dodala, žemnozí chovatelé preven-
tivně obětují ozimy, aby zajistili kr-
mení. „To znamená, že je sečou na
zeleno a konzervují fermentací. To
je ovšem velmi drahá siláž nebo se-
náž. Agropodniky touto cestou při-
jdou o tržby za zkrmené obilí, které
jim v ceně 'zachráněných' živočiš-
ných produktů nikdo nezaplatí,“
vysvětlila Šťastná.
Řada chovatelů dobytka má již

týdny prázdné studny a vodu zvířa-

tům vozí v cisternách. Sucho trápí
i rybáře, Rybářství Třeboň chybí
v rybnících oproti běžnému stavu
40 procent vody.
Jihočeská agrární komora požáda-

la kvůli suchu a kritickému nedo-
statku krmiva pro hospodářská zví-
řata ministerstvo zemědělství, aby
dočasně zmírnilo zákonné poža-
davky spjaté s čerpáním dotací za
péči o travní porosty. Usiluje o to,
aby stát zrušil podmínku nechat tři
až deset procent ploch neposeče-
ných u luk s výměrou nad 12 hekta-
rů.
„V době, kdy není co krávám dát,

je velký luxus nechávat neposeče-
né louky.Minimálně ta první seč vy-
padá špatně,“ řekla Šťastná.
Ačkoli sklizňové plochy se v kraji

v roce 2017 rozšířily, loňská produk-
ce obilovin jihočeských zemědělců
byla v porovnání s úrodou předcho-
zího roku o sedmprocent (o 53 tisíc
tun) nižší. Obilovin se v jižních Če-
chách loni sklidilo 698 692 tun na
ploše 134 950 hektarů. Výnos byl
5,18 tuny na hektar, meziročně kle-
sl o více než půl tuny. (ČTK)

Vila je památkou.
Ale Blatná do ní
nechce investovat

Letní plovárnu
v Budějovicích
otevřou už
26. května

Sucho trvá. Pěstitelé zaorávají
mák, nebude píce pro zvířata

Využitelnost, finanční
náklady a přínos
pro obyvatele města
jsou důvody, proč se
zastupitelé rozhodli
podat žádost
o rozklad.
Kateřina Malečková, starostka města

Písek

Zdravotníci ukážou
lidem, jak si mají
správně mýt ruce
Písecká nemocnice připravila na
dnešek zábavně-vzdělávací akci
pro všechny zájemce, kteří dbají o
čistotu. V rámci Mezinárodního
dne hygieny rukou jim zdravotníci
ukážou, jak si správně mýt ruce.
Děti i dospělí si mohou očistu a dez-
infekci rukou vyzkoušet ve žluté
chodbě u oční ambulance. (lim)

ČeskéBudějovice

Studenti se utkají
o putovní pohár
Josefa Cepáka
Už devátý ročník raftových Primá-
torek – Memoriálu Josefa Cepáka
se uskuteční zítra na slepém rame-
ni Malše v centru Českých Budějo-
vic. Pořadatelům z Biskupského
gymnázia se zatím přihlásilo sedm
smíšených posádek. První z nich
vyrazí na trať v 9.45 hodin, vítězo-
vé by měli být známi okolo 11.30
hodin. (lim)

ČeskéBudějovice

Historik pokřtí
knihu o smrti
Historik Jihočeské univerzity Vác-
lav Grubhoffer zve zítra na křest
své nové knihy Zdánlivá smrt
s podtitulem Noční můra osvícen-
ské Evropy. Zabývá se v ní fenomé-
nem smrti, pohřbíváním, církevní-
mi obřady i pohřby v 18. a 19. stole-
tí. Začátek je v 19 hodin v budějovic-
ké literární kavárně Měsíc ve dne.
Na akci vystoupí písničkářka Pavla
Boučková i kulturní historici Dag-
mar Blümlová a Petr A. Bílek. (pk)

Čimelice

S detektorem našel
protipancéřové
střely Panzerfaust
V neděli odpoledne se v lese u Či-
melic na Písecku pohyboval muž s
detektorem kovů. Krátce po 15. ho-
dině nalezl tři protipancéřové stře-
ly typu Panzerfaust 100. Oznámil
to na policii a na místo vyrazil pyro-
technik. Ten v zemi pod stromy ob-
jevil celkem 30 střel, které odvezl k
odborné likvidaci. (khr)

V roce 1906 postavil
architekt Karel Fiala
pro svého bratra vilu
na okraji Blatné. Ta
nyní patří městu a

stala se kulturní
památkou. Ale

radnice proti tomu
podala žádost o
rozklad. Oprava

domu a údržba jejích
zahrad by prý byla
finančně náročná.


