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Vážená paní starostko, vážení radní a zastupitelé města Blatná

Ačkoliv sám z Blatné nepocházím a pracuji v instituci, která se dlouhodobě stará o zachování
regionálních tradic a památek v Plzeňském kraji, rozhodl jsem se na Vás obrátit v záležitosti
aktuálního jednání o budoucnosti objektu č. p. 394 na stavební parcele č. 447 v katastrálním
území Blatná.
Před nedávnem jsem na webových stránkách zaregistroval snahy občanské iniciativy, která se
o znovuoživení této (dle mého soudu) velmi zajímavé stavby a jejího okolí zasazuje. Neznám
v tuto chvíli ani stanovisko kanceláře starostky, stanovisko rady a zastupitelstva Vašeho města
a nejsem obeznámen ani s výsledky jednání odpovědných pracovníků města Blatná
s občanskou iniciativou, která revitalizaci objektu prosazuje.
Rád bych Vám však (pokud mohu) v nadcházejících řádcích zprostředkoval vlastní
stanovisko.
Pokud jsem měl možnost se rámcově seznámit s prvotní koncepcí případného projektu,
z pohledu etnografa na uvedeném projektu velmi oceňuji zdůraznění blatenských osobností
Jana Böhma a Karla Fialy, kteří si svou připomínku v městě Blatná zcela jistě zaslouží.
Využití jmen regionálních osobností a zejména pak zdůraznění specifického fenoménu
„blatenského růžařství“ ve vztahu k úpravě okolního parku a navazující stavby považuji za
výjimečný nápad, který by město Blatná mohlo v budoucnu využít ve své strategii cestovního
ruchu. Jak ve vztahu k přespolním, tak k zahraničním návštěvníkům.
Ve vztahu k obdobným projektům, kterých se národopisné oddělení Západočeského muzea
v Plzni, p. o. účastnilo, ať již odborným dohledem jednotlivých kurátorů či aktivní podporou,
na celém projektu občanské iniciativy velmi oceňuji nasazení, s jakým se o celý projekt na
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veřejně dostupných informačních platformách zasazují a především vklad vlastního volného
času, který členové (popř. sympatizanti a další zainteresovaní) do projektu prozatím vkládají.
Právě stran zapojení občanských iniciativ a obdobných subjektů do veřejného dění ve městech
a obcích vidím budoucnost mnohdy nejistého rozvoje kulturní sféry v regionech. Skvělým
příkladem se v tomto smyslu může stát vzmach občanských iniciativ a jejich zapojení do
veřejného dění v městě Plzni ku příležitosti (jinak diskutovaného) vyhlášení města Plzně za
Evropské hlavní město kultury 2015. Právě vstřícnost Magistrátu Statutárního města Plzně a
jednotlivých městských částí v roce 2015 umožnila, aby občanská sdružení, která při této
příležitosti vznikla, výrazným způsobem utvářela kulturní ráz města také v nadcházejících
letech. Převážná většina ustavených občanských sdružení i nadále trvá a nejrůznějšími
způsoby (vítaným způsobem) takříkajíc „supluje“ činnost samospráv.
Jakožto kulturní pracovník organizace, zřizované veřejnou institucí (v mém případě
Plzeňského kraje) samozřejmě vnímám možná úskalí v naplnění konkrétních podob a v
udržitelnosti projektu do dalších let tak, jak jej v současné době výše zmíněná občanská
iniciativa formuluje. To pak zejména stran finančního krytí přímé revitalizace objektu a
přilehlých pozemků a především stran finančních nákladů na dlouhodobý provoz a údržbu
těchto nemovitostí.
I přes výše uvedené bych Vás však touto cestou velmi rád požádal o pečlivé zvážení prodeje
objektu č. p. 934 a to nejen k jeho možnému kulturnímu přínosu samotnému městu Blatná, ale
také širšímu regionu. Dojde-li k převodu objektu z majetku města Blatná na další subjekt,
bude šance na jeho efektivní využití ku prospěchu města, jeho občanů a přespolních a
zahraničních návštěvníků, zásadním způsobem zkomplikována, ne-li zcela vyloučena.
Za pečlivé posouzení tohoto dopisu velmi děkuji.
S pozdravem a přáním mnoha zdarů do Vaší práce
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