PETICE NA PODPORU VILY FIALA V BLATNÉ
Na kopci Vinice v Blatné stojí chátrající bývalá výletní restaurace – vila Fiala.
Navrhl ji roku 1906 blatenský rodák architekt Karel Fiala, který byl v letech 1919 až 1939
stavitelem Pražského hradu.
Vlastník nemovitostí – město Blatná – buduje na Vinici městský lesopark, naopak vilu a zahradu,
které jsou odjakživa jeho součástí, chce prodat. Vedení města je také proti prohlášení vily kulturní
památkou.
S tímto postojem vedení města Blatná nesouhlasíme.
Chceme, aby se z vily Fiala stal nový vycházkový a turistický cíl. Aby vytvořila provozní zázemí
lesoparku a sloužila veřejnosti. V zahradě chceme začít budovat růžovou zahradu – rozárium,
které připomene odkaz světově proslulého blatenského růžaře Jana Böhma.
O vilu Fiala chceme dobrovolnými silami pečovat a postupně shánět peníze na její opravu.
Náš návrh podpořila řada odborníků. Připravili jsme proto petici, aby i vedení města Blatná
pochopilo, že veřejnost náš návrh podporuje.
Děkujeme za Vaši podporu a za podpis petice!
Za spolek navíc z.s.
Mgr. Pavla Váňová Černochová

Více informací:
www.vilafiala.cz
FB: Vila Fiala / Krčkovna Blatná
navíc z.s., tel. 723 809 110
email: pa.cernochova@post.cz
adresa: navíc z.s.
Na Bílé husi1071
388 01 Blatná

vila Fiala v roce 1910
a aktuální stav 2018
foto: http://www.pohledy-blatna.wz.cz/
a navíc z.s.

PETICE

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod
a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky, zejména občané města Blatná a jeho
blízkého okolí, prostřednictvím této petice vyzýváme zastupitelstvo a radu města
Blatná, aby:


podpořili prohlášení areálu vily Fiala na Vinici kulturní památkou a zachovali
jej v majetku města Blatná.



zahájili konstruktivní spolupráci městského úřadu se spolkem navíc z.s., se
sídlem Na Bílé husi 1071, 388 01 Blatná, IČ 22863176, ve věci údržby, opravy
a postupného zpřístupňování areálu na Vinici veřejnosti, za účelem jeho
neziskového využití, dalšího zvelebování a oživení této lokality pro veřejnost.

Děkujeme.
Petici sestavil: navíc z.s., se sídlem Na Bílé husi 1071, 388 01 Blatná, IČ 22863176
Adresát Petice: město Blatná, tř. T. G. Masaryka 322, Blatná, IČ 00250996
Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (ulice a číslo)

Podpis

