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PODĚKOVÁNÍ patří základnímu týmu, který se na tvorbě aktualizace podíleli
garantka SPRM Lenka Handšuhová, předseda Výboru pro rozvoj Pavel Janšta
a místostarosta města Tomáš Bednařík a celý Výbor pro rozvoj.
Díky patří především všem zástupcům kultury, sportu a podnikání, kteří se účastnili
jednání svými skvělými postřehy, připomínkami a nápady a za totéž ředitelům
příspěvkových organizací města a vedoucím odborů městského úřadu.
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VÝCHODISKO
Program rozvoje města1 Vodňany vychází ze stejnojmenného dokumentu z roku
2013, resp. 2010 (viz web města), kde jsou uvedeny zdroje dat, přístup, postup
a metodika práce, ze kterého vychází základní dokument. Aktualizovaná verze
obsahuje pouze Návrhovou část – tedy samotnou strategii – vše ostatní
k dohledání právě ve výchozích dokumentech.

IMPLEMENTACE STRATEGIE
Kapitola implementace popisuje, jakým způsobem bude předkládaný strategický
plán realizován a uváděn do praxe. Je tedy nutné přesně formulovat jednotlivé role,
zodpovědnosti a povinnosti spojené s implementací, a určit závaznou časovou
ukotvenost.
Je navrhováno vytvořit pracovní skupinu pro implementaci strategického plánu
v následujícím složení:
1. garant SPRM
2. tajemník MěÚ
3. předseda výboru pro rozvoj
4. politický garant SPRM
5. vedoucí dotčených odborů
6. referent odboru investic
Tato pracovní skupina by se měla pravidelně scházet (navrhován je dvouměsíční
interval) a vyhodnocovat plnění a implementaci strategického plánu. Referent
odboru investic má roli administrativní podpory setkání (připravuje a rozesílá
podklady, rozesílá pozvánky), ve spolupráci s politickým garantem SPRM, navrhuje
obsah setkání. Vedoucí dotčených odborů představují kroky, které byly za uplynulé
období uskutečněny, tajemník deleguje další navrženou práci a garant SPRM
působí v roli konzultanta, dbá na dodržování vytyčených principů (kvalita,
udržitelnost a participace) při realizaci projektů. Na jednotlivé schůzky jsou
pravidelně přizváni zástupci Výboru pro rozvoj, kteří strategický plán pomáhali
vytvářet. Nepravidelně jsou přizvány další zodpovědné osoby, vždy v závislosti
na plánovaném obsahu setkání.
Po uskutečnění jednání sepíše předseda Výboru pro rozvoj informativní článek
shrnující hlavní body realizovaných kroků včetně plánu do budoucna. Článek dá
k publikaci ve Zpravodaji, na webu města a skrze další relevantní informační
kanály.
V dostatečném předstihu před schvalováním rozpočtu na následující rok je
uspořádáno větší setkání, kam jsou přizváni i další aktéři (Radní, Výbor pro rozvoj,
příp. další aktéři) a naplánuje se základní představa implementace následujícího
kalendářního roku, která se naváže na plánovaný rozpočet města. Tato představa
obsahuje finanční (z hlediska výše, zdrojů a možnosti dotačních titulů), personální
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(zodpovědnosti za dílčí aktivity) a časové aspekty plánovaných projektů.
Do krycího listu všech podkladů do Rady města (tzv. košilka) je uvedena kolonka
„vztah ke strategickému plánu“, v níž předkladatel popisuje vazbu projektu na
strategický plán a zajištění participace, udržitelnosti a kvality projektu (tedy třech
principů rozvoje města).
Plán rozvoje města je živým dokumentem, je nutné jej proto pravidelně
aktualizovat.

AKTUALIZACE STRATEGICKÉHO PLÁNU 2019
Aktualizace strategického plánu proběhla v první polovině roku 2019 v úzké
spolupráci zpracovatele s Výborem pro rozvoj a lze ji shrnout do těchto kroků:
(a) inventura – sběr dat a informací od poslední aktualizace (2013 do současného
stavu) – sběr probíhal kombinovaně skrze vyplňování podrobných formulářů do
úrovně projektů a následné osobní schůzky zpracovatele s klíčovými aktéry
(účastnily se všechny odbory města plus příspěvkové organizace – Městské
muzeum a Galerie (dále také MěMG), Městská knihovna (dále také MěK), Městské
kulturní středisko (dále také MěKS) a dále Městské hospodářství (dále také MěH) a
městem zřizované školy (ZŠaG, SOU a MŠ Smetanova),
(b) diskuse a vyhodnocení informací ve spolupráci s výborem pro rozvoj města –
skrze dvě obsáhlejší pracovní setkání proběhlo shrnutí a vyhodnocení plnění
strategického plánu, na jehož základě byl vypracovaný výstup prezentovaný Radě
města Vodňany,
(c) projednání s pracovními skupinami – v průběhu května v rámci třech velkých
setkání pracovních skupin proběhla – na základě předem zaslaných podkladů –
diskuse ohledně obsahu a aktualizaci jednotlivých priorit – jedno setkání pro
kulturu (účastnilo se jej 20 aktérů z oblasti kultury, 1 omluven), jedno setkání pro
sport (15 aktérů z oblasti sportu, 2 omluveni) a jedno setkání pro oblast podpory
podnikání (13 aktérů, 2 omluveni),
(d) projednání návrhu aktualizovaného strategického plánu s výborem pro rozvoj
a v rámci veřejného projednání se širokou veřejností, cíleně osloveny osadní výbory
k připomínkování a doplnění podnětů z jednotlivých osad a k připomínkování
taktéž zasláno všem vedoucím odborů města,
(e) na konci června bylo uzavřeno připomínkování a na základě sebraných podnětů
byla zformulována aktualizovaná verze strategického plánu,
(f) na konci srpna předložen Radě a Zastupitelstvu města Vodňany ke schválení.
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NÁVRHOVÁ ČÁST

VIZE Stavíme na sobě!
STRATEGICKÝ CÍL Víme, že máme dobré základy a na čem stavět. Vodňany jsou
sebevědomé město s bohatou kulturní a rybářskou historií. Probouzíme vlastní
aktivitu – sportovní, kulturní i podnikatelskou. Stavíme na místní komunitě i
otevřené spolupráci. Obnovujeme tradici královského rybářského města a jednoho
z kulturních center jižních Čech.
PRINCIPY ROZVOJE MĚSTA
PARTICIPACE – zapojování občanů do rozhodování o rozvojových plánech města,
povzbuzování angažovanosti občanů od nejmladších věkových kategorií (kvalitní
informovanost a otevřenost, veřejná projednání plánů a projektů, ankety
s veřejností, referendum v případě zásadních rozhodnutí)
KVALITA
–
zapojování
odborné
veřejnosti,
vyhodnocování
informací
o problematice z různých profesních pohledů vedoucí k zodpovědným
rozhodnutím (jasná formulace cílů a smyslu projektů, kvalitní a promyšlené zadání
projektů, vypisování architektonických soutěží)
UDRŽITELNOST – důraz na dlouhodobé plánování projektů, hodnocení
udržitelnosti a adekvátnosti měřítku malého města a z hlediska provozních
nákladů (nejen energetických, ale dalších činností spojených s následným
„chodem“ – provoz, péče, aktualizace, propagace atd.)
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PRIORITA SPORT
S.1: LÉPE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ (PRIMÁRNĚ MĚSTSKÉ) PROSTORY
PRO SPORT
Víceúčelová sportovní hala je hlavním krytým prostorem pro sport. Stávající stav je
neuspokojivý nejen z hlediska stavu budovy, ale i dílčích aspektů fungování
(osvětlení, vytápění, provoz, zatemnění atd.). V druhé rovině je problémem
přetíženost zimního provozu, kdy dochází ke kolizi s kulturními a společenskými
akcemi.
S.1.1: Rekonstruovat Víceúčelovou sportovní halu
S.1.2: Hledat řešení přetíženosti haly v plesové sezóně

S.2: REVITALIZOVAT ZANEDBANÁ STÁVAJÍCÍ SPORTOVIŠTĚ
Obsahem diskusí aktualizace 2019 byl z velké části apel na větší a koncepčnější
práci v oblasti péče a údržby o stávající sportoviště. Jako významné je také
vnímáno dobudování areálu Blanice v centrum neorganizovaného individuálního
sportu vč. sportovišť pro cílovou skupinu mládeže.
S.2.1: Revitalizovat a rozšířit venkovní prostory areálu Blanice v komplexní sportoviště
S.2.2: Zvážit obnovení ledové plochy za Lesní správou
S.2.3: Rekonstruovat či dovybavit sportovní areály místních částí
S.2.4: Zpracovat a implementovat koncepci údržby a péče o sportoviště a veřejně přístupná hřiště
S.2.5: Revitalizovat veřejně přístupná hřiště

S.3: VYŘEŠIT MOŽNOSTI KOUPÁNÍ
Cíl se zaměřuje na řešení více variant možností koupání ve Vodňanech – v prvé řadě
zprovoznění venkovního koupaliště Škorna, ale i prověření možností koupání
v přírodě – na řece Blanici či jejím náhonu.
S.3.1: Vyřešit problémy spojené s provozem a stavem areálu Škorna
S.3.2: Prověřit vytvoření odpočinkových lokalit na řece Blanici
S.3.3: Prověřit možnosti rekonstrukce objektu bývalé městské plovárny

S.4: PODPOROVAT VYTVÁŘENÍ ODDECHOVÝCH LOKALIT
Pojetí priority sport je vnímáno zeširoka – tento cíl se zaměřuje na oddechovější
sporty a pohyb pro nesportovce. Ambicí je mít dostatek volnočasových
oddechových prostor, které mohou sloužit jako lákadlo pro procházky, anebo jen
k trávení volného času na čerstvém vzduchu.
S.4.1: Revitalizovat park Jana Pavla II. k využití primárně seniory
S.4.2: Vytvořit malé oddechové prostory v rámci celého města a místních částí
S.4.3: Revitalizovat městský parkán ke kultuře a odpočinku
S.4.4: Revitalizovat lesopark V Zátiší
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S.5: UMOŽNIT A ROZVÍJET SPORTOVNÍ VYŽITÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE
Rozvoj sportu u cílových skupin dětí a mládeže je vnímán z mnoha důvodů jako
nejdůležitější. Předškolní děti a mladší školní žáci mají podmínky pro sport díky
sportovní nabídce různých sportovních klubů a kroužků hodnocenou jako dobrou,
problematická se jeví obzvlášť nabídka pro věk náctiletých, na kterou se soustředí
následující opatření.
S.5.1: Dobudovat atletické sportoviště ve školním areálu Bavorovská
S.5.2: Přesunout tréninkové fotbalové hřiště z areálu Blanice na Bavorovskou
S.5.3: Vybudovat venkovní prostory pro náctileté v rámci areálu Blanice
S.5.4: Hledat možnosti realizace nízkoprahového zařízení

S.6: KONCEPČNĚ POJMOUT STEZKY NA VODŇANSKU
V pohybu po městě a jeho okolí na kole chybí jakákoli koncepce, která by dávala
vizi při rekonstrukci ulic ve městě i budování nových cyklostezek do okolní krajiny.
Dlouhodobou ambicí cíle je bezpečné napojení místních částí města na Vodňany
a vytvoření bezpečného a průchozího města pro občany se specifickými
potřebami. Ambicí cíle je soustředit se primárně na koncepční a tematické pojetí,
propojení a propagaci stezek spíše než velké budování nových povrchů.
S.6.1: Zpracovat koncepci cyklodopravy ve Vodňanech a okolí a implementovat ji
S.6.2: Řešit potřebu bezbariérových tras po městě
S.6.3: Aplikovat výstupy koncepce naučných stezek

S.7: ZLEPŠIT SPOLUPRÁCI SPORTOVCŮ A MĚSTA
Sportovní kluby, spolky, sdružení i jednotlivci jsou přínosem pro město a jeho
občany. Zároveň oni sami potřebují podporu města – finanční, prostorovou, ale i
formou ocenění jejich práce. Ambicí tohoto cíle je najít ideální symbiózu mezi
městem a sportovci.
S.7.1: Aktualizovat kritéria městských příspěvků na sport
S.7.2: Propagovat město prostřednictvím sportovců
S.7.3: Organizovat městský ples
S.7.4: Institucionalizovat sport do struktury MěÚ

S.8: PROPAGOVAT SPORT VE MĚSTĚ A REGIONU.
Dobrá dostupnost informací o sportovních možnostech ve Vodňanech z hlediska
nabídky aktivit, ale i prostor, propagace sportovních akcí a veřejné ocenění
úspěchů vodňanských sportovců podmiňuje jedna věc – posílení personálních
kapacit na propagaci.
S.8.1: Zavést personální kapacity na propagaci města a akcí v něm pořádaných
S.8.2: Sdružit informace ke sportovní nabídce pod jeden odkaz
S.8.3: Propagovat sportovní a kulturní kalendář
S.8.4: Pravidelně zveřejňovat úspěchy vodňanských sportovců
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PRIORITA KULTURA
K.1: LÉPE VYUŽÍT STÁVAJÍCÍ (PRIMÁRNĚ MĚSTSKÉ) PROSTORY
PRO KULTURU
Ambicí tohoto cíle je dbát o dobré nakládání a využívání potenciálu prostor, které
jsou (a mohou být) využívány ke kulturním účelům v nejširším slova smyslu. Vyjma
klasických kulturních stánků, které jsou rozpracovány v následujícím cíli (viz K.2),
je jimi myšleno zachování a péče o kulturní dědictví města, péče a rozvoj veřejných
prostranství a komunitní shromažďovací prostory v místních částech.
K.1.1: Vytvořit kulturní zastavení po místech hodných paměti
K.1.2: Zpracovat studii prostorového využití budovy č. p. 18
K.1.3: Využívat alternativní prostory pro kulturní vyžití
K.1.4: Vytvořit koncepci ochrany a záchrany kulturního dědictví
K.1.5: Hledat náplň pro prázdný městský dům č. p. 14
K.1.6: Podporovat rekonstrukci a zpřístupnění Kostela Nanebevzetí Panny Marie
K.1.7: Vyřešit absenci vnitřního shromažďovacího prostoru na Pražáku
K.1.8: Dbát o péči o Společenský dům ve Křtěticích

K.2: ROZVÍJET KULTURNÍ INSTITUCE V RÁMCI JEJICH ROLE VE MĚSTĚ
Městské kulturní organizace (MěK, MěKS a MěMG) by měly mít své jasné poslání
a roli, kterou se svou činností snaží co nejlépe naplnit. K dosažení této ambice (i
lepší koordinaci p. o. navzájem) by prospělo jasné pojmenování této role a cílů z ní
vyplývajících a zároveň by se snáze určovaly (a z druhého pohledu i odůvodňovaly)
jejich prostorové, finanční i personální potřeby.
K.2.1: Rekonstruovat MěKS v kulturní centrum s knihovnou
K.2.2: Dbát na rozvoj kulturních institucí i z jiných hledisek než prostorových
K.2.3: Podporovat ZUŠ a spolupracovat s ní
K.2.4: Zvážit provozování prostor Synagogy
K.2.5: Rekonstruovat smuteční síň a rozšířit kapacitu hřbitova
K.2.6: Vytvořit stálou muzejní expozici o městě Vodňany

K.3: POMÁHAT ROZVÍJET OBČANSKÝ A KULTURNÍ ŽIVOT ŽÁKŮ
A STUDENTŮ
Do vzdělávání se kulturou a uměním je nejlepší investovat od raného věku. Ambicí
tohoto cíle je aktivně přispívat rozvoji občanské angažovanosti, zájmu a lokální
identity skrze různé formy kulturních akcí, aktivit a činností.
K.3.1: Koordinovat kulturní nabídku s poptávkou ze strany škol
K.3.2: Vycházet vstříc školám při zájmu o využití městských kulturních prostor
K.3.3: Vést žáky a studenty k zájmu o dění ve městě
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K.4: ROZVÍJET A PODPOROVAT NEZÁVISLOU KULTURNÍ OBEC A MÍSTNÍ
KOMUNITU
Vedení města si uvědomuje důležitost živé nezávislé kulturní obce a nutnosti její
podpory stejně tak jako podpory „svých“ příspěvkových organizací. Tato podpora
je potřeba jak finanční skrze dotační systém, tak i materiální, prostorová či
propagační. Rozvoj kulturní obce může ale město iniciovat i aktivněji, například
organizací uměleckých sympozií, rezidencí či jiných forem spolupráce.
K.4.1: Organizovat akce propojující komunitu
K.4.2: Navazovat spolupráci mezi místními spolky, sdruženími, umělci a „těmi zvenčí”
K.4.3: Aktualizovat kritéria městských příspěvků na kulturu
K.4.4: Využívat i nefinanční nástroje podpory kultury

K.5: PODPOROVAT PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Podpora přeshraniční spolupráce je vnímána především ve dvou rovinách – v prvé
řadě v rozvíjení vztahů s partnerskými městy a v řadě druhé pak podpora spolkům
a subjektům, jejichž aktivity překonávají české hranice.
K.5.1: Rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti kultury
K.5.2: Podporovat subjekty iniciující přeshraniční spolupráci

K.6: ZLEPŠIT KOMUNIKACI A SPOLUPRÁCI V OBLASTI KULTURY
Posílení komunikace a spolupráce lze nejsnáze skrze dobrou komunikaci, setkávání
se a informování o plánech a ambicích a ideálně také realizací společných projektů.
Z hlediska venkovních faktorů, které mohou přispět věci, pak transparentní a
stabilní financování spolkové činnosti a personální posílení kapacit ze strany úřadu
pro oblast kultury.
K.6.1: Zlepšit komunikaci mezi organizátory prostřednictvím realizace společného projektu
K.6.2: Iniciovat pravidelná setkávání organizátorů kulturních akcí
K.6.3: Institucionalizovat kulturu do struktury MěÚ

K.7: PROPAGOVAT KULTURU VE MĚSTĚ I REGIONU
Stejně jako u sportu, tak i u kultury naráží nedostatečná informovanost na malé
kapacity v propagaci města. Ambicí cíle je taktéž systémově posílit finance
na kulturu a umění ve veřejném prostoru.
K.7.1: Zavést personální kapacity na propagaci města a akcí v něm pořádaných
K.7.2: Propagovat sportovní a kulturní kalendář
K.7.3: Zvýšit péči o výlepové plochy a kontrolu výlepu
K.7.4: Systémově nastavit podporu kultury a umění v případě investice
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PRIORITA PODPORA PODNIKÁNÍ
P.1: MĚSTO JAKO PARTNER PODNIKATELŮ
Podnikatelé od města očekávají zejména dobrou informovanost z hlediska aktivit
a záměrů města a zároveň transparentně a profesionálně fungující úřad. Ambicí
tohoto cíle je tato jejich očekávání naplnit. V první řadě tedy dbát na profesionální,
transparentní a odbornou práci úřadů od tajemníka po „posledního“ referenta.
V další rovině pak kvalitní a proaktivní práci úřadu a volených představitelů města
v informovanosti podnikatelů i občanů.
P.1.1: Vytvořit online informační rozcestník pro začínající podnikatele
P.1.2: Zpracovat studii prostorového využití budovy č. p. 18
P.1.3: Preferovat žádoucí podnikatelské záměry
P.1.4: Dbát na konzultaci záměrů města z hlediska odbornosti, kvality a udržitelnosti projektů
P.1.5: Dbát na kvalitní a transparentní zadávání zakázek
P.1.6: Dbát na lepší dostupnost informací o činnosti samosprávy

P.2: ZLEPŠIT NABÍDKU PROSTORŮ PRO PODNIKÁNÍ
Informace o volných prostorách jsou na městskému webu k dohledání, ale poměrně
obtížnou cestou. Záměrem je co nejvíce zpřístupnit informace o možnostech
podnikání ve Vodňanech (ideálně pod jednu webovou záložku) – v prvé řadě
základní informační rozcestník (viz P.1.1), dále sdružení informací o volných
prostorách a plochách vhodných k podnikání (viz P.3.1) a také např. zpřístupněním
katalogu podnikatelů (viz P.5.1). Součástí cíle je i řešení problému parkování
v centru města.
P.2.1: Sdružit informace o volných městských prostorách a plochách k pronájmu
P.2.2: Zpracovat koncepci parkování ve městě

P.3 DBÁT O VĚTŠÍ PÉČI, ÚDRŽBU A REPREZENTATIVNOST MĚSTA
Vzhled města – péče o zeleň, kvalita veřejných prostranství a reprezentativnost
klíčových prostor – je vnímán jako významný aspekt pro živnostníky a podnikatele.
Kvalita těchto charakteristik je klíčová i pro návštěvníky města, v neposlední řadě
samozřejmě pro denní uživatele města – jeho občany.
P.3.1: Podporovat rekonstrukci a zpřístupnění Kostela Nanebevzetí Panny Marie
P.3.2: Dbát o větší péči o městskou zeleň a implementovat nové trendy v péči o ni
P.3.3: Reprezentativní vjezd do města
P.3.4: Motivovat občany k péči o okolí svého domu
P.3.5: Řešit otázku funkce a vzhledu náměstí a přilehlých ulic
P.3.6: Zkultivovat lokality sběrných míst na odpad
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P.4 ZLEPŠIT PROPAGACI MĚSTA A SPOLUPRACOVAT NA NI
S PODNIKATELI
Město disponuje mnoha možnostmi propagace – ať už dobrou informovaností o své
činnosti a aktivitách kulturní a sportovní obce, anebo zpřehledněním webu či
Zpravodaje, implementací městského mobiliáře a vizuálu atd. V mnoha těchto
projektech je práce již započata, chybí ale personální kapacity, které by rozjeté
akce dokázaly zviditelnit.
P.4.1: Zavést personální kapacity na propagaci města a akcí v něm pořádaných
P.4.2: Vytvořit online katalog místních podnikatelů
P.4.3: Zlepšit prostorové podmínky a přístupnost infocentra
P.4.4: Zprovoznit přehledný web města
P.4.5: Implementovat městský vizuál
P.4.6: Implementovat městský mobiliář
P.4.7: Hledat možnosti společné propagace města a vodňanských podnikatelů

P.5: OŽIVIT TITUL „MĚSTO RYBÁŘSKÉ TRADICE”
Ambicí cíle je aktivně přispívat k posílení titulu Vodňan jako „města rybářské
tradice“ a hledat možnosti a prostředky, kterými lze této značce pomoci více na
výsluní. Její posílení je vnímáno jak směrem ven – pro potenciální návštěvníky
města, tak i dovnitř k samotným obyvatelům a podpoře jejich lokální identity
k místu i rybářské tradici.
P.5.1: Zvážit přesun prodeje ryb ze sádek do parteru domu Městského hospodářství na náměstí
P.5.2: Prověřit vyřazení jednoho z rybníků ke sportovním účelům
P.5.3: Prověřit smysluplnost zavedení regionální značky v tématu rybářství/rybníkářství
P.5.4: Zlepšit nakládání s vodou ve městě a posílit značku "Voda ve Vodňanech"
P.5.5: Zorganizovat umělecké symposium s rybářskou tematikou
P.5.6: Zlepšit propagaci výlovů a rybářských aktivit
P.5.7: Posílit téma rybářství a rybníkářství na trzích na náměstí při VRD
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PROJEKTOVÉ LISTY
SPORT
název
popis

kód
téma/cíl
priorita2
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita

REKONSTRUOVAT VÍCEÚČELOVOU SPORTOVNÍ HALU
Víceúčelová sportovní hala si zaslouží rekonstrukci. V závislosti na finančních možnostech
města jsou dvě cesty: (a) kompletní rekonstrukce (oddělení čistého a špinavého vstupu,
kotelna, zateplení, zázemí, ubytovna, rozšíření sportovní plochy o jeden pilíř, revitalizace okolí),
na kterou je zpracován projekt (odhad cca 20 mil. Kč) či (b) dílčí rekonstrukce řešící
nejurgentnější problémy (zbroušení podlahové krytiny, zakoupení nového tanečního parketu,
oprava osvětlení a vyřešení možnosti zatemnění oken (potřeba pro badminton). V případě
první varianty nutno zajistit alternativní prostory po čas rekonstrukce (nákup či zapůjčení
nafukovací přetlakové haly je aktuálně vnímáno jako nejlepší řešení) a zvážit umístění
ubytovny v objektu. V případě druhé varianty prověřit možnosti rozdělení tepelných rozvodů
(aktuálně vytápěn celý objekt a nelze pouze části) a výměnu osvětlení za hospodárnější
variantu (nabídka u vedení Městského hospodářství).
S.1.1
SPORT/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro sport
1
S.1.2
HLEDAT ŘEŠENÍ PŘETÍŽENOSTI HALY V PLESOVÉ SEZÓNĚ
V plesové sezóně dochází ke kolizi kulturních a společenských akcí – Víceúčelová sportovní
hala je jediným vnitřním prostorem pro větší kulturní a sportovní akce a poptávka po hale je
vyšší, než jsou její možnosti. Zároveň kulturní akce vyžadují montáž a demontáž tanečního
parketu, které jsou často realizované s časovými prodlevami. Předmětem projektu je hledat
alternativní možnosti řešení přetíženosti (např. přesunem menších kulturních akcí do jiných
prostor – prověřit např. bývalý společenský sál Na Sadech či zkrácení časových prodlev pro
stavbu parketu na minimum). Dlouhodobým, ale časově vzdálenějším řešením je skrze
rekonstrukci Městského kulturního střediska (viz projekt K.2.1)
S.1.2
SPORT/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro sport
3

Priorita je zprůměrované individuální hodnocení Zastupitelů města Vodňany na škále 1 (nejdůležitější) – 5 (nejméně
důležité)

2
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souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost

S.1.1, K.2.1
REVITALIZOVAT A ROZŠÍŘIT VENKOVNÍ PROSTORY AREÁLU BLANICE V KOMPLEXNÍ SPORTOVIŠTĚ
Po rekonstrukci budovy na areálu Blanice jsou na řadě venkovní prostory areálu. Město má
v majetku i některé přilehlé pozemky, na které je možno rozšířit sportoviště. Dlouhodobým
cílem je vytvořit z areálu Blanice venkovní sportovní centrum zaměřené na neorganizovaný
sport – konkrétně přesunout tréninkové fotbalové hřiště na Bavorovskou ul. (ke stávajícímu
fotbalovému hřišti) (viz projekt S.5.2), rekonstruovat ostatní sportoviště a rozšířit další
sportovní možnosti. Součástí by měly být venkovní sportoviště pro cílovou skupinu náctiletých
(workout, skatepark a parkour) (viz projekt S.5.3). Projekt je v době aktualizace 2019 ve fázi
dokončení sběru podnětů od všech uživatelů prostoru a zpracovávání zadání pro architekty.
S.2.1
SPORT/revitalizovat zanedbaná stávající sportoviště
2
S.5.2, S.5.3
ZVÁŽIT OBNOVENÍ LEDOVÉ PLOCHY ZA LESNÍ SPRÁVOU
Obsahem projektu je prověřit možnosti (poptávka, náklady, technické nároky apod.) obnovení
ledové plochy za budovou Lesní správy u řeky. Fotbalisté, kteří areál vlastní, nemají aktuálně
s prostorem žádné záměry.
S.2.2
SPORT/revitalizovat zanedbaná stávající sportoviště
4

REKONSTRUOVAT ČI DOVYBAVIT SPORTOVNÍ AREÁLY MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
V případě místních částí je zejména potřeba dbát na péči o stávající sportoviště (primárně
tento požadavek vyplynul z reakcí osadních výborů, ale i z terénního průzkumu). Zejména se
jedná o pravidelnou údržbu povrchů. Revize a doplňování nových herních a sportovních prvků
víceméně funguje (ať už ve spolupráci s městem či skrze finance, které osadní výbory dostávají
ročně přímo z rozpočtu).
S.2.3
SPORT/revitalizovat zanedbaná stávající sportoviště
3

ZPRACOVAT A IMPLEMENTOVAT KONCEPCI ÚDRŽBY A PÉČE O SPORTOVIŠTĚ A VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ HŘIŠTĚ
Město nemá žádnou rozvahu či koncepci, na základě které probíhá péče a údržba
o sportoviště, a to se propisuje do jejich stavu. Údržba sportovišť byla jedním z hlavních témat
při jednání s pracovní skupinou. Ta apeluje na nastavení systému péče, ideálně ve formě
zpracování koncepce údržby sportovišť a zároveň její důsledné dodržování. Z hlediska rozsahu
je navrhováno zahrnout do koncepce jak klasická sportoviště (Víceúčelová sportovní hala,
areál Blanice, školní tělocvičny), tak i venkovní veřejně přístupné plácky pro volnočasový sport
(Smetanova, sídliště Škorna, Revoluční, Alf. Šťastného). Jako jedna z možností se nabízí pokus
o zapojení do péče samotné uživatele (ať už sportovní kluby, školy či aktivní občany
ze sousedství) – jako pozitivní inspirace byla uváděna péče FK Vodňany o nově zbudovanou
cyklostezku na Pražák.
S.2.4
SPORT/revitalizovat zanedbaná stávající sportoviště
2
S.2.5
REVITALIZOVAT VEŘEJNĚ PŘÍSTUPNÁ HŘIŠTĚ
Ambicí opatření je rozšířit síť venkovních veřejně přístupných sportovišť/sportovních plácků
pro neorganizovaný sport. Zejména bylo v diskusi obnovení hřiště na konci ulice Alf.
Šťastného, kde zároveň vzniká nová zástavba Na Kameni, se kterou se pojí generace dětí a
mládeže, a dále u trati na konci ulice Smetanova, kde by se spíše jednalo o revitalizaci. V rámci
projektu koncepce údržby a péče (S.2.4) zvážit případné další lokality.
S.2.5
SPORT/revitalizovat zanedbaná stávající sportoviště
2
S.2.4
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název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
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souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

VYŘEŠIT PROBLÉMY SPOJENÉ S PROVOZEM A STAVEM AREÁLU ŠKORNA
Nově rekonstruovaný areál koupaliště Škorna naráží na několik problémů zejména v oblasti:
(a) bezpečnosti, (b) provozu a (c) stavebně-technické (vše podrobně viz expertní posudek
dostupný u garanta SPRM). Vypořádání se s problémy Škorny bude hlavní výzvou tohoto cíle.
Aktuálně zpracováván nezávislý posudek ohledně stavu a provozu areálu, na září 2019 je
plánováno přímo v místě veřejné představení stavu areálu a návrhu řešení problémů občanům,
ve Zpravodaji (07-08/19) je problematika popsána v článku.
S.3.1
SPORT/vyřešit možnosti koupání
1

PROVĚŘIT VYTVOŘENÍ ODPOČINKOVÝCH LOKALIT NA ŘECE BLANICI
Na řece Blanici je několik stále poměrně frekventovaných lokalit, kam se chodí koupat
(v místních názvech Železňák, Suchomelka a U Bubnu). Představou je o tyto (či další vhodné)
lokality více pečovat – např. pravidelným sekáním trávy, dobudováním případného mobiliáře
a prověřením možnosti vytvoření písečných plážiček na řece (příklad viz Vltava v Českých
Budějovicích).
S.3.2
SPORT/vyřešit možnosti koupání
3

PROVĚŘIT MOŽNOSTI REKONSTRUKCE OBJEKTU BÝVALÉ MĚSTSKÉ PLOVÁRNY
Jako jeden z možných nápadů v pracovní skupině zaznělo znovuobnovení bývalé městské
plovárny na konci ulice Rechle. Objekt je v dlouhodobém pronájmu, ve vlastnictví města.
Obsahem projektu je prověření možnosti a smysluplnosti této investice.
S.3.3
SPORT/vyřešit možnosti koupání
4

REVITALIZOVAT PARK JANA PAVLA II. K VYUŽITÍ PRIMÁRNĚ SENIORY
Park Jana Pavla II. se nachází v klidném bloku a v bezprostřední blízkosti Domova pro seniory
a Domova s pečovatelskou službou. Proto se nabízí uzpůsobit park primárně potřebám
seniorů. Je zpracován projekt na pergolu s krytým pódiem a posezením (stavební povolení z
roku 2010 je již neplatné). Primárně je potřeba vyřešit majetkové poměry (park – bývalý
hřbitov – je v majetku Římskokatolické církve) a konzultovat projekt s Centrem sociální pomoci
a jeho uživateli. Děkanská hrobka umístěná v parku je v havarijním stavu.
S.4.1
SPORT/podporovat vytváření oddechových lokalit
3

VYTVOŘIT MALÉ ODDECHOVÉ PROSTORY V RÁMCI CELÉHO MĚSTA A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ
Ambicí projektu je vytvořit zákoutí s lavičkami a zelení, kde mohou obyvatelé nebo návštěvníci
posedět, odpočinout, setkávat se. Detailní zmapování terénu a potřeb občanů bylo realizováno
v souvislosti s novým městským mobiliářem (podrobný výstup u garanta SPRM). V případě
zájmu zapojit spolek Krajina, který se dlouhodobě zabývá výsadbou stromů na Vodňansku.
S.4.2
SPORT/podporovat vytváření oddechových lokalit
2

REVITALIZOVAT MĚSTSKÝ PARKÁN KE KULTUŘE A ODPOČINKU
Městský parkán (za poliklinikou) je čerstvě zpřístupněn (jsou vysekány nálety, vybudována
brána a na parkán kolmé pilířové oplocení), navazující projekt revitalizace je ve fázi zpracování.
V projektu chybí komplexní úvaha o náplni a využití mezi dotčenými aktéry (MěKS, MěMG,
poliklinika, SOU a sousedé) a jejich zapojení do procesu tvorby projektu. Jako dílčí nápad
zaznělo například využití prostoru pro letní kino a prověření možnosti otočení přístupového
16

schodiště do bašty ze strany SOU směrem do parkánu.
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S.4.3
SPORT/podporovat vytváření oddechových lokalit
2
K.1.1
REVITALIZOVAT LESOPARK V ZÁTIŠÍ
Ambicí revitalizace Zátiší je znovu se vrátit k původní vysoutěžené studii a oslovit vítězný
architektonický ateliér k dopracování studie v nových podmínkách. V lokalitě byla realizována
naučná stezka, aktuálně je plánována II. etapa, na které se podílí Klub vodňanských výtvarníků.
S.4.4
SPORT/podporovat vytváření oddechových lokalit
2

DOBUDOVAT ATLETICKÉ SPORTOVIŠTĚ VE ŠKOLNÍM AREÁLU BAVOROVSKÁ
Atletické sportoviště je vybudováno ve své první fázi, druhá fáze (dobudování vnitřku oválu) je
zprojektována ve spolupráci s tělocvikáři a jsou vykoupeny pozemky. V rámci úvah nad
areálem Blanice je navrhováno přesunutí tréninkového fotbalového hřiště ke stávajícímu (viz
projekt S.5.2), tudíž k bezprostřední blízkosti sportovišť školy. To by mohlo být v rámci hodin
tělesné výchovy využíváno právě pro její potřeby (fotbalisté sami na veřejném projednání
nabízejí).
S.5.1
SPORT/umožnit a rozvíjet sportovní vyžití dětí a mládeže
1
S.5.2
PŘESUNOUT TRÉNINKOVÉ FOTBALOVÉ HŘIŠTĚ Z AREÁLU BLANICE NA BAVOROVSKOU
Areál Blanice je ve fázi plánování dobudování venkovních prostor (podrobně viz projekt S.2.1).
Tyto úvahy dospěly směrem k vytvoření centra neorganizovaného a spíše individuálního
sportu. Obsahem projektu je zrušení stávajícího tréninkového fotbalového hřiště, které je
zároveň pro fotbalový klub neprakticky daleko od hřiště na Bavorovské, a vybudování nového
tréninkového fotbalového hřiště na konci Bavorovské ulice. Další výhodou tohoto přesunu by
byla možnost využívání tohoto hřiště v rámci hodin tělesné výchovy ZŠ a Gymnáziem, s čímž
sami fotbalisté na veřejném projednání přicházejí.
S.5.2
SPORT/umožnit a rozvíjet sportovní vyžití dětí a mládeže
3
S.5.1, S.2.1
VYBUDOVAT PROSTORY PRO NÁCTILETÉ V RÁMCI AREÁLU BLANICE
V rámci revitalizace venkovních prostor areálu Blanice je navrhováno (a do zadání
zpracováno) vybudování poptávaných sportovišť pro cílovou skupinu mládeže, a to:
(a) skateparku, jehož nezdařilá rekonstrukce výrazně omezila možnosti uživatelů,
(b) workoutového hřiště, na nějž je již s uživateli prodiskutovaný projekt podán na nadaci ČEZ
a (c) parkour. Podrobné popsání situace, potřeb a možností těchto třech skupin, které si v
rámci svých komunit společně vypracovali, je obsaženo v samostatných dokumentech u
garanta SPRM.
Z hlediska lokality je vnímán jako nejsmysluplnější areál Blanice, kde by mohly být
zkoncentrovány všechny typy prostor pro neorganizovanou mládež, v druhém sledu se nabízí
úvaha o instalaci několika málo prvků pro workout v trojúhelníku za MěKS směrem ke kolejím
pro dojíždějící žáky a studenty či ty, co si chtějí vyzkoušet tuto možnost (lze doprovodit
informací o nabídce většího hřiště v areálu Blanice).
S.5.3
SPORT/umožnit a rozvíjet sportovní vyžití dětí a mládeže
2

HLEDAT MOŽNOSTI REALIZACE NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ
Zbudování nízkoprahového zařízení jako zařízení poskytující sociální služby je ve Vodňanech
dlouhodobě v diskusi. Návrh Nízkoprahového zařízení ve Vodňanech je od r. 2017 součástí
optimální sítě Komunitního plánu sociálních služeb Jihočeského kraje. Jako poskytovatele
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sociálních služeb by bylo vhodné oslovit z. s. Prevent, který adiktologické služby ve
Vodňanech již poskytuje (lokalitu a terén v této oblasti dobře zná) a zároveň podobné zařízení
vede ve Strakonicích (Cross) a Blatné (Station 17). Aktuálně se jedná spíše o politické
rozhodnutí, zda toto zařízení zřídit. Odhadovaný potřebný příspěvek ze strany města na
provoz nízkoprahového zařízení činí cca 400 tis. Kč/rok. Pokud by se přesouvala MěK
z prostor U Koníčka, tak by se nabízelo právě toto místo (je v blízkosti všech škol, kousek od
centra i nádražích).
S.5.4
SPORT/umožnit a rozvíjet sportovní vyžití dětí a mládeže
3

ZPRACOVAT KONCEPCI CYKLODOPRAVY VE VODŇANECH A OKOLÍ A IMPLEMENTOVAT JI
Jak je uvedeno v popisu cíle, hlavní ambicí je v oblasti rozvoje cyklodopravy zpracování
koncepce, která by pomáhala při rekonstrukci komunikací uvnitř města i budování cyklostezek
do okolní krajiny. Na základě této koncepce, která je pro rozvoj cyklodopravy nezbytná, pak
postupovat dále.
S.6.1
SPORT/koncepčně pojmout stezky na Vodňansku
2
S.6.3

ŘEŠIT POTŘEBU BEZBARIÉROVÝCH TRAS PO MĚSTĚ
Je zpracován projekt Bezbariérové město Vodňany zaměřený na oblast odstraňování
existujících architektonických a technických bariér ztěžujících běžný život lidem se zdravotním
handicapem a rovněž na oblast důsledného předcházení vzniku těchto bariér. Zahrnuje také
osvětu veřejnosti o životě a potřebách handicapovaných občanů.
S.6.2
SPORT/koncepčně pojmout stezky na Vodňansku
2

APLIKOVAT VÝSTUPY KONCEPCE NAUČNÝCH STEZEK
V roce 2013 byla zpracována koncepce naučných stezek na Vodňansku. Autoři koncepce
argumentují, že v současnosti ve Vodňanech není stezka, která by sama o sobě dokázala plnit
roli nositele programu pro návštěvníky. Dobře koncipované naučné stezky mají potenciál
přilákat návštěvníky, bavit místní obyvatele i sehrát pozitivní roli v podpoře podnikání
spojeného s cestovním ruchem. Za hlavní propojující téma stezek je doporučována „voda“ v
nejširším slova smyslu. Navrhováno je rozšíření stávající stezky Voda je věda, představeny jsou
koncepty mlynářské, rybářské a rybníkářské naučné stezky.
S.6.3
SPORT/koncepčně pojmout stezky na Vodňansku
3
S.6.1
AKTUALIZOVAT KRITÉRIA MĚSTSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA SPORT
Obsahem projektu je prověřit možnosti přidělování financí na sport zavedením měřitelných
kvantifikovatelných hodnotících kritérií v rámci dotačního systému, na základě kterých by byly
přerozdělovány finance na spolkovou činnost v oblasti sportu. Aktuální dotační systém je
hodnocen skrze obecná kritéria, kdy dávají hodnotitelé individuálně bodové hodnocení
(od 1 do 10), které se pak sečte a vytvoří pořadí projektů.
S.7.1
SPORT/zlepšit spolupráci sportovců a města
3
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PROPAGOVAT MĚSTO PROSTŘEDNICTVÍM SPORTOVCŮ
Vodňanské sportovní spolky, kluby i jednotlivci mají často velmi významné úspěchy nejen
v regionálním, ale i celostátním a mezinárodním měřítku. Smyslem projektu je městem finančně
podpořené sportovce zavázat k propagaci města v rámci možností, které lze v konkrétních
případech využít (například umístěním na svůj web „tato akce/tento klub je podporován
městem Vodňany", propagace skrze dresy mužstev a jednotlivců apod.).
S.7.2
SPORT/zlepšit spolupráci sportovců a města
3

ORGANIZOVAT MĚSTSKÝ PLES
Městský ples je již zaběhlou značkou (v době aktualizace 2019 byl připravován již osmý ročník)
a vykrystalizoval do současné podoby, kdy organizace běží pod MěKS a na přípravě se zapojují
každoročně jedna ze škol či volnočasových aktérů (mají tam prostor pro prezentaci sebe
formou vstupů na plese, výzdobou atd.). Zároveň na plese probíhá oceňování úspěšných
občanů města z oblasti sportu a kultury.
S.7.3
SPORT/zlepšit spolupráci sportovců a města
3

INSTITUCIONALIZOVAT SPORT DO STRUKTURY MĚÚ
Město má jako jednu z priorit dlouhodobě sport, tento fakt se žádným způsobem nepropisuje
do struktury a personálního nastavení MěÚ. Stejná situace se opakuje pro oblast kultury.
Kultura ani sport nejsou zakomponovány do obsahu pracovní náplně žádného z odborů či
referentů. Doporučeno je zvážit včlenění do stávajícího či vytvoření nového odboru/oddělení či
pracovní pozice, která by měla na starosti tato témata. Tezi podporuje i fakt, že mnohé z
navrhovaných projektů jsou tzv. „měkká" opatření, která více než velké finanční investice
potřebují lidské kapacity.
S.7.4
SPORT/zlepšit spolupráci sportovců a města
3
S.8.1, K.6.3
ZAVÉST PERSONÁLNÍ KAPACITY NA PROPAGACI MĚSTA A AKCÍ V NĚM POŘÁDANÝCH
Mnoho projektů sportu, kultury i podnikání se týká propagace, koordinace a komunikace mezi
městem a aktéry či aktéry navzájem (provazba i na projekt S.7.4). Zároveň Infocentrum
shromažďuje množství informací z kulturní a sportovní nabídky, které pravidelně aktualizuje.
Stejně tak disponuje aktualizovaným katalogem vodňanských podnikatelů (i podnikajících
v blízkém okolí). Navrhováno je vytvořit kapacity v rámci úřadu či některé z kulturních
p. o. města (zejména se nabízí Infocentrum společně s jeho vyčleněním mimo MěMG ve formě
samostatného subjektu).
Další rovinou je spektrum informačních kanálů – město využívá jen zlomek informačních
kanálů, které jsou aktuální a k dispozici (spoléhá se zejména na Zpravodaj, částečně web).
Chybí sociální sítě jako Facebook a Instagram, ale i např. komunikace s regionálními novinami
či TV), především chybí jakékoli kapacity, které by se propagaci města věnovaly.
S.8.1
SPORT/propagovat sport ve městě a regionu
3
S.7.4, shodný s projekty K.7.1 a P.4.1
SDRUŽIT INFORMACE KE SPORTOVNÍ NABÍDCE POD JEDEN ODKAZ
Infocentrum disponuje množstvím aktuálních informací o sportovních možnostech, nabídce
a akcích. Ambicí tohoto opatření je nasázet tato (pracně sebraná) data pod jeden odkaz na
web města (či na jiné vhodné místo) a zpropagovat toto místo jako hlavní sportovní rozcestník
ve Vodňanech. Informace obsahují seznam dostupných sportovišť, kontakty na provozovatele,
nabídku sportovních klubů vč. odkazu na sportovní kalendář a další.
S.8.2
SPORT/propagovat sport ve městě a regionu
3
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S.8.1
PROPAGOVAT SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KALENDÁŘ
Sportovní a kulturní kalendář v gesci Infocentra funguje na velmi dobré úrovni z hlediska
obsahu a aktualizace informací. Doporučeno je investovat do propagace tohoto kalendáře a
částečně i zpřehlednění nabídky. Jako nápady zaznělo například využití infopanelu před MěÚ,
vytváření papírové verze kalendáře, propagovat kalendář na webu města, ve Zpravodaji i jinde.
Pozn.: FROV sdílí svou dobrou praxi. Informační televize má umístěné na chodbách budov, na
kterých ve smyčce promítá PPT prezentaci (vždy připravovanou na 1 měsíc), která shrnuje
veškerou nabídku akcí a aktivit, které se v danou dobu konají. Formát je to levný (pořizovací
náklady na TV a jejich provoz) a s relativně nízkými personálními kapacitami. V případě města
by se nabízelo využívat (vyjma TV na chodbách úřadu) elektronický infopanel před úřadem.
S.8.3
SPORT/propagovat sport ve městě a regionu
2
K.7.2, shodný s projektem K.7.2
PRAVIDELNĚ ZVEŘEJŇOVAT ÚSPĚCHY VODŇANSKÝCH SPORTOVCŮ
Vodňanští sportovci si chválí otevřenost a prostor Zpravodaje města pro prezentaci svých
výsledků a úspěchů. Ambicí projektu je snažit se rozšířit možnosti této prezentace i do dalších
informačních kanálů (např. Facebook města, regionální TV, regionální tiskoviny apod.).
Zároveň je doporučeno zvážit obnovení ocenění sportovních úspěchů na radnici města (v
případě významného sportovního úspěchu si oceněné sportovce pozvat na radnici a oficiálně
jim poděkovat za reprezentaci města).
S.8.4
SPORT/propagovat sport ve městě a regionu
2
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VYTVOŘIT KULTURNÍ ZASTAVENÍ PO MÍSTECH HODNÝCH PAMĚTI
Variant pro vytvoření kulturních zastavení po místech hodných paměti je několik. Jednou
z možných je implementace obsahově zpracovaného (MěMG) Průvodce po památkách
a pověstech a/či Průvodce po hradbách do veřejného prostoru. Pro druhý zmíněný se nabízí
nově otevřený prostor městských parkánů. Další variantou kulturních zastaveních je projekt
MěMG Kameny zmizelých (připravuje se prezentace pro členy Kulturní komise k projednání).
Třetí variantou je pak implementace odkazu na významné vodňanské osobnosti, kterých je
velké množství ze všech oblastí veřejného života. Doporučeno je přistoupit k projektu
kreativněji a nadčasověji, než skrze informační tabule a panely (např. využití možností chytrých
telefonů či aplikovat na alternativní místa jako lavičky, schody, pítka či jiný mobiliář atd.).
Pozn.: Seznam vodňanských osobností, zpracovaný MěMG, je dostupný u garanta SPRM
(původně vytvářen pro projekt zobrazení vodňanských osobností do Velké zasedací
místnosti).
K.1.1
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3
S.4.3
ZPRACOVAT STUDII PROSTOROVÉHO VYUŽITÍ BUDOVY Č. P. 18
Budova, kde sídlí městský úřad s infocentrem, muzeem a galerií, je poměrně rozlehlá a složitá.
Se stále se měnícími potřebami úřadu, ale i nároky na muzeum a galerii, je poměrně složité se
prostorově uzpůsobovat těmto změnám. Zároveň je prostor pro infocentrum nevnímán jako
ideální z hlediska přístupnosti (neprůhledné a nereprezentativní vstupní dveře). Je doporučeno
realizovat komplexní rozvahu (ve formě prostorové studie) o potřebách, možnostech
a potenciálu celé budovy ve vztahu k institucím, které v ní sídlí. Na základě této studie pak
zvážit následné úpravy či přesuny v rámci domu či do jiných prostor.
Jako dílčí část projektu je doporučeno revidovat navigační systém po úřadě, který je poměrně
nepřehledný.
K.1.2
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3
K.2.2, K.2.4 shodný s projektem P.1.2
VYUŽÍVAT ALTERNATIVNÍ PROSTORY PRO KULTURNÍ VYŽITÍ
V posledních dvaceti letech je patrné, že kultura, primárně ta „živá“, opouští své „navyklé“
prostory a tím se přibližuje „spotřebitelům“. Nový cirkus, pouliční divadlo, street-art a další
formy umění jsou dnes přirozenou součástí veřejného prostoru. Tento projekt má za úkol
zajistit pro tyto formy umění odpovídající podmínky a zároveň otevírat neotřelé prostory pro
kulturu všech žánrů (zmiňovány byly například nevyužité prostory městského úřadu – průjezd,
dvůr a sklepení). V rámci tohoto projektu je vhodné také řešit absenci letního kina a poptávky
něm formou využití nějakých dostupných alternativních prostor (aktuálně je tento potenciál
spatřován v nově zpřístupněném městském parkánu).
V rámci sběru dat zazněl taktéž nápad na prověření prostor bývalé kotelny (mezi Albertem
a Škornou) na poptávaný a potřebný sál střední velikosti (viz např. SWOT analýza).
K.1.3
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3
S.4.3
VYTVOŘIT KONCEPCI OCHRANY A ZÁCHRANY KULTURNÍHO DĚDICTVÍ
Tento projekt navrhuje vytvoření závazné koncepce ochrany a záchrany kulturního dědictví
města. Od roku 2017 je platná územní studie Městské památkové zóny, stále ale chybí
koncepce péče a záchrany kulturního dědictví a zároveň kulturní dědictví se nachází i mimo
MPZ (jako jedna z neopominutelných kulturních hodnot je vnímána budova bývalé cihelny
aktuálně využívaná Městským hospodářstvím). Jako inspirace je doporučeno nahlédnout do
dobré praxe například města Litoměřice, které bylo v tomto ohledu vyhodnoceno jako
příkladné (viz audit Národní sítě zdravých měst v oblasti Kultury a kulturního dědictví).
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K.1.4
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3

HLEDAT NÁPLŇ PRO PRÁZDNÝ MĚSTSKÝ DŮM Č. P. 14 (BÝVALÁ ZUŠ)
ZUŠ Vodňany byla – jako krajská organizace – přesunuta do budovy bývalé zvláštní školy,
která je v majetku kraje. Tím se uvolnila městská budova č. p. 14 sídlící v rohu náměstí se Síní
Váši Příhody. Aktuálně (červenec 2019) probíhá stavebně-historický průzkum, který prověřuje
možnosti prostor. Klíčovým faktorem pro rozvoj/změnu funkce budovy je fakt, že není kulturní
památkou (je pouze součástí Městské památkové zóny). Nejpravděpodobnější scénář je
aktuálně přesun městské knihovny do prostor domu č. p. 14 a znovuotevření (možná i
rozšíření) Síně Váši Příhody. Prostor by pravděpodobně nabízel i další rozšíření knihovny na
například prodejnu s knihami, ale i nějaký výstavní prostor ve sklepeních (na pracovních
skupinách zazněl nápad na výstavu kostýmů Krampus, kterých je ve Vodňanech ojedinělá
sbírka).
K.1.5
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
2
K.2.3
PODPOROVAT REKONSTRUKCI A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – klíčová dominanta města – je ve velmi špatném technickém
stavu. Katastrofální je zejména stav střechy nad věží. Aktuálně je vodňanskou farností
zpracováván projekt do Norských fondů na rekonstrukci a větší otevření a zpřístupnění
kostela. Město deklaruje svou podporu a pomoc na obnově této klíčové městské historické
památky.
K.1.6
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3
shodný s projektem P.3.1
VYŘEŠIT ABSENCI VNITŘNÍHO SHROMAŽĎOVACÍHO PROSTORU NA PRAŽÁKU
V místní části Pražák dlouhodobě chybí vhodný vnitřní prostor pro setkávání a aktivity jeho
obyvatel. V minulém volebním období probíhala úvaha nad rozšířením budovy na hřišti (osadní
výbor se ale neshodl na realizaci). Současným úkolem je tedy prověřit a najít konsensus napříč
obcí, jestli toto je ideální formát společenského domu, případně hledat možnosti jinde (např.
skrze pronájem sálu v hospodě u železniční zastávky).
K.1.7
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3

DBÁT O PÉČI O SPOLEČENSKÝ DŮM VE KŘTĚTICÍCH
Budova pro setkávání osadního výboru byla transformována na Společenský sál obce, který
slouží komunitním a společenským akcím Křtětickým. Současný stav obecního domu není
ideální (zejména podlaha by potřebovala vyměnit, ideálně i vymalovat), tudíž relativně menší
stavební zásahy by mohly pomoci k plnému využití a zvýšení reprezentativnosti prostor.
K.1.8
KULTURA/lépe využít stávající (primárně městské) prostory pro kulturu
3

REKONSTRUOVAT MĚKS V KULTURNÍ CENTRUM S KNIHOVNOU
Městské kulturní středisko ve Vodňanech je v provozu od roku 1973 a stavebně
ani technologicky již nevyhovuje současným požadavkům na provozování kina ani divadelních
představení. Předmětem tohoto projektu je kompletní rekonstrukce MěKS na prostor
„koncentrované” kultury. V roce 2012 byla vyhlášena architektonická soutěž o návrh „Obnovy
kulturního domu“. Všech 35 došlých studií bylo představeno veřejnosti formou výstavy
a odbornou porotou z nich byla vybrána ta vítězná, která obsahuje hlavní sál (multifunkční
blackbox), malý kinosál, klubovny, knihovnu, kavárnu a mateřské centrum. Ambicí je tedy
vytvořit kulturní centrum, které koncentruje více forem a žánrů na jednom místě. Hlavní,
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kapacitně nastavitelný sál by bylo možno využívat na menší kulturní akce, které se konají ve
Víceúčelové sportovní hale. Zároveň je doporučeno přehodnotit umístění mateřského centra.
K.2.1
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
2
S.1.2
DBÁT NA ROZVOJ KULTURNÍCH INSTITUCÍ I Z JINÝCH HLEDISEK NEŽ PROSTOROVÝCH
Obsahem projektu je jasně definovat roli jednotlivých městských kulturních institucí (Městské
kulturní středisko, Městská knihovna a Městské muzeum a galerie – v případě zájmu možno
zapojit i „neměstské" instituce jako je ZUŠ či DDM) a následně sladit role ve městě i
dramaturgii. Základní kroky lze tedy pojmenovat takto: 1. definovat roli jednotlivých institucí ve
městě (částečně dáno zákonem) – jednotlivé instituce zformují vizi rozvoje a určí své
rozvojové cíle; 2. najít ideální symbiózu tak, aby nedocházelo ke kolizím z hlediska role ve
městě, dramaturgii i termínů; a 3. dbát na rozvoj financování, lidských zdrojů a vybavení
vycházející z cílů a potřeb institucí.
Pozn.: Do rozvahy připojit v případě MěMG znovuobnovení muzejní expozice o historii Vodňan
(více viz projekt K.2.6). V rámci rozvoje institucí možnost využít nástroje Národní sítě zdravých
měst – Evaluace kulturních organizací zřizovaných městem – metodika veřejně dostupná
online.
K.2.2
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
2
K.2.1, K.2.4, K.2.6, K.1.2, K.6.3
PODPOROVAT ZUŠ A SPOLUPRACOVAT S NÍ
Základní umělecká škola má nezastupitelnou roli ve městě. Přestože město není jejím
zřizovatelem (ZUŠ zřizuje kraj) a jejími žáky jsou i děti a mládež ze širšího regionu, je nasnadě
ZUŠ z pozice města nějakým způsobem podporovat a být otevřeno spolupráci. Aktuálně ZUŠ
svým přesunem do prostor bývalé speciální školy ztratila přístup do koncertního sálu, kde žáci
různých oborů prezentovali výsledky své práce (prozatímní řešení bylo nalezeno v sálu MěMG).
Sál Váši Příhody bude pravděpodobně znovu otevřen (po zprovoznění budovy č.p. 14), možná
i rozšířena jeho kapacita. Jako další prostor pro společnou práci se nabízí zahrada/dvůr, který
ke stávající budově ZUŠ přísluší a mohl by (po zrekonstruování) sloužit jako možný prostor pro
kulturní akce.
K.2.3
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
3
K.1.5
ZVÁŽIT PROVOZOVÁNÍ PROSTOR SYNAGOGY
Budovu bývalé synagogy, která je v majetku Židovské obce v Praze, provozuje Městské
muzeum a galerie. Smlouva města Vodňany s a. s. Matana, která majetek Židovské obci
spravuje, je do 11/2024. Z hlediska provozu je synagoga poměrně problematická (technický
stav, absence vytápění, malé zázemí, vysoce bariérový prostor). Přilehlá bývalá židovská škola,
která je v těsném sousedství, byla nedávno prodána do soukromých rukou. Ve vztahu ke všem
výše uvedeným faktorům vyvstává otázka, jestli dává smysl nadále provozovat jako součást
MěMG a jakým způsobem případně k provozu a investic do budovy přistoupit.
Pozn.: MěMG provozuje synagogu od září do května, konají se zde cca 3 větší kulturní akce
ročně.
K.2.4, K.1.2
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
3

REKONSTRUOVAT SMUTEČNÍ SÍŇ A ROZŠÍŘIT KAPACITU HŘBITOVA
Smuteční síň, rozptylová loučka a kolumbárium jsou v téměř havarijním stavu. Na novou
budovu smuteční síně je již zpracováván projekt. Ambicí je pokračovat v projektové
dokumentaci a zdařile ji dotáhnout do realizace. Revitalizace je potřeba i v případě kolumbária
a rozptylové loučky. Druhou rovinou projektu je kapacita hřbitova. Ta naráží na své limity a je
potřeba započít s výkupem potřebných pozemků, které jsou v současnosti v majetku státu
(tedy ÚZSVM). V rámci změny územního plánu byla rozšířena funkční plocha pro pohřbívání,
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tudíž z hlediska územního plánování není překážka. Primárně je tedy potřeba vyřešit vlastnicky.
K.2.5
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
1

VYTVOŘIT STÁLOU MUZEJNÍ EXPOZICI O MĚSTĚ VODŇANY
Prostory pro muzejní expozici Městského muzea a galerie jsou omezené, muzejní činnost je
institucí v současnosti vykonávána spíše skrze prostory Infocentra. Dříve MěMG provozovalo
expozici rybářství a rybníkářství, která se nacházela v Synagoze (velká část muzejní sbírky
přešla zpět do rukou SRŠ, která expozici rybářství spravuje a provozuje).
Pracovní skupina kultura a Výbor pro rozvoj se domnívají, že by stálo za investici hledat
prostory a vytvořit stálou expozici o městě Vodňany. Jako ideální varianta je vnímáno
vytvoření návštěvnického centra, které by spojovalo služby a nabídku Infocentra se stálou
expozicí o Vodňanech.
K.2.6, P.4.3
KULTURA/rozvíjet kulturní instituce v rámci jejich role ve městě
3

KOORDINOVAT KULTURNÍ NABÍDKU S POPTÁVKOU ZE STRANY ŠKOL
Po aktualizaci 2019 lze shrnout, že koordinace proběhla zejména ze strany kulturních p. o. (ze
strany MěKS – vytvoření a konzultace nabídky, která je dvakrát ročně rozesílána školám,
zpětná vazba ze strany škol po každém představení; MěMG – každoročně výstava vyloženě
cílená na školy, dále využívané lektorské programy a možnost odučit v prostorách MěMG; MěK
snaha vytvořit portfolio s nabídkou exkurzí či besed dle požadovaných témat – ze škol bez
odezvy). Ze strany škol obecněji horší komunikace a relativně malá spolupráce a zájem.
Tématem se aktuálně zabývá hlouběji projekt MAP II, který realizuje MAS Vodňanská ryba.
K.3.1
KULTURA/pomáhat rozvíjet občanský a kulturní život žáků a studentů
2

VYCHÁZET VSTŘÍC ŠKOLÁM PŘI ZÁJMU O VYUŽITÍ MĚSTSKÝCH KULTURNÍCH PROSTOR
Všechny vodňanské školy jsou aktivními kulturními organizátory (školní akademie, slavnosti,
besedy apod.). Většina škol ale pro tyto akce nemá odpovídající zázemí. Město a jeho
příspěvkové organizace se tímto projektem zavazují k otevřené spolupráci se školami v
případě oslovení o zapůjčení jimi provozovaných prostor. Očekáván je proaktivní přístup ze
strany vedení příslušných organizací. Aktualizace 2019 ukázala, že tato spolupráce běží na
velmi dobré úrovni.
K.3.2
KULTURA/pomáhat rozvíjet občanský a kulturní život žáků a studentů
2

VÉST ŽÁKY A STUDENTY K ZÁJMU O DĚNÍ VE MĚSTĚ
Vedení města podporuje a spolupracuje se školami na literárních, výtvarných, recitačních
a jiných soutěžích. Město nabízí vodňanským žákům a studentům možnost podílet se na
různých činnostech souvisejících s jeho správou a rozvojem (výtvarná soutěž na novou
grafickou podobu města, literární soutěž na téma vize města apod.). Dlouhodobě na tomto poli
pracuje Nadace města Vodňany skrze soutěže studentské a žákovské odborné činnosti, které
se tematicky dotýkají různých historických či současných témat, osobností a událostí Vodňan.
Pozn.: Sdílena dobrá praxe z krajského centra – soutěž mezi žáky „Českobudějovické slavné
vily“ – kombinace historie města a zájmu o dění ve městě. Dále zazněl nápad na větší
zapojování dětí a žáků ZUŠ/DDM do kulturního programu při různých státních svátcích a
pietních aktech.
K.3.3
KULTURA/pomáhat rozvíjet občanský a kulturní život žáků a studentů
1
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ORGANIZOVAT AKCE PROPOJUJÍCÍ KOMUNITU
Podpora komunity a vytváření a upevňování lokální identity patří mezi klíčový potenciál
rozvoje města. Město by mělo usilovat o upevňování vazeb mezi občany a místem, ve kterém
žijí. Tento projekt spočívá v organizaci akcí a projektů, které mají komunitotvorný charakter.
Mezi tyto projekty lze počítat akce spojené s tradicemi (vánoční rozsvěcení stromku apod.),
dále akce spojené s významnými svátky města (pouti, slavnosti, výročí významných rodáků) a
v neposlední řadě představení nových projektů veřejnosti (slavnostní otevření nové naučné
stezky, „první podání” na zrekonstruovaném tenisovém kurtu apod.). Zároveň město
podporuje sdružení a jednotlivce, kteří projekty tohoto charakteru realizují.
K.4.1
KULTURA/rozvíjet a podporovat nezávislou kulturní obec a místní komunitu
2

NAVAZOVAT SPOLUPRÁCI MEZI MÍSTNÍMI SPOLKY, SDRUŽENÍMI A UMĚLCI A „TĚMI ZVENČÍ”
Ve Vodňanech působí poměrně velké množství kulturně aktivních jednotlivců i skupin. Tento
projekt bude zájemcům umožňovat navázání spolupráce s obdobnými subjekty zvenčí a tím
rozvíjet jejich uměleckou činnost. Město iniciuje či podporuje projekty typu rezidentura,
umělecké symposium, workshopy či jiné typy projektů s cílem vzdělávání, sdílení zkušeností
atd. Již realizované příklady jsou Iniciace revitalizace V Zátiší či naučná stezka Voda je věda
realizovaná ve spolupráci s FROV. V případě přeshraniční spolupráce je potřeba zmínit již
probíhající akce s partnerskými městy.
K.4.2
KULTURA/rozvíjet a podporovat nezávislou kulturní obec a místní komunitu
2

AKTUALIZOVAT KRITÉRIA MĚSTSKÝCH PŘÍSPĚVKŮ NA KULTURU
Ambicí projektu je doplnit a upravit kritéria přidělování finanční podpory kulturním subjektům
a spolkům, konkrétně podmínění informovanosti Infocentru o akci, zpětná vazba po akci a
forma reciproce ze strany příjemce podpory např. formou dodání programu na městskou akci
apod.
K.4.3
KULTURA/rozvíjet a podporovat nezávislou kulturní obec a místní komunitu
3

VYUŽÍVAT I NEFINANČNÍ NÁSTROJE PODPORY KULTURY
Město podporuje kulturní obec zejména skrze každoroční finanční příspěvek. Organizující
spolky a jednotlivci často potřebují i jinou formu podpory – ať už materiální (např. skrze
zapůjčení technického vybavení) či např. skrze konzultace s projektovými manažery města
ohledně možnosti žádat finance na akci i z jiných zdrojů.
V případě materiálně-technického vybavení zvážit možnosti usnadnění zapůjčení (MěKS
vesměs vše má, ale v případě zvukové aparatury je nutno uhradit práci zvukaře a v případě
stanů a praktikáblů uhradit práce MěH na stavbě a bourání – buď možno levněji formou dozoru
MěH nebo dráže vybudováním v režii MěH). Jako jediné vybavení, kterým MěKS nedisponuje
(a potažmo chybí i organizátorům větších kulturních akcí) je menší mobilní pódium (6x8m),
které si za nemalou částku půjčuje od MAS Vodňanská ryba.
Obec Radčice má zájem o nákup pivních setů (stoly a lavice) a stanu, které by využila při
větších komunitních akcích, které pořádá. Je doporučeno prověřit, jak jsou na tom další místní
části – jestli by se nevyplatilo např. zakoupení jednoho „fluktuujícího" setu vybavení, které by
se po místních částech mohlo půjčovat.
K.4.4
KULTURA/rozvíjet a podporovat nezávislou kulturní obec a místní komunitu
2

ROZVÍJET SPOLUPRÁCI S PARTNERSKÝMI MĚSTY V OBLASTI KULTURY
V současné chvíli mají Vodňany 5 partnerských měst (Wartberg ob der Aist, Kisbér, Zlaté Hory,
Oravský Podzámok a Sieraków). Obsahem projektu je zvážit, jestli je na udržování kontaktů
s partnerskými městy dostatek kapacity (město Vodňany má poměrně dost partnerských měst
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na jeho populační velikost) a jestli spíše nenapřít síly do pár kvalitních oboustranných vztahů
a spoluprací. V rámci této úvahy zvážit, jestli se nenabízí vhodnější adepti v rámci partnerských
měst (např. bavorský Pfarrkirchen nebo Zwiesel, se kterým spolupracuje vodňanské
Gymnázium a tým metané, švýcarský Aarwangen, kde fungují neformální partnerské vztahy, či
italské San Vincenzo, které projevilo zájem na základě fungujících neformálních vztahů).
K.5.1
KULTURA/podporovat přeshraniční spolupráci
3

PODPOROVAT SUBJEKTY INICIUJÍCÍ PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCI
Přeshraniční spolupráce rozšiřuje obzory nejen jednotlivců, ale i institucí, sdružení a celých
měst. Tento projekt chce tyto iniciativy podporovat způsoby, které má město k dispozici.
Soustředění tohoto projektu je primárně na kulturní instituce a spolky – lze ale rozšířit i na další
oblasti. Realizovanými příklady jsou projekty Institutu Váši Příhody či časté zahraniční výjezdy
některých uměleckých uskupení (např. Pěvecký sbor Regina). Na poli přeshraniční spolupráce
se dlouhodobě pohybuje skrze své četné aktivity také městské Gymnázium.
K.5.2
KULTURA/podporovat přeshraniční spolupráci
3
ZLEPŠIT KOMUNIKACI MEZI ORGANIZÁTORY PROSTŘEDNICTVÍM REALIZACE SPOLEČNÉHO PROJEKTU
Nejsnazší forma zlepšení komunikace je bezesporu skrze společně vytyčený cíl. Ambicí tohoto
projektu je pokusit se zrealizovat nějakou formu kulturní akce, která by mohla být oslovující
a zajímavá pro co nejširší spektrum aktérů (ať už těch, co sami kulturu tvoří, či těch, co jsou
spíše na poli produkce). V rámci pracovní skupiny kultura zazněla myšlenka využít jubilea 30.
ročníku Vodňanských rybářských dní, které se bude konat příští rok (2020). Nápadem je
dramaturgicky vytvořit „Vodňanský line-up" – kulturní program běžící např. po celý den (či tři
dny dle zájmu) pouze v produkci vodňanských organizací, kapel, divadel, výtvarníků apod. a
takto jej i propagovat.
K.6.1
KULTURA/zlepšit komunikaci a spolupráci v oblasti kultury
3

INICIOVAT PRAVIDELNÁ SETKÁVÁNÍ ORGANIZÁTORŮ KULTURNÍCH AKCÍ
Pracovní skupina v rámci aktualizace 2019 (tedy kulturní komise rozšířená na cca 20
kulturomilců) se shodla, že by se ráda v obdobném formátu scházela pravidelně i nadále.
Z hlediska termínu se nabízí prostor pro společné setkání před uzávěrkou papírové verze
kulturního kalendáře, který je zamýšleno vydávat každé tři měsíce. I čtvrtletní frekvence je
vyhodnocena jako ideální. Obsahem těchto setkání by měl být – krom networkingu – právě
kolizní kulturní kalendář a diskuse nad aktuálními tématy akcí a aktivit plánovanými jak městem
a příspěvkovými organizacemi, tak i nezávislou scénou.
K.6.2
KULTURA/zlepšit komunikaci a spolupráci v oblasti kultury
2
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INSTITUCIONALIZOVAT KULTURU DO STRUKTURY MěÚ
Město má jako jednu z priorit dlouhodobě kulturu, tento fakt se žádným způsobem nepropisuje
do struktury a personálního nastavení MěÚ. Stejná situace se opakuje pro oblast sportu.
Kultura ani sport nejsou zakomponovány do obsahu pracovní náplně žádného z odborů či
referentů. Doporučeno je zvážit zakomponování do stávajícího či vytvoření nového
odboru/oddělení či pracovní pozice, která by měla na starosti tato témata. Tezi podporuje i
fakt, že mnohé z navrhovaných projektů jsou tzv. „měkká" opatření, která – spíš než velké
finanční investice – potřebují lidské kapacity.
K.6.3
KULTURA/zlepšit komunikaci a spolupráci v oblasti kultury
3
S.7.4

název

ZAVÉST PERSONÁLNÍ KAPACITY NA PROPAGACI MĚSTA A AKCÍ V NĚM POŘÁDANÝCH
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Mnoho projektů sportu, kultury i podnikání se týká propagace, koordinace a komunikace mezi
městem a aktéry či aktéry navzájem (provazba i na projekt S.7.4). Zároveň infocentrum
shromažďuje množství informací z kulturní a sportovní nabídky, které pravidelně aktualizuje.
Stejně tak disponuje pravidelně aktualizovaným katalogem vodňanských podnikatelů
(i podnikajících v blízkém okolí). Navrhováno je vytvořit kapacity v rámci úřadu či některé
z kulturních p. o. města (zejména se nabízí infocentrum společně s jeho vyčleněním mimo
MěMG ve formě samostatného subjektu).
Další rovinou je spektrum informačních kanálů – město využívá jen zlomek informačních
kanálů, které jsou aktuální a k dispozici (spoléhá se zejména na Zpravodaj, částečně web).
Zejména chybí sociální sítě jako Facebook a Instagram, ale i např. komunikace s regionálními
novinami či TV), chybí jakékoli kapacity, které by se propagaci města věnovaly.
Pozn.: Jeden z nápadů posílení propagace (ale i např. prezentace historie a zajímavostí
o Vodňanech) je využití nástroje „videomappingu" na budovu radnice (např. příběh Vodňan
v obrazech na pár minut promítaný v pravidelném intervalu či využití plochy
k promítáníkulturního kalendáře (samozřejmě v nějakém omezeném intervalu/konkrétních
časech).
Další plánovanou aktivitou, kterou by stálo za to propagovat (či skrze ní Vodňany), je seriál
Po Vodňanech s panem Světodějem v produkci J. Plachty a L. Ptáčka, který chce ukázat
pohled – z ptačí i jiné perspektivy – na zajímavá místa města podtržený autorskou hudbou a
svérázným rukopisem autorů.
K.7.1
KULTURA/propagovat kulturu ve městě i regionu
3
shodný s projektem S.8.1 a P.4.1
PROPAGOVAT SPORTOVNÍ A KULTURNÍ KALENDÁŘ
Sportovní a kulturní kalendář v gesci Infocentra funguje na velmi dobré úrovni z hlediska
obsahu a aktualizace informací. Doporučeno je investovat do propagace tohoto kalendáře a
částečně i zpřehlednění nabídky. Mezi nápady zaznělo například využití infopanelu před MěÚ,
vytváření papírové verze kalendáře, propagovat kalendář na webu města, ve Zpravodaji i jinde.
Pozn.: FROV sdílí svou dobrou praxi skrze informační televize, které má umístěné na chodbách
budov, na nichž ve smyčce promítá PPT prezentaci (vždy připravovanou na jeden měsíc),
která shrnuje veškerou nabídku akcí a aktivit, jež se v danou dobu konají. Formát je to levný
(pořizovací náklady na TV a jejich provoz) a s relativně nízkými personálními kapacitami.
V případě města by se nabízelo využívat k tomuto formátu (vyjma TV na chodbách úřadu) i
před budovou MěÚ stojící elektronický infopanel.
Pozn.: Jedním z nápadů bylo využití velmi navštěvovaného formátu letního kina (spádovost
z širšího regionu) k propagaci dalších kulturních akcí města/distribuce kulturního kalendáře
(forma levné propagace do širšího regionu a zároveň cílové skupině).
K.7.2
KULTURA/propagovat kulturu ve městě i regionu
2
shodný s projektem S.8.3
ZVÝŠIT PÉČI O VÝLEPOVÉ PLOCHY A KONTROLU VÝLEPU
V rámci pracovních skupin byla péče a údržba velkým tématem v oblasti kultury i sportu.
V oblasti kultury se jednalo mj. o téma péče o výlepové plochy. Tato problematika zazněla
i ze strany osadních výborů. Město by mělo realizovat kompletní revizi výlepových ploch
a např. zisk plynoucí z reklamy na výlepových plochách investovat do jejich pravidelné péče
a kontroly správnosti a aktuálnosti výlepu po městě i místních částech.
K.7.3
KULTURA/propagovat kulturu ve městě i regionu
3

SYSTÉMOVĚ NASTAVIT PODPORU KULTURY A UMĚNÍ V PŘÍPADĚ INVESTICE
Obsahem tohoto projektu je nastavit finanční povinnost města, že v případě nové investice
vyčlení části rozpočtu této investice (navrhováno je 1 %) do oblasti kultury a umění, která bude
zároveň s projektem investována. Ambicí je skrze tento nástroj zvyšovat kvalitu veřejného
prostoru a podporovat umění v nejširším slova smyslu.
K.7.4
KULTURA/propagovat kulturu ve městě i regionu
2
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VYTVOŘIT ONLINE INFORMAČNÍ ROZCESTNÍK PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE
V rámci webu města vytvořit záložku „podnikatel“. V rámci této záložky vytvořit stránku
základního rozcestníku pro začínající podnikatele obsahující databázi nejdůležitějších kontaktů
nutných při startu podnikání.
Ve vztahu k dalším projektům je doporučeno pod tento odkaz umístit: 1. základní kontaktní
údaje potřebné nejen při začátku podnikání (viz tento projekt, P.1.1), dále 2. přehled o volných
plochách a prostorách vhodných pro podnikání (viz projekt P.2.1) a 3. online katalog
vodňanských podnikatelů (či odkaz na katalog na webu infocentra) (viz P.4.2).
P.1.1
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
4
P.2.1, P.4.2
ZPRACOVAT STUDII PROSTOROVÉHO VYUŽITÍ BUDOVY Č.P. 18
Budova, kde sídlí městský úřad s infocentrem, muzeem a galerií, je poměrně rozlehlá a složitá.
Se stále se měnícími potřebami úřadu, ale i nároky na muzeum a galerii, je poměrně složité se
prostorově uzpůsobovat těmto změnám. Zároveň je prostor pro infocentrum nevnímán jako
ideální z hlediska přístupnosti (neprůhledné a nereprezentativní vstupní dveře). Je doporučeno
realizovat komplexní rozvahu (ve formě prostorové studie) o potřebách, možnostech
a potenciálu celé budovy ve vztahu k institucím, které v ní sídlí. Na základě této studie pak
zvážit následné úpravy či přesuny v rámci domu či do jiných prostor.
Jako dílčí část projektu je doporučeno revidovat navigační systém po úřadě, který je poměrně
nepřehledný.
P.1.2
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
3
shodný s projektem K.1.2
PREFEROVAT ŽÁDOUCÍ PODNIKATELSKÉ ZÁMĚRY
Město preferuje konkrétní podnikatelské záměry, které přináší užitek místním obyvatelům
i návštěvníkům, případně jsou reprezentativní či splňují jiný účel, na základě kterého jsou
označeny jako preferované. Při výběrových řízeních na pronájem nebytových prostor ve
vlastnictví města (zejména v centru města a na náměstí) by neměla hrát roli pouze cena, ale
také charakter podnikatelského záměru. Jako žádoucí ve vztahu ke strategii města jsou
záměry s rybářskou a rybníkářskou tematikou. Předmětem tohoto projektu je v tomto vztahu
uzpůsobit politiku pronájmu nebytových prostor.
P.1.3
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
2

DBÁT NA KONZULTACI ZÁMĚRŮ MĚSTA Z HLEDISKA ODBORNOSTI, KVALITY A UDRŽITELNOSTI PROJEKTŮ
Při rozvaze a zpracovávání záměrů města v různých fázích projektové dokumentace je potřeba
klást větší důraz na aspekty jako jsou profesní odbornost (architektonickou hodnotu projektu
konzultovat s architektem, zeleň se zahradním architektem, ale i např. kulturní projekty
s odborníky z oblasti kultury apod.), kvalita (např. skrze využití prostoru pro reference
u výběrových řízení (nedbat pouze na cenu)) a udržitelnost (na základě šetření a
prokazatelných dat prověřit poptávku/potřebnost projektu, konzultovat s potenciálními
uživateli/návštěvníky a v neposlední řadě dbát finanční udržitelnost z hlediska provozu).
Nad rámec těchto kroků lze tyto aspekty posílit soustavnou prací s odborníky skrze zavedení
pozice městského a zahradního architekta a z hlediska posílení koncepční práce města
konzultovat záměry a projekty vždy s garantem SPRM. Dalším prostorem je snažit se
obsazovat komise výběrových řízení ve výše uvedeném duchu.
P.1.4
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
2
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DBÁT NA KVALITNÍ A TRANSPARENTNÍ ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK
Dobrý projekt vychází vždy z dobrého zadání – doporučeno je dbát na dostatečnou investici
do kvalitního zadání, aby výsledek odpovídal očekávání. Z dalších konkrétních kroků je
navrhováno snažit se minimalizovat omezující vstupní faktory (při zachování požadované
kvality) k vypsaným zakázkám, snížit finanční hranici pro povinnost vyhlašování veřejné
zakázky a včas zveřejnit všechny potřebné informace na webových stránkách města i na webu
Portál veřejných zakázek.
Dále kvalitě i transparentnosti pomáhá využití formátů vyzvaných soutěží či architektonických
soutěží obecně, poptávání více nabídek a srovnávání možností, které aktuální trh nabízí.
P.1.5
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
2

DBÁT NA LEPŠÍ DOSTUPNOST INFORMACÍ O ČINNOSTI SAMOSPRÁVY
Informovanost o činnosti samosprávy je omezena vesměs pouze na Zpravodaj města, a to ne
ve zcela přehledném formátu. Doporučeno je zvážit smysluplnost celého soupisu usnesení
Rady města nebo udělat pouze výběr (obzvlášť po implementaci GDPR, kdy naprostá většina
usnesení nese minimální obsah) a především zvážit, jestli je toto dostačující informační kanál
pro kvalitní informovanost všem cílovým skupinám. Umisťování informací ve veřejném prostoru
– např. u plánovaných rekonstrukcích či nové výstavbě přímo v místě je dobře funkčním
modelem o informování ohledně aktivit v konkrétních lokalitách.
V druhé rovině je pak informování podnikatelů (ale ideálně i všech občanů) o plánech rozvoje
města. Tedy zlepšit komunikaci s podnikateli/občany o aktuálním dění a náplni práce
uvolněných politiků a úředníků – ideálně zavést nějakou pravidelnou komunikaci (např. skrze
měsíční newsletter, který by fungoval stejně jako odběr novinek o aktualitách na webu města).
P.1.6
PODPORA PODNIKÁNÍ/město jako partner podnikatelů
2

SDRUŽIT INFORMACE O VOLNÝCH MĚSTSKÝCH PROSTORÁCH A PLOCHÁCH K PRONÁJMU
Pod záložku „podnikatel“ na webu sdružit všechny vyvěšené záměry k pronájmu nebytových
prostor (v současnosti lze informace o volných plochách dohledat pouze skrze proklikávání se
historií aktualit). V druhé rovině se pokusit zpřístupnit a zpřehlednit informace z územního
plánu o plochách určených k podnikání (ideálně i v kombinaci s informací, v jakém jsou
vlastnictví – městském, státním či soukromém).
Ve vztahu k dalším projektům je doporučeno pod tento odkaz umístit: 1. základní kontaktní
údaje potřebné nejen při začátku podnikání (viz projekt P.1.1), dále 2. přehled o volných
plochách a prostorách vhodných pro podnikání (viz projekt P.2.1) a 3. online katalog
vodňanských podnikatelů (či odkaz na katalog na webu infocentra) (viz P.4.2).
P.2.1
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit nabídku prostor pro podnikání
2
P.1.1, P.4.2
ZPRACOVAT KONCEPCI PARKOVÁNÍ VE MĚSTĚ
Řešení parkování na náměstí a v přilehlém okolí je předmětem kritiky řady obyvatel, nejen
podnikajících v této lokalitě. V této otázce dochází – ze své podstaty – ke střetu zájmů
podnikatelů, residentů, chodců a dalších skupin obyvatelstva. Je třeba zvážit možné varianty,
diskutovat je se všemi dotčenými skupinami a pokusit se navrhnout koncepci parkování
vycházející vstříc různorodým potřebám obyvatel. Jako dva dílčí návrhy, které zazněly v rámci
diskusí pracovních skupin, jsou (a) označit několik parkovacích míst u škol, aby sloužila pouze
ke krátkodobému stání (např. 15-30 min) a tím usnadnit parkování za účelem vyzvedávání dětí
a (b) zvážení jednosměrného provozu kolem náměstí.
P.2.2
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit nabídku prostor pro podnikání
2
P.3.5
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PODPOROVAT REKONSTRUKCI A ZPŘÍSTUPNĚNÍ KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – klíčová dominanta města – je ve velmi špatném technickém
stavu. Katastrofální je zejména stav střechy nad věží. Aktuálně je vodňanskou farností
zpracováván projekt do Norských fondů na rekonstrukci a větší otevření a zpřístupnění
kostela. Město deklaruje svou podporu a pomoc na obnově této klíčové městské historické
památky.
P.3.1
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
3
shodný s projektem K.1.6
DBÁT O VĚTŠÍ PÉČI O MĚSTSKOU ZELEŇ A IMPLEMENTOVAT NOVÉ TRENDY V PÉČI O NI
Městská zeleň ve Vodňanech v současnosti nemá jednotnou koncepci, zpracována je
pasportizace zeleně, která je využívána Městským hospodářstvím. Zvážit zpracování celkové
koncepce zeleně např. skrze generel městské zeleně. K jeho efektivnímu naplnění je vhodné
spolupracovat dlouhodobě s odborníkem (např. skrze zřízení pracovní pozice zahradníka
v rámci MěH či dlouhodobou spolupráci s městským zahradním architektem). Vyjma těchto
změn je ambice pokusit se lépe hospodařit s dešťovou vodou ve městě (a její následné využití
např. na zálivku) a zavést některé nové trendy v péči o zeleň (např. zřízení trvalkových záhonů
vyžadujících výrazně menší údržbu). Ze strany občanů zaznívá také apel na větší péči o
obměnu dřevin (konkrétní příklady – borovice ve Smetanově ulici, vykácené stromy na
Budějovické ulici bez náhrady)
P.3.2
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
2
P.1.4
REPREZENTATIVNÍ VJEZD DO MĚSTA
Stavbou obchvatu ztratilo město Vodňany svůj velkolepý vjezd alejí stromů mezi rybníky
s výhledem na špičku kostela Narození Panny Marie. Současný příjezd od hlavní komunikace
I/20 je průjezdem skrze průmyslovou zónu. Předmětem projektu je zkultivovat tuto
příjezdovou cestu do města. Vysázení aleje stromů není možné (kombinace vlastnických a
technických problémů). Jako nápad zaznělo využití konstrukce bývalého parovodu k zadání
nějaké umělecké instalace např. posilující značku „město rybářské tradice" či jiné „reklamy na
město". Obdobně by se mohlo pokračovat na dalších frekventovaných příjezdových cestách
do Vodňan (Bavorovská a Budějovická ulice).
P.3.3
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
2

MOTIVOVAT OBČANY K PÉČI O OKOLÍ SVÉHO DOMU
Čistota města je jeden z klíčových faktorů, který na návštěvníky i místní obyvatele dělá první
dojem. Kromě úklidu veřejných prostranství, kontroly udržování pořádku a instalace
odpadkových košů, je třeba motivovat samotné občany k péči o okolí svého domu. Primární je
myšlenka motivace dobrým příkladem – město by mělo nést zodpovědnost za pořádek před
budovami, které vlastní. Do praxe je již uvedena motivace podnikatelů k úklidu před svou
provozovnou/podnikem (formou snížení nájmu o 50 Kč na metr čtvereční ročně). V další
rovině pak lze motivovat občany o péči o svůj dům např. soutěží o nejhezčí fasádu či
květinovou výzdobu. Důležité je také posílení autority městské policie a zlepšení její práce v
terénu (důsledná penalizace za neuklízení psích exkrementů, odhazování odpadků
a vandalismus).
Ambicí projektu je taktéž zapojit občany podobným způsobem do péče o okolí svého domu
(či za pomoci nějaké motivace např. vybudováním nových prvků či mobiliáře).
Pozn.: Osadní výbor Vodňanských Svobodných Hor se nabízí, že bude dbát o péči
o budovanou rozhlednu na Svobodné hoře.
P.3.4
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
2
S.2.4
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ŘEŠIT OTÁZKU FUNKCE A VZHLEDU NÁMĚSTÍ A PŘILEHLÝCH ULIC
Současná podoba náměstí nemá jednotný ráz a zároveň se v něm mísí (místy spíše koliduje)
řada funkcí – obslužná, dopravní, obchodní, shromažďovací. Záměrem tohoto projektu je
diskutovat (za pomoci veřejnosti) a rozhodnout, jak by mělo náměstí vypadat, a také
vyhodnotit, které funkce upřednostnit a které spíše potlačit (zda Vodňany potřebují spíše
parkovací prostory nebo prostory ke shromažďování či jiné). Součástí tohoto projektu je i
návrh regulace trhů, které se na náměstí pořádají, případně i regulace velikosti (a osvětlení)
reklamních ploch na náměstí. Současný stav trhů je pracovní skupinou vnímán jako
nereprezentativní. Nutno provázat s projektem řešení parkování (viz P.2.2), řešení zadržování
dešťových vod (P.5.4) a posílením zeleně na náměstí (viz projekt P.3.2) a dále s promítnutím
tématu rybářství a rybníkářství do veřejného prostoru (cíl P.5).
P.3.5
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
1
P.2.2, P.3.2, P.5.4
ZKULTIVOVAT LOKALITY SBĚRNÝCH MÍST NA ODPAD
Obsahem projektu je navrhnout – v duchu městského mobiliáře – nějaké zastřešení nebo
oddělení (či obecně zkultivování) sběrných míst pro tříděný odpad po městě. Návrh následně –
společně s rozvahou o jejich umístění – implementovat do veřejného prostoru. Neopomenout
sběrná místa v místních částech (Radčice o toto výslovně požádaly).
P.3.6
PODPORA PODNIKÁNÍ/dbát o větší péči, údržbu a reprezentativnost města
2
P.4.6
ZAVÉST PERSONÁLNÍ KAPACITY NA PROPAGACI MĚSTA A AKCÍ V NĚM POŘÁDANÝCH
Mnoho projektů sportu, kultury i podnikání se týká propagace, koordinace a komunikace mezi
městem a aktéry či aktéry navzájem (provazba i na projekt S.7.4). Zároveň infocentrum
shromažďuje množství informací z kulturní a sportovní nabídky, které pravidelně aktualizuje.
Stejně tak disponuje pravidelně aktualizovaným katalogem vodňanských podnikatelů
(i podnikajících v blízkém okolí). Navrhováno je vytvořit kapacity v rámci úřadu či některé
z kulturních p. o. města (zejména se nabízí infocentrum společně s jeho vyčleněním mimo
MěMG ve formě samostatného subjektu).
Další rovinou je spektrum informačních kanálů – město využívá jen zlomek informačních
kanálů, které jsou aktuální a k dispozici (spoléhá se zejména na Zpravodaj, částečně web).
Zejména chybí sociální sítě jako Facebook a Instagram, ale i např. komunikace s regionálními
novinami či TV), chybí jakékoli kapacity, které by se propagaci města věnovaly.
P.4.1
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
3
shodný s projektem S.8.1 a K.7.1
VYTVOŘIT ONLINE KATALOG MÍSTNÍCH PODNIKATELŮ
Vstupní data pro online katalog jsou skvěle zpracována Infocentrem (celkový počet všech
subjektů – vč. sdružení, spolků, klubů atd. je přes 800) a jsou pravidelně aktualizována. Ambicí
je buď: (a) zpropagovat informaci, kde je možno všechny tyto informace najít nebo v
rozšířenější verzi: (b) tato data použít pro samostatný katalog podnikatelů prezentovaný např.
na webu města pod záložkou „podnikatel".
Ve vztahu k dalším projektům je doporučeno pod tento odkaz umístit: 1. základní kontaktní
údaje potřebné nejen při začátku podnikání (viz projekt P.1.1), dále 2. přehled o volných
plochách a prostorách vhodných pro podnikání (viz projekt P.2.1) a 3. online katalog
vodňanských podnikatelů (či odkaz na katalog na webu infocentra) (viz P.4.2).
P.4.2
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
3
P.4.1, P.1.1, P.2.1
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ZLEPŠIT PROSTOROVÉ PODMÍNKY A PŘÍSTUPNOST INFOCENTRA
Aktuální prostorové možnosti Infocentra jsou omezené, zároveň jsou místem, který Muzeum
a Galerie Vodňany využívá pravidelně pro muzejní činnost (aktuálně např. výstava o historii
vodáctví ve Vodňanech). V minimální verzi by bylo vhodné prostory zpřístupnit alespoň
vhodnějšími prosklenými dveřmi – Infocentrum má lákat kolemjdoucí ke vstupu, což stávající
vchod nenabízí. Lepší varianta by byl samostatný vstup přímo z ulice prosklenými dveřmi, což
by stávající budova pravděpodobně (vzhledem k památkové ochraně) nenabízela. Za ideální
variantu je považována verze posun Infocentra spíše směrem k návštěvnickému centru, jež by
rozšířilo své portfolio a prostory, které by mohly být využívány různými způsoby lákajícími
nejen návštěvníky (podrobněji viz projekt K.2.6).
P.4.3
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
3
P.1.2, K.2.6
ZPROVOZNIT PŘEHLEDNÝ WEB MĚSTA
Webová prezentace města je v současnosti spíše webem městského úřadu. Krom výše
uvedených návrhů (zřízení záložky „podnikatel" s příslušným obsahem – viz projekt P.1.1, P.2.1
a P.4.2; prezentace sportovního a kulturního kalendáře – viz projekt K.7.2 a S.8.2) je
navrhováno rozdělit web na základní členění OBČAN – PODNIKATEL – TURISTA a pod tyto
odkazy vztahovat příslušné informace. Dále je doporučeno řešit zjednodušenou verzi webu
zacílenou na seniory a občany se specifickými potřebami. Do webu města by bylo dobré
implementovat zpracovaný městský vizuál (viz projekt P.4.5)
P.4.4
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
2
P.4.5, P.1.1, P.2.1, P.4.2, K.7.2/S.8.2
IMPLEMENTOVAT MĚSTSKÝ VIZUÁL
Vodňany již mají svůj nový vizuální styl vytvořený spojením dvou renomovaných grafických
ateliérů (Malovec a very popular office – Hárovník, Šorm) v rámci vyzvané grafické soutěže
hodnocené porotou složenou z odborníků zvenčí (Kijonka, Babák, Pistora, Knobloch) i místních
(Burda, Huneš, Hanusová). Do nového vizuálu jsou zároveň zapojeni Vodňanští. Již bylo
uskutečněno několik výtvarných soutěží, jejichž výsledky jsou pak zpracovány grafiky a
zapojeny do vizuálního stylu (např. soutěž na fasádu budovy školy). Částečně je nový vizuál již
aplikován do praxe (kalendář akcí, propagační předměty města, plakáty, městský mobiliář,
naučná stezka Voda je věda atd.). Projekt navrhuje pokračovat v další aplikaci vizuálního stylu
do praxe (nový městský web, cedule u vjezdu do města atd.).
P.4.5
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
2
P.4.4
IMPLEMENTOVAT MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ
V rámci tvorby nového městského mobiliáře bylo realizováno podrobné mapování celých
Vodňan (MgA. Chuchlíková), které byly následně rozděleny do 10 různých lokalit dle
charakteru zástavby, v nichž proběhlo místní dotazníkové šetření (nejen pro lavičky, ale i herní
prvky, odpadkové koše atd.). Lokalita s největším zájmem ze strany veřejnosti (od náhonu,
přes areál Blanice, městský rybářský okruh a zpět po Rechle) byla první etapou implementace
nového městského mobiliáře. Plánovány jsou další realizace včetně dopracování návrhu
na „zkultivování" sběrných míst na tříděný odpad (viz projekt P.3.6).
P.4.6
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
3
P.3.6
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HLEDAT MOŽNOSTI SPOLEČNÉ PROPAGACE MĚSTA A VODŇANSKÝCH PODNIKATELŮ
Skrze tento projekt je navrhováno hledat možnosti propagace města a vodňanských
podnikatelů ve vzájemné oboustranně výhodné spolupráci. Jako jedna z možností zazněla
zkusit oslovit podnikatele se spolufinancováním na výrobě kelímků z tvrdého plastu, na nichž
by byla umístěna reklama na jejich firmu a mohly by být opakovaně použity v rámci velkých
kulturních akcí ve městě (Vodňanské rybářské dny, Mariánská pouť apod.). Doporučeno je
hledat další formáty oboustranně zajímavé propagace města a podnikatelů.
P.4.7
PODPORA PODNIKÁNÍ/zlepšit propagaci města a spolupracovat na ni s podnikateli
3

ZVÁŽIT PŘESUN PRODEJE RYB ZE SÁDEK DO PARTERU DOMU MĚSTSKÉHO HOSPODÁŘSTVÍ NA NÁMĚSTÍ
Téma Vodňan jako města rybářské tradice je obzvláště na náměstí, kde jej zpravidla návštěvník
očekává, velmi málo patrné. Jako jeden z nápadů, který by mohl značku „město rybářské
tradice" posílit, je prověření záměru vybudování prodejny a zpracovny ryb přímo na náměstí v
přízemí budovy Městského hospodářství.
Bez ohledu na přesun je doporučeno posílit propagaci možnosti koupě čerstvých ryb
a rozšíření otevírací doby do příznivějších časů pro nákup (i v případě projíždějících
a návštěvníků města). Pokud k přesunu prodeje ryb nedojde, bylo by vhodné zainvestovat
alespoň do rekonstrukce stávající „budky", ve které na sádkách Městského hospodářství v
současnosti prodej ryb probíhá.
Pozn.: Jeden z nápadů je zakomponovat do zpracovny hodiny praxe studentů Střední rybářské
školy v rámci spolupráce města (Městského hospodářství) a školy (např. výměnou
za snížení/symbolické nájemné pro taneční ve Víceúčelové hale).
P.5.1
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
3

PROVĚŘIT VYŘAZENÍ JEDNOHO Z RYBNÍKŮ KE SPORTOVNÍM ÚČELŮM
Ze zkušenosti zaměstnanců Infocentra se mnoho návštěvníků města doptává na možnost
„zarybařit si" v nebližším okolí. Obsahem projektu je prověřit vyřazení některého z městských
rybníků mimo hospodářské účely a ponechat jej jako rybník rybářský (např. se nabízí Záhorák,
kterému přiléhá i kemp a jeho vyřazení z intenzivního hospodaření by prospělo i kvalitě vody
pro koupání; na druhou stranu zadní část Záhoráku podléhá ochraně). Tento formát se ukazuje
jako ekonomicky atraktivní (viz např. https://www.soukromerybarskereviry.cz).
P.5.2
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
2

PROVĚŘIT SMYSLUPLNOST ZAVEDENÍ REGIONÁLNÍ ZNAČKY V TÉMATU RYBÁŘSTVÍ/RYBNÍKÁŘSTVÍ
Jako jedna z možností posílení rybářství a rybníkářství ve Vodňanech zaznělo zavedení
regionální značky, které se tohoto tématu dotýká. Záměr je doporučeno konzultovat s MAS
Vodňanská ryba, která má s uváděním regionálních značek zkušenost.
P.5.3
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
2

ZLEPŠIT NAKLÁDÁNÍ S VODOU VE MĚSTĚ A POSÍLIT ZNAČKU „VODA VE VODŇANECH"
Obsahem projektu je apel na lepší práci s dešťovou vodou, ale i s tématem vody v obecnější
rovině. Aktuálně vzniká Studie odvodu dešťové vody mimo kanalizační síť do místních
vodotečí („dešťová studie"), která by měla ulevit kanalizaci, pomoci při přívalových deštích a
34

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost
název
popis

kód
téma/cíl
priorita
souvislost

zároveň komplexněji pojmout možnost zadržení a využití dešťové vody např. pro zálivku
městské zeleně pomocí vsakovacích prostor a zadržovacích nádrží. Projekt se tedy přímo váže
na rekonstrukci kanalizace (viz projekt P.3.5). Další rovinou projektu je více implementovat
vodu do veřejného prostoru skrze fontány, pítka, rozprašovače apod. a posílit značku Voda ve
Vodňanech.
P.5.4
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
2
P.3.5
ZORGANIZOVAT UMĚLECKÉ SYMPOSIUM S RYBÁŘSKOU TEMATIKOU
Tento projekt spojuje péči o veřejný prostor města a posilováním značky „města rybářské
tradice”. Možnou cestou, jak oživit městský prostor, je vpustit do ulic, náměstí a parků
výtvarníky, sochaře, umělce, aby pro konkrétní prostory vytvořili umělecké objekty – čili
uspořádat symposium. Podle zadání pak umělci budou do města vnášet výtvory spojené právě
např. s rybářskou tematikou. Do projektu je možné zapojit studenty či absolventy uměleckých
škol. Téma se nabízí i pro samotné školy s rybářskou tematikou, které ve Vodňanech sídlí (SRŠ
či FROV).
P.5.5
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
3
P.3.5, P.3.3
ZLEPŠIT PROPAGACI VÝLOVŮ A RYBÁŘSKÝCH AKTIVIT
Ve Vodňanech se tradičně pořádají výlovy rybníků, záměrem tohoto projektu je zvýšení
povědomí obyvatel nejen o nich, ale i o dalších rybářských akcích. Ke zlepšení propagace
rybářských aktivit využít jednoho z výlovů rybníků a vytvořit z něj „slavnost města Vodňany”.
Tento projekt navrhuje bohatší kulturní program, rozšíření možností občerstvení (rybí
speciality, grilování čerstvých ryb) a především zvýšení propagace této akce. Po zkušenostech
posledních let je navrhováno rozdělit veřejnou část výlovů na dvě události:
1. ponechat tradici na Dřemlinách v původní, ale jen minimální podobě (z důvodu nepřerušení
tradice),
2. výlov rybníka jako městskou slavnost s kulturním programem přesunout na Velkou Podvinici
(důvody a podrobnější popis viz evaluace SPRM).
P.5.6
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
3

POSÍLIT TÉMA RYBÁŘSTVÍ A RYBNÍKÁŘSTVÍ NA TRZÍCH NA NÁMĚSTÍ PŘI VRD
Směřování rozvoje kulturního programu v rámci Vodňanských rybářských dnů je vnímáno
pozitivně, návrh je vztahován především k nabídce a spektru stánků na náměstí. Pracovní
skupina doporučuje více dbát na řemeslnosti na úkor „trhovosti" a zároveň vyvíjet větší snahu
(např. i snížením ceny stánku) k nalákání stánků s rybářskou tematikou (nejen občerstvení, ale
i prodej či propagace toho, co posiluje rybářskou a rybníkářskou tematiku).
V rámci podpory podnikání se snažit více nakupovat dary pro hosty města, předávané zejména
při Vodňanských rybářských dnech, od místních podnikatelů.
P.5.7
PODPORA PODNIKÁNÍ/oživit titul "město rybářské tradice"
2
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PŘÍLOHY

PŘÍLOHA 1 – SWOT ANALÝZY PRIORIT3
SWOT pro oblast sportu
STRENGTHS (SILNÉ STRÁNKY)

WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY)

stabilní dotační systém

5

víceúčelová sportovní hala – kolize využití
sport kultura (podzim-březen)

11

strategické pozemky pro rozvoj sportu
ve vlastnictví města (Bavorovská za školou
u fotbalového hřiště, areál Blanice a jeho okolí)

5

nevyhovující stav sportovišť (tělocvičny, hala,
tělocvičny v ZŠ Alešova, sokolská louka, zimní
stadion, veřejně přístupná hřiště)

9

široké spektrum sportovního vyžití (sporty, kluby,
organizátoři, členové…)

3

co s "rekonstruovanou" Škornou?

9

podpora ze strany města (přístup, komunikace,
nejen finance)

2

stav sportovišť na areálu Blanice (vyjma
tenisu)

6

informovanost ohledně dotací z krajské úrovně
ze strany úřadu

1

absence krytého bazénu

6

stav zázemí sportovišť

5

stav hřiště na skate (nepovedená rekonstrukce
a zejm. nekomunikace s uživateli při
rekonstrukci)

4

absence hřiště pro seniory

2

malá nabídka pro neorganizovaný sport
pro cílovou skupinu mládeže (parkour, skate,

1

3

SWOT analýzy priorit byly základním vstupem práce pracovních skupin. Vycházely z prostudovaných podkladů
inventury a byly v základu navrženy členy Výboru pro rozvoj a následně významně editovány a bodově hodnocen
význam jednotlivých tezí členy pracovních skupin po jednotlivých prioritách.
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workout…)
informovanost ohledně sportovní nabídky
(zejména kontakty v místě hřišť na správce a
propagace nasbíraných informací)

OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI)

0

THREATS (HROZBY)

ledová plocha k bruslení/hokeji (např. v areálu
bývalého zimního stadionu)

3

absence koncepce péče a údržby o
stávající sportoviště

9

využití potenciálu financování sportu velkými
podniky ve městě

2

nevyužitý potenciál mládeže se může stát
v budoucnu hrozbou

2

lepší přístupnost sportovišť (zejm. ZŠ
Bavorovská)

2

končící finance z evropských fondů (velké
investiční projekty)

1

in-line okruh

2

participace/komunikace s uživateli sportovišť

1

informační panel před MěÚ jako rozcestník
informací o kulturní a sportovní nabídce

0

příspěvková organizace spravující všechna
sportoviště

0
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SWOT pro oblast kultury
STRENGTHS (SILNÉ STRÁNKY)

WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY)

tradice kultury ve Vodňanech (zejm. hudební
a literární a také množství významných osobností z
oblasti kultury)

4

chybí menší taneční a koncertní sál
(cca 100 osob)

13

tradice festivalů (VRD, Festa de la Pohoda,
FROV fest)

3

chybí referent/odbor na úřadě, který by měl
na starosti kulturu

11

pokračování literární tradice města (Zeyerovy
Vodňany)

2

nulová péče (a absence koncepce obnovy)
kulturních a historických památek

6

studentské město z hlediska počtu žáků i spektra
vzdělávacích stupňů

1

materiálně-technické vybavení města (špatný
stav), ale zejména bariéra využívání pro menší
kulturní subjekty

6

městské kulturní instituce – MěK, MěMG, MěKS,
Nadace města, ZUŠ

1

cílová skupina předškoláci a mladší školní věk
– nedostatečná kulturní nabídka

5

mistrovské houslové kurzy

0

nedostatečná péče o již vytvořené objekty

4

spolková činnost (spektrum žánrů, dlouhá tradice)

0

chybí nabídka alternativních směrů v kultuře
(zejména divadlo)

4

výstavní a osvětová činnost

0

nevyhovující stav knihovny

4

katastrofální stav smuteční síně na hřbitově

3

nedostatečná propagace kultury na úrovni
města, regionu a kraje

1

OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI)

THREATS (HROZBY)

zlepšení komunikace mezi městem a kulturními
aktéry i mezi kulturními aktéry navzájem

10

udržitelnost všech projektů, investic
a vybavení

5

obnovení papírové verze kulturního kalendáře
a posílení propagace

6

nezvládnutí koordinace, komunikace
a kolizního kalendáře

5

prázdný dům na náměstí č.p. 14 (bývalá ZUŠ)

3

přerušení vztahů se zahraničními partnery
z důvodu nekontinuity

4

využívání nefinančních nástrojů podpory kultury
(materiálně-technické vybavení, pronájmy
městských prostor apod. za náklady
provozu/amortizaci)

2

stav, péče a kontrola výlepových ploch

3

dávat větší příležitosti vodňanským (v kultuře,
ale i podnikání)

2
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SWOT pro oblast podnikání
STRENGTHS (SILNÉ STRÁNKY)

WEAKNESSES (SLABÉ STRÁNKY)

rybníky přímo ve městě – z hlediska hospodářského i
krajinotvorného

5

parkování vs. podnikání na náměstí

6

město s bohatou historií a tradicí

4

vzhled města – vjezd do něj, stav domů
v sousedství náměstí

5

spektrum škol od MŠ po VŠ

3

malá nabídka bytů (obrovské množství
agenturních zaměstnanců)

3

Vodňany jsou obcí s rozšířenou působností – mnoho
věcí lze vyřídit zde

3

město nemá potenciál/atraktivity k udržení
návštěvníka déle než 1 den

2

množství zeleně ve městě

3

nereprezentativní obchody a služby
na náměstí a reklamní smog
(vč. světélkujících reklam)

2

geografická poloha, dobrá dopravní obslužnost

2

dostupnost služeb

2

OPPORTUNITIES (PŘÍLEŽITOSTI)

THREATS (HROZBY)

výchova k zájmu/péči o své okolí a město

6

nadpoužívání městských vyhlášek

3

titul "město rybářské tradice"

5

obava, co se stane s agenturními
zaměstnanci s příchodem hospodářské krize

0

komunikace skrze sociální sítě

4

geografická poloha jako potenciál pro cestovní ruch
(krajina a značka Jižní Čechy)

3

určení a udržení jasné koncepce průmyslových
rozvojových ploch v rámci územního plánu

1
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PŘÍLOHA 2 – FOTODOKUMENTACE Z AKTUALIZACE 2019
Pracovní skupina kultura

Pracovní skupina podnikání

40

Pracovní skupina sport

41

Výbor pro rozvoj

Jednání skončilo v 18:15.
Zasedání č. 9 bude protentokrát spíše neformální a proběhne po veřejném
projednání aktualizace PRM, jež se uskuteční v pondělí 10. června 2019 od 17hod
ve Velké zasedací místnosti MěÚ.
Přílohy č. 1 - 3: Výstupy z pracovních skupin Sport, Kultura a Podpora podnikání
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PŘÍLOHA 3 – NÁROČNOST VS. DOPAD*
finanční
náročnost

personální
náročnost

dopad

0
1 (dny)
2 (týdny)
3 (měsíce)
4 (roky)
4

1 (jednotlivci)
2 (malá cíl. skupina)
3 (velká cíl. skupina)
4 (celek)

S.1.1: Rekonstruovat Víceúčelovou sportovní halu (A)

0
1 (tis.)
2 (100 tis.)
3 (mil.)
4 (desítky mil.)
4

S.1.1: Rekonstruovat Víceúčelovou sportovní halu (B)

2

2

2

S.1.2: Hledat řešení přetíženosti haly v plesové sezóně

1

3

3

S.2.1: Revitalizovat a rozšířit venkovní prostory areálu Blanice
v komplexní sportoviště

4

3

4

S.2.2: Zvážit obnovení ledové plochy za Lesní správou

2

3

2

S.2.3: Rekonstruovat či dovybavit sportovní areály MČ
S.2.4: Zpracovat a implementovat koncepci údržby a péče
o sportoviště a veřejně přístupná hřiště

1
0

2
3

2
3

S.2.5: Revitalizovat veřejně přístupná hřiště

2

2

2

S.3.1 Vyřešit problémy spojené s provozem a stavem areálu
Škorna

3

3

4

S.3.2: Prověřit vytvoření odpočinkových lokalit na řece
Blanici

1

2

2

S.3.3: Prověřit rekonstrukci objektu bývalé městské plovárny

1

2

2

S.4.1: Revitalizovat park Jana Pavla II. k využití primárně
seniory

2

3

3

S.4.2: Vytvořit malé oddechové prostory v rámci celého
města a místních částí

1

2

3

S.4.3: Revitalizovat městský parkán ke kultuře a odpočinku

2,5

3

3

S.4.4: Revitalizovat lesopark V Zátiší

4

4

4

S.5.1: Dobudovat atletické sportoviště ve školním areálu
Bavorovská

2

3

2

S.5.2: Přesunout tréninkové fotbalové hřiště z areálu Blanice
na Bavorovskou

3

3

3

S.5.3: Vybudovat venkovní prostory pro náctileté v rámci
areálu Blanice

2

3

2

S.5.4: Hledat možnosti realizace nízkoprahového zařízení

2

2

2

S.6.1: Zpracovat koncepci cyklodopravy ve Vodňanech a okolí
a implementovat ji

2

2

3

S.6.2: Řešit potřebu bezbariérových tras po městě

2

3

2

S.6.3: Aplikovat výstupy koncepce naučných stezek

2

3

2

S.7.1: Aktualizovat kritéria městských příspěvků na sport

0

2

1

S.7.2: Propagovat město prostřednictvím sportovců

0

1

2

S.7.3: Organizovat městský ples

1

2

3

S.7.4: Institucionalizovat sport do struktury MěÚ

2

0

3

S.8.1: Zavést personální kapacity na propagaci města a akcí

2,5

0

3

S.8.2: Sdružit informace ke sportovní nabídce pod 1 odkaz

0

1

3

S.8.3: Propagovat sportovní a kulturní kalendář

1

2

3

S.8.4: Pravidelně zveřejňovat úspěchy vodňanských

0

2

2

4

43

finanční
náročnost

personální
náročnost

dopad

0
1 (tis.)
2 (100 tis.)
3 (mil.)
4 (desítky mil.)

0
1 (dny)
2 (týdny)
3 (měsíce)
4 (roky)

1 (jednotlivci)
2 (malá cíl. skupina)
3 (velká cíl. skupina)
4 (celek)

K.1.1: Vytvořit kulturní zastavení po místech hodných paměti

2

3

3

K.1.2: Zpracovat studii prostorového využití budovy č. p. 18

2

2

4

K.1.3: Využívat alternativní prostory pro kulturní vyžití

1

1

3

K.1.4: Vytvořit koncepci ochrany a záchrany kulturního
dědictví

2

2

4

K.1.5: Hledat náplň pro prázdný městský dům č. p. 14

1

2

3

K.1.6: Podporovat rekonstrukci a zpřístupnění Kostela
Nanebevzetí Panny Marie

3

0

4

K.1.7: Vyřešit absenci vnitřního shromažďovacího prostoru na
Pražáku (A)

2,5

3

2

K.1.7: Vyřešit absenci vnitřního shromažďovacího prostoru na
Pražáku (B)

1

2

2

K.1.8: Dbát o péči o Společenský dům ve Křtěticích

1

2

2

K.2.1: Rekonstruovat MěKS v kulturní centrum s knihovnou

4

4

4

K.2.2: Dbát na rozvoj kulturních institucí i z jiných hledisek
než prostorových

1

2

3

K.2.3: Podporovat ZUŠ a spolupracovat s ní

1

1

3

K.2.4: Zvážit provozování prostor Synagogy

0

2

3

K.2.5: Rekonstruovat smuteční síň a rozšířit kapacitu hřbitova

3

3

3

K.2.6: Vytvořit stálou muzejní expozici o městě Vodňany

2

3

3

K.3.1: Koordinovat kulturní nabídku s poptávkou ze strany
škol

0

2

3

K.3.2: Vycházet vstříc školám při zájmu o využití městských
kulturních prostor

0

1

2

K.3.3: Vést žáky a studenty k zájmu o dění ve městě

1

2

3

K.4.1: Organizovat akce propojující komunitu

1

2

4

K.4.2: Navazovat spolupráci mezi místními spolky,
sdruženími, umělci a „těmi zvenčí”

1,5

2

2

K.4.3: Aktualizovat kritéria městských příspěvků na kulturu

0

2

1

K.4.4: Využívat i nefinanční nástroje podpory kultury

1

1

2

K.5.1: Rozvíjet spolupráci s partnerskými městy v oblasti
kultury

1

3

2

K.5.2: Podporovat subjekty iniciující přeshraniční spolupráci

1,5

0

1

K.6.1: Zlepšit komunikaci mezi organizátory prostřednictvím
realizace společného projektu

1

2

3

K.6.2: Iniciovat pravidelná setkávání organizátorů kulturních
akcí

0

2

3

K.6.3: Institucionalizovat kulturu do struktury MěÚ

2

0

3

K.7.3: Zvýšit péči o výlepové plochy a kontrolu výlepu

1

2

2

sportovců
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finanční
náročnost

personální
náročnost

dopad

0
1 (tis.)
2 (100 tis.)
3 (mil.)
4 (desítky mil.)

0
1 (dny)
2 (týdny)
3 (měsíce)
4 (roky)

1 (jednotlivci)
2 (malá cíl. skupina)
3 (velká cíl. skupina)
4 (celek)

K.7.4: Systémově nastavit podporu kultury a umění v případě
investice

0

2

3

P.1.1: Vytvořit online informační rozcestník pro začínající
podnikatele

0

1

1

P.1.3: Preferovat žádoucí podnikatelské záměry

0

2

4

P.1.4: Dbát na konzultaci záměrů města z hlediska
odbornosti, kvality a udržitelnosti projektů

1

2

3

P.1.5: Dbát na kvalitní a transparentní zadávání zakázek

0

2

4

P.1.6: Dbát na lepší dostupnost informací o činnosti
samosprávy

0

2,5

4

P.2.1: Sdružit informace o volných městských prostorách a
plochách k pronájmu

0

1

2

P.2.2: Zpracovat koncepci parkování ve městě

2

3

4

P.3.2: Dbát o větší péči o městskou zeleň a implementovat
nové trendy v péči o ni

1,5

2

3

P.3.3: Reprezentativní vjezd do města

2

2

4

P.3.4: Motivovat občany k péči o okolí svého domu

1

2

3

P.3.5: Řešit otázku funkce a vzhledu náměstí a přilehlých ulic

2

2

4

P.3.6: Zkultivovat lokality sběrných míst na odpad

2

2

3

P.4.2: Vytvořit online katalog místních podnikatelů

1

2

3

P.4.3: Zlepšit prostorové podmínky a přístupnost infocentra

2

2

3

P.4.4: Zprovoznit přehledný web města

2

2

3

P.4.5: Implementovat městský vizuál

0

2

2

P.4.6: Implementovat městský mobiliář

2

2

3

P.4.7: Hledat možnosti společné propagace města a
vodňanských podnikatelů

1

1

2

P.5.1: Zvážit přesun prodeje ryb ze sádek do parteru domu
Městského hospodářství na náměstí

0

1

3

P.5.2: Prověřit vyřazení jednoho z rybníků ke sportovním
účelům

0

2

2

P.5.3: Prověřit smysluplnost zavedení regionální značky v
tématu rybářství/rybníkářství

0

1

2

P.5.4: Zlepšit nakládání s vodou ve městě a posílit značku
"Voda ve Vodňanech"

3

3

3

P.5.5: Zorganizovat umělecké symposium s rybářskou
tematikou

2

2

2

P.5.6: Zlepšit propagaci výlovů a rybářských aktivit

1

2

3

P.5.7: Posílit téma rybářství a rybníkářství na trzích na
náměstí při VRD

0

1

3

*jedná se o subjektivní odhad náročnosti a dopadu jednotlivých projektů;
_finanční náročnost v řádu tisíců (1), statisíců (2), milionů (3), desítek milionů (4) či zdarma (0) v Kč
_personální náročnost na městský úřad (tudíž nepočítány dodavatelské práce či práce zaměstnanců
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p. o. či jiných aktérů) v řádu dnů (1), týdnů (2), měsíců (3) či let (4)
_dopad projektu znamená jak velkou skupinu ovlivní realizace projektu; dopad na jednotlivce (1),
na malou cílovou skupinu či sousedství (2), na velkou cílovou skupinu či čtvrť (3) na celek či region
(4)
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