rozvojový pilíř 3

Blatná – aktivní město v oblasti kultury, cestovního
ruchu a péče o památky

opatření rozvojového pilíře 3:

3.01 Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů
3.02 Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho obyvatele i
návštěvníky
3.03 Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch
3.04 Uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví
3.05 Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity
3.06 Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity

3

opatření 3.01

Obnova a zlepšení technického stavu historických objektů

stručný popis výchozí situace:

Jihočeský kraj dbá ve zvýšené míře na využití chátrajících památek a historických objektů
pro účely rozvoje cestovního ruchu. V Blatné se nachází několik významných památných
objektů, které je třeba postupně rekonstruovat a případně umožnit i jejich turistické
využití.
aktivity naplňující opatření:
-

obnova měšťanského domu čp. 212

-

obnova kontribuční sýpky

-

obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná

-

obnova drobných sakrálních staveb

-

obnova nemovitých kulturních památek a objektů v MPZ Blatná mimo
aktivity uvedené výše

3
.01

3

název aktivity:
obnova měšťanského domu čp. 212 Blatná
body projektu:

.01

neinvestiční akce v rozsahu:
a) obnova sklepení – podlahy, omítky, izolace; účelem je zkvalitnění prostor pro
instalaci výstav a tím pádem i zpřístupnění veřejnosti
b) obnova oken, dveří
c) obnova otopného systému (výměna kotlů)
d) výtah – projekt, realizace

činnosti a etapy projektu:
1) obnova podlah ve sklepení (2018)
2) etapově obnova oken a dveří (2018 – 2022)
3) výměna kotlů (2018)
4) výtah (2018 – 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

7 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

CKVB

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

neinvestiční akce

1 akce

4

3

název aktivity:
obnova kontribuční sýpky (špýcharu) Blatná
body projektu:

.01

neinvestiční akce v rozsahu:
a) zabezpečovací systém EPS
b) stavební úpravy související se změnou užívání objektu
c) odstranění rampy a výstavba nového únikového schodiště
d) modernizace pro nový účel užívání – zázemí sociální apod.

činnosti a etapy projektu:
1) etapově stavební úpravy objektu (2017-2020)
2) zabezpečovací systém (2018)
3) etapově modernizace související s provozem objektu (2018-2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 – 2022

neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

Vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

CKVB

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

neinvestiční akce

1 akce

4

3

název aktivity:
obnova ZŠ J. A. Komenského Blatná
body projektu:

.01

neinvestiční akce v rozsahu:
a) vodorovné a kanalizační rozvody
b) elektroinstalace a osvětlení tříd
c) doplnění sochařských prvků fasády

činnosti a etapy projektu:
1) etapově kompletní výměna rozvodů vodu (2018-2019)
2) etapově kompletní výměna kanalizačních rozvodů (2018-2019)
3) etapově kompletní obnova elektroinstalace včetně osvětlovacích těles (20202022)
4) obnova sochařské výzdoby v průčelí – Kristus učitel (2021-2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

3,5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

neinvestiční akce

1 akce

4

Realizováno:
etapově výměna dožilých sklepních oken za repliky 375 tis. Kč (2016)
etapově obnova dvorní fasády včetně opravy fasády tělocvičny 870 tis. Kč (2014 - 2015)
oprava věžičky budovy ZŠ 290 tis. Kč (2016)
ohradního zdiva, nátěr vjezdové brány 55 tis. Kč (2016 - 2017)
výměna oken nad školní jídelnou 630 tis. Kč (2017)

3

název aktivity:
obnova drobných sakrálních staveb
popis projektu:

.01

Oprava kapliček, návesních kaplí v osadách, božích muk, křížků v katastrálním území
města Blatná a jeho osad.

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

200 000 Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město
Blatná,
nemovitostí

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet staveb

1 stavba

5

vlastníci

Realizováno:
výmalba kaple Milčice 10 tis. Kč (2015)
obnova kaple Řečice 20 tis. Kč (2015)
obnova vybavení kaple ve Skaličanech 50 tis. Kč (2016)
stabilizace božích muk sv. Anny u Skaličan 20 tis. Kč (2016)
obnova kaple sv. Jana Nepomuckého v Čekanicích 95 tis. Kč (2015 -2016)
obnova fasády, střechy, oplocení, oken a dveří kaple v Hněvkově 120 tis. Kč (2016 –
2017)

3

název aktivity:
program regenerace MPZ Blatná
popis projektu:

.01

Obnova památek na území MPZ Blatná dle aktualizace Programu regenerace 2017 –
2022.
činnosti a etapy projektu:
obnova historických konstrukcí a prvků nemovitých kulturních památek
obnova veřejného prostranství a komunikací v MPZ (zeleň, městský mobiliář)
etapově – ulice Na Příkopech, Kalinovo náměstí

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

3 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vedoucí odboru majetku,
investic a rozvoje

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet objektů

1 objekt

>8

Realizováno:
obnova mříže zadního vstupu do kostela v Blatné – příspěvek města 80 tis. Kč (2015)
obnova osvětlení kostela v Blatné – příspěvek města 55 tis. Kč (2015)
výmalba sakristie – příspěvek města 137 tis. Kč (2016)
obnova fasády Sokolovny čp. 580 Blatná 320 tis. Kč - z toho 50 tis. Kč příspěvek města
(2017)

opatření 3.02

Vytvoření koncepce komunikace a působení města Blatná na jeho
obyvatele i návštěvníky

stručný popis výchozí situace:

Současná komunikace a prezentace města jako vstupní brány do jižních Čech postrádá
jasně definovanou marketingovou strategii města Blatná zaměřenou na obyvatele a
návštěvníky města. K aplikaci marketingové strategie města je důležité zajištění
efektivního fungování informačního centra.
aktivity naplňující opatření:
-

zpracování a realizace marketingové strategie města

-

zajištění efektivního fungování informačního centra

3
.02

3

název aktivity:
zpracování a realizace marketingové strategie města
popis projektu:

.02

Projekt zahrnuje vytvoření marketingové strategie města pro oblast cestovního ruchu a
kultury v kontextu regionu a její následnou aplikaci, včetně vyhodnocování efektů a
aktualizaci. Aktivita je významná pro budování image města. Cílem je zvýšení
atraktivnosti a efektivnosti služeb, zvýšení obecného povědomí o městě a propojování
různých složek působících ve městě. Měla by vzniknout strategie zaměřená především na
tři cílové skupiny: obyvatele města; podnikatele, zaměstnavatele či investory; turisty.
V rámci marketingové strategie města je také potřeba vypracovat následující:
1) Zkvalitnění veřejného prostoru města úzce souvisí se zpracováním a realizací
marketingové strategie města, s vytvořením terénního informačního systému o
památkách a kulturních aktivitách ve městě a s využíváním dalších, tj. i veřejných
venkovních prostor pro turistické a kulturní aktivity. Cílem projektu je zhodnocení
veřejného prostoru.
2) Vytvoření terénního informačního systému o památkách a kulturních
aktivitách ve městě. Zpracování projektu navigačního systému, tvořeného kombinací
po území města rozmístěných a na sebe navazujících obrazových a textových informací
v klasické, esteticky stylizované nebo v moderní elektronické podobě a vyznačených
cest, např. symboly zabudovanými v chodnících nebo specifickými artefakty.
3) Vytvoření a využívání centrálního systému společné prezentace regionu s
Blatnou jako jeho centrem. Systém umožní zlepšení koordinace a efektivity
propagace města a regionu v návaznosti na zpracování a realizaci marketingové
strategie.
činnosti a etapy projektu:
1. vytvoření zadání pro zpracování marketingové strategie (2018)
2. zpracování a schválení strategie (2018)
3. realizace strategie (2019 - 2023)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB, Město Blatná

Město Blatná. SOB, MAS,
Jihočeský
kraj,
externí
konzultanti

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet marketingových

ks

1

strategií

3

název aktivity:
zajištění efektivního fungování informačního centra
popis projektu:

.02

Opatření spočívá v novém vymezení funkcí informačního centra vycházející z
marketingové strategie města, a vytvoření podmínek pro to, aby informační centrum
tyto funkce plnilo efektivně, tj. zejména v dostatečném rozsahu a kvalitě. Realizace
aktivity je přímo navázána na zpracování marketingové strategie města Blatná.

činnosti a etapy projektu:
1. provozování efektivního městského informačního centra
2. podpora plnění cílů definovaných v marketingové strategii města a ve strategickém
plánu města

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 - 2022

investiční / neinvestiční

1 mil. Kč / rok

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet informačních center

ks

1

Realizováno:
informační centrum jako organizační složka CKVB zahájilo svoji činnost v březnu 2016
úpravy interiéru (malování, svítidla, podlaha…) 105 tis. Kč. (2016)
pořízení nového vybavení (regály, závěsný systém, PC, televize…) 256 tis. Kč (2016)
tvorba webových stránek a nákup nezbytných programů 115 tis. Kč (2016)

opatření 3.03

Rozšíření a zkvalitnění nabídky produktů pro cestovní ruch

stručný popis výchozí situace:

Pro oslovení většího počtu návštěvníků města je nutné doplnit a zkombinovat nabídku
jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu s dalšími aktivitami atraktivními pro
návštěvníky města a regionu, vycházejícími především ze specifik Blatenska.
Dlouhodobým záměrem Města Blatná je motivovat soukromé subjekty spadající svojí
činností do cestovního ruchu k rozšiřování a zkvalitňování poskytovaných služeb.
aktivity naplňující opatření:
-

vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch

-

mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu

3
.03

název aktivity:
vytvoření systému komplexních produktů pro cestovní ruch
popis projektu:

3
.03

Projekt spočívá v kombinaci jednotlivých existujících kulturních aktivit v regionu a jejich
doplnění dalšími aktivitami a službami atraktivními pro návštěvníky města a regionu.
Výstupem budou balíčky propojující několik aktivit/služeb dohromady, které nabídnou
způsob trávení volného času na Blatensku.

činnosti a etapy projektu:
1. vytvoření seznamu subjektů a aktivit cestovního ruchu na Blatensku (2018)
2. formulace vize komplexních produktů pro cestovní ruch vycházející z marketingové
strategie města (2018)
3. mapování a následné stanovení efektivního způsobu sdílení informací mezi
jednotlivými subjekty a jejich propojení (2019)

4. zveřejňování „balíčků" na webových stránkách informačního centra, u poskytovatelů
služeb, na portálech cestovního ruchu i v tištěné propagaci (2018 - 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 - 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

město Blatná, subjekty
působící
v oblasti
cestovního ruchu a kultury

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet produktů

ks

4 / ročně

název aktivity:
mini-konference subjektů participujících v oblasti cestovního ruchu
popis projektu:

3
.03

Cílem aktivity je průběžně sledovat nebo iniciovat záměry subjektů participujících
v oblasti cestovního ruchu, které motivují k rozšíření nebo zkvalitnění nabízených služeb.
Pro ně budou určeny mini-konference.

činnosti a etapy projektu:
pořádání mini-konferencí (2018 - 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

IC Blatná, Město Blatná

subjekty
participující
v oblasti cestovního ruchu

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet minikonferencí

ks

1

opatření 3.04

Uchování a prezentace movitého a nehmotného kulturního dědictví

stručný popis výchozí situace:

Pro popularizaci a uchování bohatého kulturního dědictví města a regionu Blatenska je
jednou z priorit realizace stálé expozice muzea, která by z technického a prostorového
hlediska odpovídala muzejním standardům. S tím je spjaté i zpracování muzejních sbírek
podle metodiky Ministerstva kultury ČR.
aktivity naplňující opatření:
-

vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná

-

aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti
působnosti Městského muzea Blatná

3
.04

3

název aktivity:
vybudování stálé expozice Městského muzea Blatná
popis projektu:

.04

Vybudování stálé interaktivní expozice mapující dějiny města Blatná. Realizace projektu
je podmíněna získáním dotace.

etapy stavby stálé expozice:
1) raný středověk až počátek 17. století (realizace 2017)
2) konec 17. století až 19. století (realizace 2018)
3) 20. století s přesahem do současnosti (realizace 2019)
4) rozcestník s recepcí (realizace 2020)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2017 - 2020

investiční / neinvestiční

5 mil. Kč

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Husitské
muzeum
v Táboře, Jihočeský kraj,
Ministerstvo kultury

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet expozic

ks

1

Realizováno:
prostorové a technické zajištění expozice
stavba 1. etapy stálé expozice – prehistorie Blatenska (456 tis. Kč)
zahájení stavby 2. etapy stálé expozice – raný středověk až počátek 17. století (1 368
tis. Kč)

název aktivity:
aplikace koncepce tvorby sbírek a dokumentace včetně digitalizace v oblasti
působnosti Městského muzea Blatná

3
.04

popis projektu:
Sbírky muzejní povahy tvoří významnou část movitého kulturního dědictví. Aby jejich
mimořádná schopnost vypovídat o přírodě a společnosti mohla být efektivně využívána,
je nezbytné zajistit odpovídající kvalitu jejich správy (determinace, evidence,
inventarizace, odborné třídění, přehledné uložení v prostředí, které zaručuje dlouhodobé,
bezpečné uchování).

činnosti a etapy projektu:
1. zpracování zbylých cca 7000 sbírkových předmětů (2018-2020)
2. digitalizace zbylých cca 14000 sbírkových předmětů (2018-2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 – 2022

neinvestiční

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

muzea a vysoké školy

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet koncepcí

ks

1

500 tis. Kč

Realizováno:
vytvořená koncepce sbírkotvorné činnosti
z celkového počtu cca 19.000 sbírkových předmětů je zpracováno cca 12.000, přitom
zdigitalizováno je cca 5.000 sbírkových předmětů.

opatření 3.05

Modernizace specializovaných zařízení pro kulturní aktivity

stručný popis výchozí situace:

Umístění knihovního a muzejního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování
veřejných a informačních služeb a zajištění jejich kvalitní prezentace je jednou z hlavních
priorit města.
aktivity naplňující opatření:
-

úpravy prostor využívaných Městským muzeem Blatná a modernizace jejich
vybavení

-

úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich
vybavení

3
.05

název aktivity:
zajištění a úpravy prostor
modernizace jejich vybavení

využívaných

Městským

muzeem

Blatná

a

3
.05

popis projektu:
Zajištění účinné preventivní ochrany movitého kulturního dědictví před následky
mimořádných situací, před nepříznivými vlivy prostředí a před krádežemi, vloupáním a
požáry. Aby muzeum plnilo jednu ze svých základních funkcí, musí mít zajištěný
dostatečný prostor pro ukládání sbírkových předmětů.
činnosti a etapy projektu:

1. prostorové a technické zajištění sbírek – nákup mobiliářů, zvlhčovačů a EPS (2018 2020)
2. mapování možností nového prostorového zajištění složek CKVB depozitář/knihovna
(2018 – 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet úprav

Ks

3

Realizováno:
instalace jednotného navigačního systému 29 tis. Kč (2016)
nákup zvlhčovače, rolety, měřiče mikroklimatu, elektrického zabezpečení, regálů,
mobiliářů, vitrín, vlhkoměru, zvlhčovačů a dalšího vybavení 189 tis. Kč (2015-2017)
proběhla oprava a broušení parket, oprava elektroinstalace, malování, rozebrání staré
stálé expozice, výmalba, přesun recepce 101 tis. Kč (2015-2016)

název aktivity:
úpravy prostor využívaných Městskou knihovnou Blatná a modernizace jejich
vybavení

3
.05

popis projektu:
Umístění knihovního fondu v podmínkách vhodných pro poskytování veřejných
knihovnických a informačních služeb, ochrana knihovního fondu před odcizením,
poškozením a nepříznivými vlivy prostředí.
Alternativním řešením je zajištění nových prostor pro Městskou knihovnu Blatná, což by
umožnilo využít stávající prostory Městské knihovny pro potřeby Městského muzea.

činnosti a etapy projektu:

1. vybavení novým funkčním knihovním nábytkem a funkčními doplňky – např. pojízdná
dělící stěna mezi dětským oddělením a oddělením pro dospělé, rozšíření zabezpečovacího
systému, další knihovní nábytek (2018)

2. mapování možností nového prostorového zajištění složek CKVB – depozitář/knihovna
(2018 – 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet prostor a vybavení

ks

4

Realizováno:
nákup počítačových stolů pro veřejnost, knihovního pultu, věšáku, schůdků 18 tis. Kč
(2015-2017)
proběhla oprava regálů a dřevěných polic 18 tis. Kč (2015-2016)

opatření 3.06

Dovybavení a modernizace prostor pro kulturní aktivity

stručný popis výchozí situace:

Vzhledem k rozšíření nabídky služeb je záměrem města vybavit a využívat prostory pro
kulturní aktivity a tyto prostory v rámci opatření zhodnotit.
aktivity naplňující opatření:
-

vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity

-

úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro
kulturní aktivity

3
.06

název aktivity:
vybavení a využití objektu kontribuční sýpky i pro kulturní aktivity
popis projektu:

3
.06

Jde o využití prostor obnovené sýpky pro pořádání kulturních aktivit odpovídajících
charakteru objektu. Součástí je změna užívání objektu pro pořádání kulturních akcí,
výměna nevyhovující elektroinstalace, vybavení prostor pro dané kulturní aktivity a
vybudování externího zázemí pro návštěvníky.

činnosti a etapy projektu:

1. zajištění změny užívání objektu a s tím spojené nezbytné úpravy objektu pro pořádání
kulturních akcí, neprojde-li, dojde k vrácení správy objektu městu Blatná (2018)
2. pořádání příležitostných kulturních akcí (2018-2022)
3. vypracování nové koncepce využití sýpky, zajištění financování, projekt a realizace
úprav sýpky vč. vybudování zázemí pro návštěvníky, revitalizace okolí sýpky (2018 2022)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2022

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

CKVB

CKVB

Město Blatná, SOB

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

počet objektů

ks

1

Realizováno:
přípravné projekty – projekty pro veřejnost za účelem seznámení se se sýpkou
(přednášky, diskuze, workshopy)

název aktivity:
úpravy a modernizace vybavení divadelního sálu Sokolovny a jeho využití pro
kulturní aktivity

.06

popis projektu:
Cílem projektu je vyřešení bezpečnostních problémů (jevištní technika) a následků
povodní a dále renovace technologického zařízení jeviště za účelem maximálního využití
jeho možností.

činnosti a etapy projektu:
1. zpracování záměru úpravy a modernizace Sokolovny v závislosti na provozu
nevyhovujícímu stavu jevištní techniky (2018)
2. zajištění financování úpravy a modernizace (2018)
3. realizace úpravy a modernizace – oprava vzduchotechniky, podia, jevištní techniky a
zabezpečení balkónu (2019 – 2020)

Předpokládaný termín
realizace:

Charakter:

Předpokládané
náklady:

2018 - 2020

investiční / neinvestiční

zatím nelze vyčíslit

Garant:

Realizátor:

Spolupráce:

vlastník objektu

vlastník objektu

CKVB, Město Blatná

Monitorovací indikátor
výstupu:

Jednotka:

Hodnota:

upravený, modernizovaný

ks

1

sál

3

