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V Agentuře pro rozvoj Broumovska se již více než 16 let snažíme
podporovat rozvoj našeho regionu do krásy. V neopečovávaném plácku
u Stěnavy, jehož dominantou jsou dvě chátrající budovy, jsme hned viděli
velký potenciál pro obnovu a oživení, a proto jsme tento pozemek od jeho
předchozího majitele zakoupili. 

Je to menší pruh zeleně, který má však nezaměnitelný genius loci 
a je výhodný svojí polohou – nachází se kousek od cyklostezky, a navíc
podél něho vede řeka Stěnava.

Věříme, že zapojením veřejnosti do jeho obnovy získají místní vztah
k tomuto místu a společnými silami vytvoří prostor, kde se rádi budou
setkávat a trávit volný čas. Nikdy to nebude prostor určený pro velké akce,
ale to ani nechceme. Má sloužit kolemjdoucím pro zastavení, osvěžení
se po cyklovýletě, na rande nebo na pokec. 

Setkáváme se většinou s kladnými ohlasy a spousta lidí se již do obnovy
zapojila - vyplnila dotazník nebo přispěla finančním darem. Za to moc
děkujeme a vážíme si toho. Zároveň nám je ale jasné, že není možné, aby
z toho byli nadšení opravdu všichni. Přistupujeme k tomu s pokorou 
a věříme, že i ti, kteří se nyní ozývají proti, v tom časem uvidí i to dobré.

Je totiž na nás všech, jak se celá obnova povede.

Děkujeme, že jste v tom s námi! 

Pavla Jenková
Agentura pro rozvoj Broumovska

ÚVODNÍ SLOVO



Projekt obnovy plácku, kterému zkráceně říkáme "Léto u Stěnavy",
je rozdělen do několika fází. 

V první fázi jsme formou online dotazníku zjišťovali, jak se toto místo
(ne)líbí veřejnosti, jak by mohlo vypadat a co by na něm nemělo
chybět. Dotazník během května 2021 vyplnilo 60 lidí. 

Tato zpráva přináší shrnutí odpovědí z dotazníků a slouží jako
podklad pro následnou práci architekta, který navrhne obnovu
tohoto místa ve druhé fázi projektu. 

Ve třetí fázi pak toto místo společnými silami zvelebíme během
letních brigád.

Aby tato obnova byla možná, během května byla spuštěna veřejná
dárcovská sbírka, do které přispělo 81 dárců a dárkyň celkovou
částkou 103 254 Kč. Tato částka bude zdvojnásobena Nadací OSF. 

Co nakonec na plácku vznikne záleží nejen na výsledcích dotazníku,
ale také na objemu získaných financích. Více informací naleznete 
na webových stránkách: https://www.aprb.cz/letoustenavy.
 

LÉTO U STĚNAVY

https://www.aprb.cz/letoustenavy


On-line dotazník byl přístupný od 1. do 31. května 2021 a v tomto
období ho vyplnilo celkem 60 lidí. 

Na následujících stránkách vždy uvádíme znění otázky a shrnutí
odpovědí na tuto otázku. Většina otázek (kromě otázky č. 5)
umožňovala zaškrtnutí vícero odpovědí a dopsání své vlastní.

63 %, tedy 38 respondentů a respondentek, tento prostor dobře zná
a pravidelně ho nepřímo navštěvuje (chodí/jezdí na kole/na bruslích
apod.). 17 %, tedy 16 respondentů/ek, o tomto prostoru nikdy
neslyšelo. 10 %, tedy 6 respondentů/ek, o něm ví, ale nikdy tam
nebylo. 

Jeden respondent uvedl, že o prostoru ví, ale dlouhodobě nežije v
Broumově, jeden uvedl, že prostor mu nepřijde pro obnovu vhodný.

Jak z této otázky vyplývá, prostor je mezi místními dobře známý a
hodně lidí kolem něj pravidelně chodí nebo jezdí na kole či bruslích.
Potvrzuje se tak, že jeho poloha je dobrá. 

SHRNUTÍ DOTAZNÍKOVÉHO PRŮZKUMU

1.) Znáte tento prostor u Stěnavy?



Nejvíce respondentů/ek (77 %) oceňuje blízkost cyklostezky a
sousedství pozemku s řekou Stěnavou (62 %). Dále respondenti
kladně hodnotí klidné prostředí tohoto plácku (62 %), zeleň (57 %) 
a dobrou dostupnost z centra města (30 %). 12 respondentů/ek 
(20 %) oceňuje i budovy stojící na plácku. 

2.) Co se vám na prostoru líbí? 
        Jaké jsou jeho silné stránky?

3.) Co se vám na prostoru nelíbí? 
     Jaké jsou jeho slabé stránky?

Na tuto otázku odpověděla přesná polovina respondentů/ek, že se
jim na prostoru nelíbí budovy zde stojící a považují je tedy za
nejslabší stránku tohoto místa. 
Respondenti/tky dále využívali možnosti odpovědi "jiná" a zadávali
vlastní znění. Jasně z nich ale vyplývá, že jako slabá stránka je
hodnocené převážně industriální okolí plácku, prašná cesta a časté
projíždění autobusů, které mají nedaleko plácku svoji točnu a
parkoviště. Autobusy byly hodnoceny několika respondenty/kami
jako bezpečnostní riziko hlavně při pohybu dětí na plácku. 



4.) K čemu by měl daný prostor
lidem v budoucnu sloužit?

Tuto otázku považujeme za stěžejní pro celé plánování budoucí
podoby plácku. 

Respondenti/tky v největším počtu odpovědí uvádějí, že by měl
plácek sloužit k posezení s přístupem ke Stěnavě a k opékání na
otevřeném ohni nebo venkovním grilu. 

Ve větším počtu byla také zmíněna možnost venkovního cvičení
nebo pořádání kulturních akcí. V odpovědích v režimu "jiná" pak
respondenti/ky uváděli možnosti využívání prostoru dětmi (hřiště,
pískoviště, půjčovna koloběžek). 

V odpovědích zazněla i možnost sauny, ruské kuželky, hra "člověče,
nezlob se", občerstvení, prodeje zmrzliny nebo komunitní moštárny.
Tyto odpovědi byly pak následně uváděny i v následující otázce č. 5. 



5.) Na pozemku jsou dvě staré budovy
(bývalá prodejna plynu), které bychom 
v první fázi rádi vyklidili. Co by podle vás
mělo v těchto budovách do budoucna být?
Fantazii se meze nekladou.
Tato otázka byla jediná zcela otevřená, a proto zde uvedeme
některé z odpovědí. Obecně se dá říct, že většina odpovědí byla
opravdu kreativních a nabízela zajímavé nápady. Často se opakoval
nápad s občerstvením, kavárničkou, půjčovnou koloběžek nebo
venkovních her, prodejnou zmrzliny, komunitní klubovnou,
úschovnou kol či toaletami. 

"Minikavárna nebo jen stánek zmrzlinou, veřejná “knihovna” 
s posezením, volně přístupná “hernička” pro děti." 

"Rodinný domek pro správce, půjčovna sportovního vybavení, prodej
občerstvení, zastřešené pódium (uzavírané velkými dřevěnými vraty)."

"Drobné občerstvení a půjčovna lodí " 

"Občerstvení + úschovna/šatna (pro bruslaře)."

"Autoservisní stojánek s nářadím pro cyklisty, možnost úkryt se před
nepříznivým počasím, drobné sezónní občerstvení,..."

"V jedné úkryt s lavičkami, kde se dá schovat, když začne najednou pršet
a v druhé vybavení k opékání (dřevo k zakoupení) či přenosný gril 
k zapůjčení, hračky pro děti, vše uzamknuté v mincových automatech."

4 odpovědi ze 60 uvedly, že by se budovy měly zbourat. 



6.) Máte chuť se více zapojit a pomoct
nám s proměnou prostoru? 
Jak konkrétně byste se chtěl(a) zapojit?

Odpovědi na tuto otázku v nás podtrhují pocit, že jsme na správné
cestě a že spousta místních lidí tento projekt hodnotí pozitivně. 
A za to jsme v Agentuře opravdu moc vděční.
 
Většina respondentů/ek (45 %) chtěla přispět finančním darem, a
opravdu tak učinila skrze dárcovskou výzvu, která běžela během
května.

Velké procento respondentů/ek (shodně 37 %) se chce zúčastnit
sousedské akce nebo/a brigády na plácku. 

DĚKUJEME VŠEM RESPONDENTŮM 
A RESPONDENTKÁM! 


