1. Úvod
Spolek Festival Povaleč připravil během jara pro obec Valeč projekt pro plánovanou
rekonstrukci objektu tzv. fotbalových šaten. Součástí příprav projektu byl i krátký dotazník,
jehož cílem bylo zjistit pohled veřejnosti na objekt šaten a na to, co by jejich rekonstrukce
mohla přinést.

Dotazník vyplnilo celkem 19 respondentů, z
čehož 84 % (16) je přímo z Valče či jejího
blízkého okolí, 10 % (2) do Valče dojíždí za
prací/zábavou a zbylých 5 % (1) se ve Velči
vyskytuje občasně (např. sem jezdí na
chalupu).

Z celkového počtu respondentů bylo
47,4 % (9) ve věku do 40 let, 26,3 % (5) ve
věku 41-60 let, 21,1 % (4) ve věku 61-75 let
a zbylých 5,3 % (1) ve věku nad 75 let.

2. Současný stav a hledání budoucí podoby
a funkce
Kvalita vní vyhodnocení
Odpovědi z dotazníku byly roztřízeny kvalitativní analýzou a vyplynulo z nich několik
tematických oblastí: Podoba domu a areálu, Sport, Komunita a Děti a mládež. Kvalitativní
část vyhodnocení je proto rozdělena na 4 části podle těchto oblastí. V jednotlivých oblastech
je zachyceno hodnocení současného stavu a očekávání respondentů do budoucnosti.

Podoba domu a areálu
Problémy/výzvy

ti

Několik respondentů poukázalo na špatný technický stav objektu a jeho neestetické
působení v krajině. Špatný stav objektu plyne dle respondentů hlavně z nedostatečné
údržby. Jeden respondent také uvedl příklad poničení fotbalového hřiště zvířaty, kvůli
chybějícímu oplocení. Výzvou je pak umístění v těsné blízkosti zámeckého areálu.

Do budoucna
V odpovědích byl kladen velký důraz na dosazení zeleně v okolí objektu. S tím souvisí
například i možnost nechat porůst stěny objektu popínavými rostlinami či se jej celkově
pokusit odclonit od okolí další zelení. Obecně by ale vzhled objektu měl být spíše
jednoduchý a nenápadný. Dále byl jako nápad na zlepšení uváděn návrat a oprava
oplocení kolem šaten a hřiště. Jeden respondent také uvedl, že by objekt měl v detailu
odkazovat na baroko a barokní krajinu, do které je zasazen.
Komentář
V dotazníku jsme se ptali také na jméno, které objekt v obecném povědomí má. Nejčastěji se
opakovala označení Kabiny či Šatny, vyskytlo se ale i pravděpodobně starší označení Sokol
Valeč.

Sport
Problémy/výzvy
Velká část respondentů se shodovala na nedostatečném sportovním vyžití v obci a na
chybějícím organizovaném sportu pro děti a mládež - celkem 7 respondentů aktuální situaci
ohodnotilo možností “hrůza”, 9 možností “ujde to” a pouze jeden známkou “na jedničku”.
Jeden respondent také uvedl jako značný nedostatek chybějící kryté sportoviště.
Do budoucna
Důraz na sportovní využití objektu vyplývá téměř ze všech odpovědí - 18 z 19 respondentů
uvedlo, že by objekt měl sloužit pro sport a sportovní zázemí (viz graf níže). S tím
korespondují i odpovědi na otázku jaké vybavení by měl objekt mít, ve kterých většina
respondentů zahrnovala různé sportovních prvky (viz graf níže), například venkovní
posilovnu, ping-pong, pétanque.
Komentář
Ukázalo se, že názory respondentů se liší v tom, zda by mělo být zahrnuto velké či malé
fotbalové hřiště. Zatímco malé hřiště v odpovědích zahrnulo 6 respondentů, velké pouze 4.
Další 4 respondenti jsou výslovně pro obě varianty nebo obě možnosti zahrnuli v
odpovědi “vše výše uvedené” .

Komunita
Problémy/výzvy
Skoro polovina respondentů (8) uvedla jako jeden z největších problémů Valče rozhádanost
místních a nevlídné sousedské vztahy. Dále bylo uvedeno nedostatečné zázemí pro
komunitní aktivity, přičemž dva respondenti uvedli, že komunitní centrum Roháček v tuto
chvíli neplní dobře svojí funkci. Podle respondentů ve Valči také chybí prostor, kde by bylo
možné se setkávat a trávit čas s dětmi v zimě a při nepřízni počasí.

Do budoucna
Z dotazníku vyplynulo několik podnětů, jak by projekt mohl přispět ke zlepšení aktuální
situace. Velká část respondentů uváděla, že by v objektu mělo být k dispozici například
ohniště s posezením či gril. Obecně by objekt měl sloužit k setkávání místních i
náhodných návštěvníků (venku i vevnitř) a měl by poskytovat zázemí pro různé kulturní a
společenské akce. Celkem 16 z 19 respondentů také uvedlo, že by v objektu mohly probíhat
kroužky a dílny.
Komentář
Z odpovědí však vyplývá i několik otázek. Především, jak zajistit udržování prostoru bez
správce? Měl by případně objekt nějakého konkrétního správce mít? Jaký by měl být řád pro
využívání objektu pro větší akce (festivaly, svatby aj.)? Nakonec, jak zajistit, aby se s
využíváním objektu neduplikovala činnost Roháčku?

Dě a mládež
Problémy/výzvy
Velkým problémem a výzvou pro obec je nedostatečné vyžití pro děti a mládež. Ve Valči
aktuálně chybí místo pro srazy a neformální trávení volného času.
Do budoucna
Projekt by mohl přispět k podpoře volnočasových aktivit například poskytnutím zázemí pro
kroužky a dílny. Dále by dle respondentů situaci mohla pomoci venkovní posilovna a dětské
hřiště, které by byly volně přístupné. Jak již bylo uvedeno výše, objekt by také mohl sloužit
pro trávení volného času v zimě a dešti. Několik respondentů navíc uvedlo, že by v objektu
měl být zajištěn přístup k internetu.
Komentář
Co by znamenalo umístit do objektu hernu pro mládež? Jaké dispozice a vybavení je
potřeba? Bylo by dobré zapojit mládež do návrhu využití.

Kvan ta vní vyhodnocení
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Napříč všemi odpověďmi panovala vysoká shoda na tom, že by objekt měl sloužit více
funkcím najednou - od místa pro pořádání kroužků, přes sportoviště až po zázemí kulturních
akcí. To ukazují především odpovědi na otázky k čemu by měl objekt sloužit a jaké vybavení
by měl mít, na které skoro polovina respondentů odpověděla, že všechny nabízené možnosti
v dotazníku jsou možné (viz následující grafy).

3. Závěr
Klíčové vlastnosti budoucího domu a přilehlého hřiště:
Dotazník ukázal, že dle místních obyvatel by měl objekt šaten v budoucnu sloužit jako
multifukční prostor umožňující především sport, ale i jiné volnočasové aktivity (kroužky,
dílny, posezení u ohně), a to za jakéhokoliv počasí. Kromě toho, ale spíše v druhém plánu,
by zde měl být prostor pro kulturní a společenské akce.
Součástí projektu by nepochybně měla být úprava aktuálního vzhledu objektu. Kolem šaten
by měla být vysazena zeleň a celková podoba domu a okolí by měla reflektovat umístění
blízkosti památek.
Venkovní část objektu by měla být volně přístupná všem i “bez klíčů”. Zároveň ale z
dotazníku vyplynulo, že by objekt měl být oplocen, aby se zabránilo ničení hřiště a dalšího
vybavení zvířaty. V úvahu by měla být vzata i možná opatření proti vandalům. S údržbou
objektu pak souvisí otázky: jak zajistit “volné” užívání objektu bez dedikovaného správce,
případně jak zajistit správce?

