VYHODNOCENÍ „10 P“
ZDRAVÉHO MĚSTA KRNOVA
8. ročníku Fóra Zdravého města Krnova
(datum konání: 16. dubna 2019)

Diskuzní fórum patří již k tradičním každoročním aktivitám Zdravého města a místní
Agendy 21 Krnov. Občané zde debatují s odborníky na různá témata od životního
prostředí, přes dopravu a bezpečnost až po fungování úřadu a vybírají ty
nejzásadnější problémy, které je potřeba řešit. Letošní ročník byl trochu jiný – zaměřili
jsme se pouze na oblast pohybu a sportování.
Město Krnov se rozhodlo vytvořit koncepci sportu, proto bylo letos Fórum takto
tematicky zaměřeno. Samotnému Fóru předcházelo v průběhu března 2019
dotazníkové šetření, do něhož se zapojilo 390 respondentů. Na základě výsledků
dotazníku byly stanoveny jednotlivé tematické stoly, u kterých se pak na Fóru
diskutovalo – velká páteřní sportoviště, tělocvičny, hřiště (dětská, sportovní), nová
chybějící sportoviště, rekreační aktivity, veřejná finanční podpora, mladý stůl.
Na diskuzním setkání, které proběhlo dne 16. dubna 2019, se sešlo celkem 82
účastníků z řad veřejnosti. Na základě debaty přítomných občanů bylo vybráno 14
problémů města Krnova ze 7 různých oblastí – stolů (z každé oblasti 2 problémy). O
těchto problémech se následně hlasovalo, aby se vybralo 10 největších. Ty pak byly
předloženy široké veřejnosti v elektronické anketě, ze které vzešly tzv. „ověřené
problémy“, jejichž řešením se bude dále zabývat zastupitelstvo města.
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Tabulka č. 1 zachycuje 14 problémů vybraných na Fóru Zdravého města Krnova
dne 16. dubna 2019, v pořadí dle hlasování přítomných občanů, s důrazem na 10
největších. Každý z 82 hlasujících měl k dispozici dva hlasy.
Tabulka č. 1: Pořadí definovaných problémů - Fórum Zdravého města Krnova
Pořadí

Problém

Hlasy

Pořadí

Problém

Hlasy

9

1.

Rekonstrukce
atletického stadionu

35

7. – 8.

Zřízení běžeckých tras
s posilovacími stanovišti
(Ježník, Bezručův vrch,
Cvilín)

2.

Oprava TJ Lokomotiva
Krnov – celý areál

22

9. – 10.

Squash – centrum
raketových sportů

7

3.

Zvýšit rozpočet na sport

11

9. – 10.

Odpočinkové zóny na
březích řek

7

4. – 6.

Janáčkovo náměstí –
venkovní hřiště pro
veřejnost

10

11.

Fotbalový stadion –
oprava tribun a umělého
trávníku

4

4. – 6.

Propojení cyklostezek
přes město

10

12.

Vyšší podpora trenérské
činnosti

3

4. – 6.

Šatny v tělocvičně ZŠ
Dvořákův okruh

10

13.

Fitness zóna v rámci
nového bazénu

1

7. – 8.

Multifunkční tělocvična
(parkour, trampolíny, děti
12+)

9

14.

Atletický stadion celý pro
veřejnost zdarma

0
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Tabulka č. 2 znázorňuje 14 problémů definovaných na Fóru Zdravého města Krnova
seřazených tak, jak hlasovali občané v elektronické ověřovací anketě, která
následovala po Fóru Zdravého města Krnova a probíhala online přes komunikační
platformu Mobilní rozhlas od 23. 4. do 7. 5. 2019. Každý z 916 hlasujících mohl
využít až tři hlasy.
Tabulka č. 2: Pořadí definovaných problémů – ověřovací anketa

Pořadí

Problém

Hlasy Pořadí

Problém

Hlasy

149

1.

Rekonstrukce
atletického stadionu

398

8.

Zřízení běžeckých tras
s posilovacími
stanovišti (Ježník,
Bezručův vrch, Cvilín)

2.

Propojení cyklostezek
přes město

321

9.

Zvýšit rozpočet na
sport

148

3.

Oprava TJ Lokomotiva
Krnov – celý areál

293

10.

Fitness zóna v rámci
nového bazénu

145

4.

Odpočinkové zóny na
březích řek

263

11.

Multifunkční tělocvična
(parkour, trampolíny,
děti 12+)

144

5.

Fotbalový stadion –
oprava tribun a
umělého trávníku

184

12.

Janáčkovo náměstí –
venkovní hřiště pro
veřejnost

81

6.

Vyšší podpora
trenérské činnosti

178

13.

Šatny v tělocvičně ZŠ
Dvořákův okruh

57

7.

Atletický stadion celý
pro veřejnost zdarma

150

14.

Squash – centrum
raketových sportů

43
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Elektronickou anketou se ověřovala první desítka problémů vydefinovaná na Fóru
Zdravého města Krnova. Z této desítky bylo ověřeno šest problémů (ověření =
problém se dostal do první desítky na Fóru i v anketě). Ověření znázorňuje následující
Obrázek č. 1 a Tabulka č. 3.
Obrázek č. 1: Ověřené problémy z Fóra a ankety

Top 10 - Fórum

Top 10 - anketa

Rekonstrukce
atletického stadionu

Rekonstrukce
atletického stadionu

Oprava TJ Lokomotiva
Krnov – celý areál

Propojení cyklostezek
přes město

Zvýšit rozpočet na sport

Oprava TJ Lokomotiva
Krnov – celý areál

Janáčkovo náměstí –
venkovní hřiště pro
veřejnost

Odpočinkové zóny na
březích řek

Propojení cyklostezek
přes město

Fotbalový stadion –
oprava tribun a umělého
trávníku

Šatny v tělocvičně ZŠ
Dvořákův okruh

Vyšší podpora trenérské
činnosti

Multifunkční tělocvična
(parkour, trampolíny,
děti 12+)

Atletický stadion celý
pro veřejnost zdarma

Zřízení běžeckých tras
s posilovacími stanovišti
(Ježník, Bezručův vrch,
Cvilín)

Zřízení běžeckých tras
s posilovacími stanovišti
(Ježník, Bezručův vrch,
Cvilín)

Squash – centrum
raketových sportů

Zvýšit rozpočet na sport

Odpočinkové zóny na
březích řek

Fitness zóna v rámci
nového bazénu
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Tabulka č. 3: Ověřené problémy
Pořadí

Ověřený problém

Hlasy

1.

Rekonstrukce atletického stadionu

433

2.

Propojení cyklostezek přes město

331

3.

Oprava TJ Lokomotiva Krnov – celý areál

315

4.

Odpočinkové zóny na březích řek

270

5.

Zvýšit rozpočet na sport

159

6.

Zřízení běžeckých tras s posilovacími stanovišti
(Ježník, Bezručův vrch, Cvilín)

158

Celkově bylo vybraných 14 problémů, definovaných na Fóru Zdravého města
Krnova, hodnoceno 998 hlasujícími (82 na Fóru + 916 v elektronické anketě).
V součtu největší počet hlasů (součet hlasů z Fóra i z ankety) získala příležitost
Rekonstrukce atletického stadionu s podílem 16,1 % na celkovém počtu hlasů
(na Fóru i v anketě 1. místo). Na druhém místě se v celkovém počtu hlasů umístila
příležitost Propojení cyklostezek přes město (podíl na celkovém počtu hlasů 12,3
%). Třetí místo v absolutním počtu hlasů s podílem 11,7 % na celkovém hlasování
získala příležitost Oprava TJ Lokomotiva Krnov – celý areál. Všechny tyto
příležitosti se umístily v první desítce jak na Fóru, tak i v ověřovací anketě, jsou tedy
ověřenými problémy. Pořadí prvních tří problémů určené celkovým počtem hlasů
zároveň kopíruje pořadí dané elektronickou anketou, což je zapříčiněno zejména
velkým rozdílem v počtu hlasujících občanů přímo na Fóru a pak v rámci ověřovací
ankety. To také například způsobilo, že některé problémy s vyšším celkovým
počtem hlasů (z ankety) zůstaly neověřeny oproti problémům s nižším počtem hlasů.
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Neověřeny po elektronické anketě zůstaly v letošním ročníku čtyři z „10P“ určených
Fórem:
 Multifunkční tělocvična – parkour, trampolíny, děti 12+ (celkový počet hlasů
153, Fórum 7.-8. místo, anketa 11. místo)
 Janáčkovo náměstí – venkovní hřiště pro veřejnost (celkový počet hlasů 91,
Fórum 4.-6. místo, anketa 12. místo)
 Squash – centrum raketových sportů (celkový počet hlasů 50, Fórum 9.-10.
místo, anketa 14. místo)
 Šatny v tělocvičně ZŠ Dvořákův okruh (celkový počet hlasů 67, Fórum 4.-6.
místo, anketa 13. místo)
Naopak do první desítky se anketou dostaly, ale zůstaly neověřeny:
 Fotbalový stadion – oprava tribun a umělého trávníku (celkový počet hlasů
188, Fórum 11. místo, anketa 5. místo)
 Vyšší podpora trenérské činnosti (celkový počet hlasů 181, Fórum 12. místo,
anketa 6. místo)
 Atletický stadion celý pro veřejnost zdarma (celkový počet hlasů 150, Fórum
14. místo, anketa 7. místo)
 Fitness zóna v rámci nového bazénu (celkový počet hlasů 146, Fórum 13.
místo, anketa 10. místo)

V Krnově dne 31. 5. 2019 zpracovala Ing. Kristýna Kutálková
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