Desatero problémů / příležitostí
Kopřivnice 2016
sociologický průzkum
mezi obyvateli Kopřivnice
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A – METODICKÝ ÚVOD
- sociologický průzkum
je správný nástroj

CPU
VOL
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research solutions

červen 2011

Mezi stávající způsoby zjišťování postojů a názorů občanů obcí a nacházení odpovědí na
konkrétní otázky / témata / záměry radnice patří:
 veřejné ad hoc projednání
 anketa (v radničních novinách, na webu radnice / města, na FB profilu obce,
prostřednictvím obecních institucí – knihovny, školská zařízení apod.)
 místní / obecní referendum
Každý z těchto postupů má určité (nemalé) nevýhody, které překonává realizace
sociologického průzkumu.
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B – ZÁKLADNÍ PARAMETRY PRŮZKUMU
CPU
VOL
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research solutions

červen 2011

Název průzkumu:

Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice
– sociologický průzkum

Cíle průzkumu:

Hlavním přínosem projektu je zjištění žebříčku klíčových
témat města na reprezentativním vzorku dospělé populace
města Kopřivnice

Region:

město Kopřivnice

Metoda:

osobní rozhovory (F2F)

Cílová skupina:

reprezentativní vzorek populace města 18+ let

Velikost vzorku:

n=500

Dotazník:

do 5 minut; respondent vybíral 1-3 témata z 15 + 1 volné;
seznam 15ti témat vznikl 11.5.2016
na Fóru „Desatero problémů/příležitostí Kopřivnice“;
konkrétní znění – formulace témat dodal zadavatel

Sběr dat:

23. – 27. května
2016
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Sociodemografické charakteristiky

TOTAL
pohlaví
věk

vzdělání

Počet
respondentů

muži
ženy
18 – 24 let
25 – 34 let
35 – 44 let
45 – 54 let
55 – 64 let
65 a více let
základní

500
244
256
49
86
98
88
79
100
75

vyučen, střední bez maturity

198

střední s maturitou

164

vysokoškolské

63

strana 7

C - ZÁKLADNÍ VÝSLEDKY
- žebříček témat za celou
populaci Kopřivnice

CPU
VOL

strana 8

research solutions

červen 2011

Celkové pořadí témat při zohlednění statistické odchylky (+/- až 1,8 % až 4,2 %)
1.-3. místo
•Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku
•Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)
•Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

4.-7. místo
•Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily
•Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
•Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ
•Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

8.-11. místo
•Volné téma/témata*
•Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu, u Laciny…)
•Instalace automatů se zdravou stravou do škol
•Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

12.-16. místo
•Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici
•Rozšíření komunikace ulice K Očnímu
•Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)
•Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny
•Rozšíření kapacity univerzity III. věku

*Jednotlivá doplněná témata (výběr frekventovaných)

n=500

•Bezpečnost
•Čistota a zeleň
•Zrušení ubytovny
•Veřejné WC
•Tržnice, farmářské trhy
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT ZA CELOU POPULACI KOPŘIVNICE
REPREZENTATIVNÍ VZOREK 18+ LET (CELKEM)
Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

39,4

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

38,0

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

37,6

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

22,4

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

19,2

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

18,8

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

18,4

Volné téma/témata

13,8

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

13,4

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

12,6

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

12,0

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

9,4

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

8,6

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

8,2

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

6,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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n=500
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D - VÝSLEDKY PO SOCIODEMOGRAFICKÝCH SKUPINÁCH
- žebříček témat podle pohlaví,
vzdělání a věku
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research solutions

červen 2011

ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA MUŽE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

43,0

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

40,6

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

34,4

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

24,2

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

20,9

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

19,7

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

17,6

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

14,3

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

11,5

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

11,1

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

10,7

Volné téma/témata

8,2

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

8,2

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

7,4

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

7,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA ŽENY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

40,6

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

38,3

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

33,2

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

23,8

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

19,9

Volné téma/témata

19,1

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

18,0

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

17,2

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

15,6

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

14,5

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

9,8

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

8,2

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

8,2

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

5,9

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

5,9

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE ZÁKLADNÍM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

61,3

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

37,3

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

34,7

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

33,3

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

22,7

Volné téma/témata

17,3

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

13,3

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

10,7

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

9,3

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

8,0

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

8,0

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

8,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

8,0

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

5,3

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

4,0

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYUČENÍM / STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM BEZ MATURITY
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

41,4

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

39,4

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

33,3

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

23,2

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

17,7

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

17,2

Volné téma/témata

16,7

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

16,7

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

16,2

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

13,6

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

12,1

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

11,1

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

9,1

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

5,6

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

4,5

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

4,0
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI SE STŘEDNÍM VZDĚLÁNÍM S MATURITOU
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

45,7

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

43,3

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

27,4

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

25,0

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

19,5

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

17,1

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

15,2

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

14,0

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

14,0

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

14,0

Volné téma/témata

10,4

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

9,8

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

9,1

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

7,9

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

7,3

Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI S VYSOKOŠKOLSKÝM VZDĚLÁNÍM
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

44,4

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

34,9

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

33,3

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

28,6

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

25,4

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

23,8

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

15,9

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

14,3

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

14,3

Volné téma/témata

9,5

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

7,9

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

7,9

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

7,9

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

6,3

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

4,8

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 18-24 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

57,1

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

38,8

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

30,6

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

24,5

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

22,4

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

20,4

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

18,4

Volné téma/témata

12,2

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

12,2

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

12,2

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

10,2

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

8,2

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

6,1

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

6,1

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

2,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 25-34 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

45,3

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

39,5

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

30,2

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

26,7

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

25,6

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

19,8

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

18,6

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

14,0

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

14,0

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

12,8

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

11,6

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

11,6

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

10,5

Volné téma/témata

7,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

1,2

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

1,2
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 35-44 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

51,0

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

41,8

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

27,6

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

25,5

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

22,4

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

18,4

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

16,3

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

13,3

Volné téma/témata

12,2

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

12,2

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

11,2

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

8,2

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

8,2

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

8,2

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

4,1

Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 45-54 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

47,7

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

39,8

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

30,7

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

28,4

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

23,9

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

17,0

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

15,9

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

14,8

Volné téma/témata

12,5

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

9,1

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

8,0

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

8,0

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

6,8

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

6,8

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

2,3

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

2,3
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 55-64 LET
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

63,3

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

35,4

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

30,4

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

30,4

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

25,3

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

20,3

Volné téma/témata

17,7

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

12,7

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

10,1

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

8,9

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

7,6

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

6,3

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

5,1

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

3,8

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

2,5

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
ZA POPULACI VE VĚKU 65 LET A VÍCE
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

77,0

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

38,0

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

35,0

Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města

23,0

Volné téma/témata

20,0

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

19,0

Rozšíření kapacity univerzity III. věku

13,0

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

13,0

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny

10,0

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever

9,0

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

9,0

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

7,0

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

6,0

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

5,0

Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ

4,0

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici
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ŽEBŘÍČEK TÉMAT
DLE VĚKOVÝCH KATEGORIÍ
Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku

25-54 let

Revitalizace areálu bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)

18-24 / 35-44

Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory“

55+ let

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou rekonstrukcí vily

65+ let

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever
Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ
Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo centrum a hlavní trasy města
Volné téma/témata

18-24 (n=43)

Oplocená plocha v centru města pro volné venčení psů (např. po býv. muzeu, u Laciny…)

25-34 (n=69)

Instalace automatů se zdravou stravou do škol

35-44 (n=80)
45-54 (n=70)

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu

55-64 (n=61)

Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

18-24 let

65+ (n=77)

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu
Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)

18-34 let

Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické změny
Rozšíření kapacity univerzity III. věku
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Daná hodnota se statisticky významně liší (je vyšší) od totalu (hodnoty za celý vzorek = všechny respondenty)
Daná hodnota se statisticky významně liší (je nižší) od totalu (hodnoty za celý vzorek
= všechny
respondenty)
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Rozšíření kapacity univerzity III. věku

Příprava opatření na předpokládané
sucho, horko, přívalové deště a další
klimatické změny

Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě
Pod Zahradami (ul. Polní)

Rozšíření komunikace ulice K Očnímu

Pořádání sportovní akce „The Color
Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ
17. listopadu

Instalace automatů se zdravou stravou
do škol

Oplocená plocha v centru města pro
volné venčení psů (např. po býv.
muzeu, u Laciny…)

Volné téma/témata

Pokračovat v řešení bezbariérovosti
mimo centrum a hlavní trasy města

Testování odpadních vod na přítomnost
drog na ZŠ

Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti
Sever

Obnova teras vily v parku dr. Edvarda
Beneše zároveň s plánovanou
rekonstrukcí vily

Podpora vzniku sociální služby „Domov
pro seniory“

Revitalizace areálu bývalého hřiště
házené (ul. Čs. Armády)

Jednání s vlastníky „Včelína“ ke
zlepšení veřejného pořádku

TÉMATA DLE STATISTICKY VÝZNAMNÉ ODLIŠNOSTI OD PRŮMĚRU (CELKU)

MUŽI

ŽENY

ZŠ

Vyučen

SŠ s M

VŠ

18-24

25-34

35-44

45-54

55-64

65+

výsledky („stejných“ lidí) jsou posuzovány z hlediska pohlaví, vzdělání,
věku - jedná se o jeden soubor 500 respondentů analyzovaných podle
konkrétních sociodemografických znaků

E – DOPLŇOVANÁ VOLNÁ TÉMATA
CPU
VOL
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DOPLNĚNÁ VOLNÁ TÉMATA
zvýšit bezpečnost ve městě
zvýšit bezpečnost ve městě – policisté nejsou vidět
více strážníků ve městě

bezpečnost

24x

udělat pořádek, zvýšení ostrahy na sídlišti Sever
vystěhovat bezdomovce a ty, co berou drogy

více příslušníků ráno v ulicích
bezpečí ve městě v nočních hodinách

čistota, zeleň

úklid nedopalků ve městě
úklid zeleně

18x

rozšíření zeleně ve městě

zrušit semafor u Medikálu pro chodce

úklid v parcích a na ulicích
čistota ve městě, úklid nedopalků

uzavřít všechny hospody a obchody s cizinci
kvalitnější pomoc nezaměstnaným
něco pro opuštěná zvířata

zrušení
ubytovny
3x

4x
4x

veřejné WC
v centru města

kulturní a zábavní akce

3x

dětské hřiště

4x

tržnice, farmářské
trhy

dohled nad lékaři – lepší zdravotní péče

dětské hřiště kpt. Nálepky

co se zamýšlí se školou na náměstí?

oprava chodníků ve
městě
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n=69

více kvalitnějších, lepších, prestižních škol ve městě
– i vysokých škol
kvalitnější pomoc nezaměstnaným – více pracovních
míst

dětské hřiště na staré Koreji

venkovní dětské centrum
2x

údržba WC pro veřejnost zdarma

vždy
1x

F – BUDOUCÍ VYUŽITÍ HÁZENKÁŘSKÉHO AREÁLU
CPU
VOL
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BUDOUCÍ VYUŽITÍ BÝVALÉHO HÁZENKÁŘSKÉHO AREÁLU?
Ot. B.: Jaké by mělo, podle Vás, být budoucí využití bývalého areálu hřiště házené v ul. Čs. Armády?

rekreačně-oddychová, klidová zóna s parkovou zelení

0%
7%

netradiční sportoviště - např. workoutové hřiště
(hřiště, venkovní posilovny, fitness parky pro posilování)

7%
netradiční sportoviště např. parkourové hřiště
(překážkové hřiště pro skoky, salta a další akrobatické prvky)

3%

8%
cvičící koutky pro starší generaci

49%

městská tržnice - trvalý stánkový prodej

26%
parkovací plochy

jiné využití
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n=500

BUDOUCÍ VYUŽITÍ BÝVALÉHO HÁZENKÁŘSKÉHO AREÁLU?
Ot. B.: Jaké by mělo, podle Vás, být budoucí využití bývalého areálu hřiště házené v ul. Čs. Armády?

jiné využití

parkovací plochy
městská tržnice - trvalý stánkový prodej
cvičící koutky pro starší generaci
netradiční sportoviště např. parkourové hřiště (překážkové hřiště pro skoky, salta a další akrobatické prvky)
netradiční sportoviště - např. workoutové hřiště (hřiště, venkovní posilovny, fitness parky pro posilování)
rekreačně-oddychová, klidová zóna s parkovou zelení
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VŠ

SŠ s mat.

SŠ bez mat.

ZŠ

VZDĚLÁNÍ

65 a více let

55-64 let

45-54 let

35-44 let

25-34 let

18-24 let

VĚK

Žena

Muž

POHLAVÍ

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

G – SUMMARY
CPU
VOL
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Nejdůležitějšími se z pohledu obyvatel Kopřivnice (18+) stala trojice témat s téměř
vyrovnanou podporou v rozmezí 39,4 % - 37,6 %. Jedná se o témata „Jednání
s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku“, „Revitalizace areálu bývalého
hřiště házené (ul. Čs. Armády)“ a „Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory““.
Tato témata jsou z pohledu obyvatel Kopřivnice jednoznačně nejdůležitějšími tématy,
která by mělo město řešit přednostně.
Zatímco v případě tématu „Jednání s vlastníky „Včelína“ ke zlepšení veřejného pořádku“
je jeho podpora rovnoměrná napříč všemi socio-demografickými skupinami, v případě
zbylých dvou témat se již podpora těchto projektů u vybraných socio-demografických
skupin značně liší, a to zejména z pohledu věkových skupin. Téma „Revitalizace areálu
bývalého hřiště házené (ul. Čs. Armády)“ nejvíce podporují mladší respondenti,
v případě tématu „Podpora vzniku sociální služby „Domov pro seniory““ je podpora
výrazně koncentrována mezi věkové skupiny 55-64 let a 65 a více let.
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Na 4.-7. místě se pak s podporou v rozmezí 22,4 % - 18,4 % respondentů umístila
témata „Obnova teras vily v parku dr. Edvarda Beneše zároveň s plánovanou
rekonstrukcí vily“, „Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever“, „Testování odpadních
vod na přítomnost drog na ZŠ“ a téma „Pokračovat v řešení bezbariérovosti mimo
centrum a hlavní trasy města“.
Za obnovu teras vily v parku dr. E. Beneše se stavějí nejvíce obyvatelé ve věkové
skupině 65+ let. Pro tyto respondenty jsou naopak významně méně důležitá témata na
5. a 6. místě. „Rozšíření parkovací kapacity na sídlišti Sever“ naproti tomu nejvíce
podporují obyvatelé se středním vzděláním s maturitou a taktéž nejmladší věková
skupina do 24 let. „Testování odpadních vod na přítomnost drog na ZŠ“ pak v největší
míře podporují obyvatelé Kopřivnice ve věkové skupině 25-34 let.
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8.-11. místo obsadilo „Volné téma“, spolu s tématy „Oplocená plocha v centru města
pro volné venčení psů (např. po bývalém muzeu, u Laciny…)“, „Instalace automatů se
zdravou stravou do škol“ a „Rekonstrukce školního hřiště při ZŠ 17. listopadu“. Podpora
témat na 8.-11. místě se pohybovala v intervalu od 13,4 do 12,0 %.
V rámci volného tématu uvedla více než třetina z 69 respondentů, že by se město
Kopřivnice mělo soustředit na téma bezpečnosti ve městě (bezpečnost, zvýšení počtu
policistů a strážníků ve městě, problematika drog). Čtvrtina z 69 respondentů, kteří
uvedli vlastní téma, by pak preferovala větší péči ze strany města v oblasti čistoty
a zeleně ve městě.
Na 12.-16. příčce skončila témata, jejichž podpora nedosahovala výše 10 %. Šlo
o témata „Pořádání sportovní akce „The Color Run“ / „Barvám neutečeš“ v Kopřivnici“,
pro něž se vyslovují zejména nejmladší obyvatelé, „Rozšíření komunikace ulice
K Očnímu“, „Rekonstrukce dětského hřiště v lokalitě Pod Zahradami (ul. Polní)“,
„Příprava opatření na předpokládané sucho, horko, přívalové deště a další klimatické
změny“ a „Rozšíření kapacit univerzity III. věku“, jenž významně podporovali
respondenti nad 65 let věku.kapacit
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Nejmladší věková kategorie 18 - 24 let je ve svých prioritách zaměřena zejména na
sportovní vyžití: stojí o revitalizace areálu bývalého hřiště házené, pořádání běhu The
Color Run, ale taktéž ji zajímá i rozšíření možností parkování na sídlišti Sever.
Věková kategorie 25 - 34 let vybrala jednoznačně nejčastěji téma jednání s vlastníky
„Včelína“. Druhým nejdůležitějším tématem pro tuto věkovou skupinu byla revitalizace
bývalého házenkářského areálu a třetím tématem pak testování odpadních vod ZŠ na
přítomnost drog.
Pro občany ve věkové skupině 35 - 44 let byla nejdůležitější velmi podobná témata jako
v případě předchozí věkové kategorie. Na prvním místě se u respondentů ve věku 35-44
let umístilo téma revitalizace bývalého házenkářského hřiště, pro něž se vyslovil každý
druhý respondent v tomto věkovém intervalu. Na druhé místo pak tito respondenti
zařadili jednání s vlastníky „Včelína“ a na třetí příčku rozšíření parkovacích kapacit na
sídlišti Sever.
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Občané Kopřivnice ve věku 45 - 54 let dali nejvíce hlasů tématu jednání s vlastníky
„Včelína“ a revitalizaci bývalého házenkářského areálu. S odstupem pak třetí příčku
u této věkové skupiny obsadilo téma vzniku „Domova pro seniory“.
Věková kategorie 55 - 64 let již zcela jednoznačně největší důležitost z pohledu
budoucího dění v Kopřivnici přikládá vzniku „Domova pro seniory“. Pro toto téma se
vyslovilo 63 % respondentů z této věkové kategorie. Druhým nejdůležitějším tématem
pro tyto respondenty bylo jednání s vlastníky „Včelína“. Na třetím místě se shodnou
mírou podpory skončila témata revitalizace házenkářského areálu a obnova teras vily
v parku Dr. E. Beneše.
V nejstarší kategorii lidí nad 65 let se jednoznačně nejdůležitějším tématem jeví
vybudování „Domova pro seniory“. Pro toto téma hlasovaly více než tři čtvrtiny
respondentů nad 65 let. Na druhém místě pak u této věkové skupiny skončilo téma
obnovy teras vily v parku Dr. E. Beneše a na třetím jednání s vlastníky „Včelína“.
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Respondenti byli mimo témat vzešlých z veřejného fóra taktéž dotazování na varianty
možného budoucího využití bývalého areálu hřiště házené v ul. Čs. armády.
Respondentům bylo předloženo celkem šest alternativ dalšího osudu tohoto území,
přičemž měli respondenti možnost uvést i vlastní návrh na využití.
Největší podporu mezi respondenty, konkrétně téměř poloviny ze všech oslovených,
získala možnost vybudovat na tomto území rekreačně-oddychovou klidovou zónu
s parkovou úpravou. Čtvrtina oslovených by pak na místě bývalého házenkářského
areálu nejraději viděla netradiční sportoviště – workoutové hřiště (hřiště, venkovní
posilovny, fitness parky pro posilování).
S výrazným odstupem za výše uvedenou dvojící návrhů pak následovaly další varianty
řešení, u nichž ani v jednom případě podpora nepřesáhla hranici 10 %.
Podpora pro první dvě témata se výrazně liší z pohledu věkové struktury. Zatímco
podpora pro klidovou zónu s parkovou úpravou s přibývajícím věkem respondentů
roste, v případě netradičního sportoviště – workoutového hřiště je tomu přesně
naopak.
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