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Vážení občané a přátelé měs-
ta Prostějova, 

dovolte mi, abych Vás požá-
dal o  účast v  průzkumu k  no-
vému strategickému plánu. 
Tentokrát jde o  oblast rozvoje 
volnočasových aktivit. Máte 
možnost podpořit svůj oblí-
bený sport nebo kulturní zaří-
zení, ale zajímají nás i  názory 
na rozvoj vzdělávání, sociální 
a zdravotní péče nebo bydlení.  
Chápeme, že v  aktuální situaci 
jsou možnosti využití obdob-
ných zařízení velmi omezené, 
tím více nás zajímá, jak vylepšit 
stávající občanskou vybavenost 
města. 

Zkuste svoje postřehy zazna-
menat i  formou pocitové mapy, 
můžete v ní ovlivnit rozvoj kon-
krétních míst ve městě. Připra-
vili jsme ji pro všechna tři kola 
průzkumu. Myslíme si, že se 

může jednat o  zábavné a  mo-
derní zpestření klasických do-
tazníků.

Velmi nás zajímají Vaše při-
pomínky, doporučení či nápady. 
Pokud máte možnost, využijte, 
prosím, ELEKTRONICKOU 
FORMU dotazníků a  poci-
tových map na adrese www.
prostejov.eu/strategie Můžete 
využít i od května nově spuště-
ný informační portál PinCity, 
dostupný na adrese prostejov.
pincity.cz.

VYPLNĚNÉ PAPÍROVÉ DO-
TAZNÍKY lze vhodit do připra-
vené volební schránky umístěné 
před budovou radnice, zaslat 
poštou na adresu Odboru roz-
voje a  investic, Školní 4, 796 
01 Prostějov či naskenované e-
-mailem na adresu: jitka.vysta-
velova@prostejov.eu v  termínu 
do 31. 5. 2021.

Vaše odpovědi budou zpra-
covány anonymně. Ale pokud 
v  dotazníku uvedete své kon-
taktní informace (telefon nebo 
e-mail), budete zařazeni do slo-
sování o 30 dárkových balíčků 
statutárního města Prostějova 
(za každou oblast obdrží cenu 
deset vylosovaných). 

Smysluplný a  vyvážený stra-
tegický plán rozvoje města ne-
jde zpracovat bez jeho obyvatel. 
O  výsledku průzkumu Vás bu-
deme informovat prostřednic-
tvím Radničních listů, také na 
webových stránkách a  pokud 
situace dovolí, tak i  na pod-
zimním veřejném projednání. 
Velice děkujeme za Vaši spolu-
práci. 

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek 
primátora a vedoucí pracovní 

skupiny pro zpracování Nového 
strategického plánu

Jaké je Vaše pohlaví?

 

 ☐ město mám rád a jsem na něho hrdý
 ☐ město se mi líbí, ale mám určité výhrady (můžete uvést): 
 ☐ město se mi nelíbí, rád bych se odstěhoval (můžete uvést zásadní problém): 

 ☐ nevím, neumím posoudit

Nový strategický plán - dotazník pro oblast

SPOLEČNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY
Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

 ☐ muž  ☐ žena

 ☐ bydlím v Prostějově
 ☐ bydlím v nejbližším okolí (cesta do města netrvá déle 

než 15 minut) a do města jezdím pravidelně

 ☐ bydlím dále (cesta do města trvá déle než  15  minut), 
ale do města jezdím pravidelně

 ☐ v Prostějově nebydlím a dojíždím jen občas

 ☐ ZŠ
 ☐ Střední vzdělání
 ☐ Vyšší odborné, VŠ

 ☐  jsem student a mám do 25 let
 ☐  jsem v produktivním věku
 ☐  jsem senior, již nepracuji nebo jen příležitostně

Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání? 

Kde žijete?

Kdo jste?

Pokračujte, prosím, na další straně. Upřednostňujeme elektronické vyplnění na prostejov.eu/strategie

....................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................

Jaký je Váš vztah k Prostějovu?
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Plánujete změnu bydliště?

 

Je podle Vás v Prostějově těžké najít bydlení?

Je v Prostějově dostatečná nabídka kvalitních škol?

Proč podle Vás mladí lidé nezůstávají v Prostějově? (můžete označit více možností):

Jste spokojeni s kulturním vyžitím v Prostějově (divadlo, kino, muzea a galerie)?

Navštěvujete (jako divák) sportovní akce?

Věnujete se pohybové aktivitě?

Kde nejčastěji provozujete pohybové aktivity (uveďte maximálně 2 možnosti)

Nový strategický plán - dotazník pro oblast

SPOLEČNOST A VOLNOČASOVÉ AKTIVITY 

Děkujeme, upřednostňujeme elektronické vyplnění na www.prostejov.eu/strategie

Jste spokojeni s nabídkou zdravotnických služeb v Prostějově? 

Vnímáte potřebu výstavby nových domů pro seniory (včetně domů s pečovatelskou službou), pro osoby 
se  zdravotním postižením, pro pracující lidi s nízkými příjmy, pro mladé lidi či osoby bez domova?

Na co by se měl rozvoj města v oblasti společnosti a volnočasových aktivit v příštích letech zaměřit? (označte, 
prosím, maximálně 5 možností):

Vaše návrhy na projekty ve vzdělávání či školství (můžete uvést):

  Vaše návrhy na projekty v oblasti aktivního trávení času a sportu (můžete uvést):

  Vaše nápady na motto pro rozvoj volnočasových aktivit (můžete uvést):

  Uveďte kontakt (e-mail či telefon), pokud chcete být zařazeni do slosování o ceny:

 

 ☐ ano, za hranice města (mimo Prostějov) z důvodu: 
 ☐ ano, v rámci Prostějova, odkud kam a proč:
 ☐ ano, do města Prostějova z důvodu:
 ☐ ne

 ☐ ne, nemovitostí ke koupi nebo k pronájmu je podle mě 
dostatek

 ☐ ano, nabídka je nedostatečná, nemovitosti drahé

..........................................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Odevzdávejte do volební schránky před radnicí, poštou na adresu Odboru rozvoje a investic, Školní 4, 796 01 Prostějov, e-mailem na: jitka.vystavelova@prostejov.eu nebo elektronicky i s pocitovou mapou na prostejov.eu/strategie   DO 31. 5. 2021 

......................................................................................................................
...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 ☐ ano, jiný důvod: 

 ☐ nevím, neumím posoudit
.................................................................................................

 ☐ ano
 ☐ nevím, neumím posoudit

 ☐ ne, chybí mi:

................................................................................................

 ☐ chybí zde vysoká škola, (můžete uvést obor):

 ☐ chybí zde vhodné pracovní příležitosti v odpovídajícím 
oboru (můžete uvést obor):

 ☐ nízká mzdová úroveň
 ☐ další možnosti: 

 ☐ nevidím to jako velký problém
 ☐ nevím, neumím posoudit

.........................................................................................................

.........................................................................................................

................................................................................................

 ☐ ano, nejraději navštěvuji kulturní zařízení:
 ☐ ne, chybí mi (můžete uvést):
 ☐ nevím, neumím posoudit

........................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

 ☐ ano, nejčastěji navštěvuji sportovní zařízení:

 ☐ ano, ale velmi zřídka
.........................................................................................................

 ☐ ne, návštěva sportovních utkání mě neláká (můžete 
uvést důvod):

................................................................................................

 ☐ ano, pravidelně sportuji (alespoň 2x týdně), můžete uvést nejčastější aktivity:

 ☐ ano, ale nejsem tolik aktivní (alespoň 1x týdně vyrazím na procházku nebo sportuji), můžete uvést nejčastější 
aktivity: 

 ☐ ne 

......................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

 ☐ ano, rozsah služeb je dostatečný
 ☐ ano, ale rozsah služeb by mohl být rozšířen o (doplňte obor):
 ☐ rozhodně nejsem spokojen/a, chybí mi
 ☐ nevím, neumím posoudit
 ☐ o tuto oblast se nezajímám

.................................................................................................
............................................................................................................................................

 ☐ ano, je nutné, aby se město věnovalo všem znevýhodněným skupinám obyvatel
 ☐ ano, zejména pro
 ☐ ano, mohou se zapojit soukromí investoři
 ☐ ne, kapacita zařízení je dostatečná
 ☐ nevím, neumím posoudit

...................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

 ☐ podpora výstavby rodinných bytových domů
 ☐ podpora dostupného bydlení a sociálních zařízení
 ☐ podpora kvalitního vzdělávání – investice do škol
 ☐ podpora umístění pobočky vysoké školy
 ☐ výstavba nového kulturního prostoru (divadlo, společenský sál, konference apod.)
 ☐ podpora kulturní spolkové činnosti 
 ☐ podpora činnosti profesionálního sportu
 ☐ zajištění fotbalového stadionu
 ☐ výstavba druhé ledové plochy
 ☐ rekonstrukce zimního stadionu
 ☐ výstavba atletického stadionu
 ☐ nový plavecký bazén (sportovní 50 m)
 ☐ rozšíření aquaparku (celoroční wellness a vodní atrakce i pro děti)
 ☐ krytá sportovní hala (např. pro házenou, rozměry 20 x 40 m)
 ☐ venkovní hřiště (dětská, sportoviště apod.), můžete upřesnit co a kde: 
 ☐ cyklostezky
 ☐ zeleň v krajině pro pohyb v blízkosti města
 ☐ nové parky
 ☐ projekty v oblasti bezpečnosti a prevence kriminality
 ☐ projekty v oblasti zdravotnictví a sociální péče
 ☐ jiná možnost:

 ☐ venku v přírodě, můžete uvést oblíbené místo
 ☐ na cyklostezkách, můžete uvést oblíbené místo
 ☐ na veřejně přístupných venkovních sportovištích (dětská hřiště, workout, skatepark, míčové sporty, atletický ovál) 

můžete uvést oblíbené místo
 ☐ krytá sportoviště (haly, tělocvičny, atd.)
 ☐ fitcentra, posilovny atd.
 ☐ plavecká zařízení
 ☐ jiné:
 ☐ pohybové aktivity neprovozuji

................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................

Osobní údaje budou využity pouze k účelu vylosování výherců, poskytnutím osoba souhlasí s jejich zpracováním pro účely soutěže.



Prostějov je především městem 
sportu. A  uplynulý měsíc – duben - 
byl v  našem městě ve znamení urči-
té volnočasové výzvy 10 tisíc kroků. 
Jejím cílem bylo přimět co nejvíce 
lidí ke zdravému pohybu. Ujít denně 
takovou vzdálenost rozhodně není 
nemožné, pravidelná chůze je přitom 
vynikající prevencí proti řadě chorob. 
Já osobně jsem moc rád, že jsem díky 
výzvě 10 tisíc kroků našel zajímavou 
alternativu a  doporučuji každému, 
aby si hodinku chůze alespoň občas 
vyzkoušel. Není třeba podávat žádné 
velké sportovní výkony ani bojovat 
o umístění s dalšími účastníky. Stačí 
si jen udělat chvíli pro sebe a vyrazit 
sám nebo s partnerem do ulic. A po-
kud místo chůze zvolíte kolo nebo 

koloběžku, určitě neuděláte chybu. 
Prostějov a jeho okolí jsou výjimečné 
a  řadu míst rozhodně stojí za to vi-
dět v  každém ročním období. Zdra-
vý pohyb po našem krásném městě 
jako volnočasová aktivita je dostupný 
opravdu každému. 

Jako člověk trávící řadu hodin na 
radnici jsem se rozhodl nejen celou 
výzvu zaštítit, ale také se do ní aktiv-
ně zapojit. A byl to zajímavě stráve-
ný čas, rozhodně jej nelituji. Nejenže 
jsem udělal něco pro svoje zdraví, ale 
byl jsem denně v ulicích města a viděl 
jej z úhlu pohledu, které člověku auto-
mobil nenabídne. Zároveň mi aktivní 
zapojení do výzvy poskytlo příležitost 
věnovat se během chůze svým myšlen-
kám a úvahám nejen o Prostějově.
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Kultura, životní prostředí, turistický 
ruch. To všechno bezesporu patří do ran-
ku volnočasových aktivit. Myslím, že, co 
se kulturního vyžití týče, máme v Prostě-
jově (samozřejmě za běžného provozu) 
z čeho vybírat. Poslední rok sice kultuře 
příliš nepřál, ale pomalu se, doufám, vrá-
tíme z on-line kultury k off-line kultuře 
a k setkávání na koncertech, ať už větších, 
či menších. Volnočasové aktivity v příro-
dě byly sice i v době koronaviru možné, 
ale i zde byla veliká omezení, třeba neby-
ly možné komentované prohlídky, tak-
že volný čas v tomto smyslu byl hodně 
individuální. Samotnou mne zajímá, co 
všechno lidem v Prostějově z volnočaso-
vých aktivit chybí a co by zde uvítali. 

Jak se na volnočasové aktivity dívá vedení města? 

Mgr. Jiří Pospíšil, 1. náměstek primátora

PaedDr. Jan Krchňavý, náměstek primátora

RNDr. Alena Rašková, náměstkyně primátora

Ing. Milada Sokolová,
náměstkyně primátora

Z  pohledu odboru, který mám ve své 
gesci, bych rád zmínil zejména dětská 
hřiště. Město provozuje celkem  66 dět-
ských hřišť a 21 sportovních ploch. Mys-
lím, že to není málo a  že volnočasové 
vyžití pro ty nejmenší, ale i větší děti tyto 
plochy skýtají. Roční náklady na jejich 
údržbu a opravy jsou cca 1 mil. Kč. V sou-
vislosti se stávající epidemiologickou si-
tuací možná řada dětí i rodičů ocenila, že 
jsme byli jedním z měst, která v jarní vlně 
koronavirové epidemie venkovní hřiště 
neuzavřela. Měli jsme za to, že lidé oprav-
du již potřebují alespoň v rámci možnos-
tí trochu pohybu a tak jsme spoléhali na 
samotné rodiče s dětmi. Myslím, že jsme 
udělali dobře. Teď, v průběhu května bude 
provedena dezinfekce všech herních prv-
ků pomocí horké tlakové vody, takže pro 
volnočasové aktivity budou moci malí ca-
parti i větší děti městská hřiště užívat bez 
obav i nadále.

Město Prostějov nabízí pro volno-
časové vyžití zhruba desítku školních 
hřišť. Ta jsou ve vyhrazeném čase pří-
stupna veřejnosti (samozřejmě za běž-
ného provozu nikoli v  době, kdy platí 
nejrůznější protiepidemická opatření). 
Také školní tělocvičny mohou využívat 
nejrůznější zájemci pro své volnočasové 
aktivity (opět mimo období epidemie). 
Jsem přesvědčen, že je to dobrý počin 
a za standardních podmínek se ukazuje, 
že zájem o tato zařízení je obrovský. Sa-
mozřejmě k volnočasovému vyžití patří 
nejen sport, ale i  kultura, mimoškolní 
vzdělávání dětí i  dospělých. Určitě už 
teď je z čeho v Prostějově vybírat.

Za sebe se domnívám, že nabídka vol-
nočasových aktivit v  Prostějově je po-
měrně široká, každý by si mohl najít, co 
ho baví nejvíc. Ať už jsou to hřiště u škol, 
dopravní hřiště pro děti, plavecký bazén, 
tenisové kurty, tělocvičny nebo z  oblasti 
kulturní a společenské kino, knihovna, di-
vadlo, kulturní klub DUHA, výstavní síně, 
muzeum, hvězdárna. Pořádáme Prostě-
jovské léto, Prostějovskou zimu. V nepo-
slední řadě zmíním zhruba 38 kilometrů 
cyklostezek, řadu let již provozujeme cyk-
lobus, takže si myslím, že nabídka je pes-
trá. Nicméně, uvidíme, s  jakými návrhy 
přijdou sami občané, kteří mají možnost 
vyjádřit se v právě probíhajícím průzku-
mu k novému Strategickému plánu. 

Mgr. František Jura, 
primátor


