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V podzimních měsících  loňského  roku 
proběhlo ve městě Prostějov dotazníkové 
šetření zaměřené na zpracování Strategic-
kého plánu rozvoje města. Lidé se vyjad-
řovali k 11 otázkám (např. ke své bytové 
situaci, nabídce kulturních či sportovních 
akcí, pracovních příležitostí, kvalitě život-
ního prostředí atd.). 

Celkem  se  ankety  zúčastnilo  522 
respondentů, z nichž celé dvě stovky 
oslovili  v  ulicích  města  studenti  Střed-
ní  odborné  školy  podnikání  a  obchodu, 
Husovo náměstí, Prostějov, čímž význam-
ně  pomohli  při  realizaci  dotazníkového 
šetření.

S bytovou situací je spokojena  
více než polovina dotázaných 

Nejvíce kladných odpovědí (288, tedy 
55 procent) přišlo na otázku, zda jsou lidé 
spokojeni se svou bytovou situací.
Naopak  nejvíce záporných odpovědí 

(311,  což  je  60  procent)  vyvolala  otázka 
nabídky pracovních míst ve městě. 

Lidem se nelíbí asijské obchody 
v centru města 

Drobná polemika se rozpoutala kolem 
dotazu  na množství obchodů v Prostě-
jově.  Spokojeno  a  částečně  spokojeno  je 
83  procent  dotázaných.   Na  druhou  stra-
nu se však respondentům nelíbí množství 
asijských obchodů v centru města (to však 
může  městský  úřad  jen  těžko  ovlivnit, 
jestliže jsou tyto obchody umístěny v sou-
kromých objektech).

Zajímavé  je  porovnání  tohoto  posled-
ního  dotazníkového  šetření  s  obdobným 
výzkumem z března a dubna 2005, které-
ho se účastnilo celkem 414 občanů.

Roste spokojenost s kvalitou životního 
prostředí, nabídkou pracovních míst, 

kulturním i sportovním vyžitím 

Téměř  z  každého  druhého  dotazníku 
v  roce  2005  (46  procent)  vyplynulo,  že 
respondent měl  zájem  zlepšit  svou  byto-
vou situaci, ale bez zájmu přestěhovat se 

mimo  město  Prostějov  (o  tomto  řešení 
uvažovalo jen 15 procent respondentů). 

Kvalita životního prostředí byla v roce 
2005 hodnocena  jako  jednoznačně vyho-
vující  jenom u  9  procent  občanů  (v  roce 
2006 u  24 procent respondentů!). 

Naopak spokojenost s množstvím služeb 
ve městě se snížila z 30 na 21 procent. 

V ostatních otázkách však došlo k výraz-
nému zlepšení hodnocení. 

Například nabídku pracovních míst jako 
dostatečnou hodnotilo v roce 2005 pouze  
1  procento  oproti  14  procentům  v  roce 
2006  (byť  14  procent  kladných  odpově-
dí na tento dotaz v porovnání s ostatními 
dotazy je stále číslo nejnižší).

Spokojenost  s  kulturním  vyžitím  ve 
městě se zvýšila z 19 na 39 procent. 
Dostatek  možností  pro  aktivní  sport 

ve městě vnímá   38 procent  respondentů 
(zvýšení z 29 procent). 

Získaná data a detailní porovnání jejich 
vývoje  poslouží  jako  podklad  pro  další 
práci na Strategickém plánu města.

Vylosovaní účastníci ankety
Respondenti  loňského  dotazníkového 

šetření, kteří na sebe uvedli kontakt, byli 
zařazeni do slosování o věcné ceny. Knihu 
o Prostějovu a VHS o městě dle vlastního 
výběru získali:
1. Martin Štaffa
2. Adam Kopečný
3. Alena Šebestíková
Všem  účastníkům  dotazníkového  šet-

ření  děkujeme  za  jejich  ochotu  vyplnit 
a odevzdat anketní lístek.

Ing. Jitka Vystavělová, 
odbor rozvoje a investic

Mgr. Jana Gáborová, tisková mluvčí

Výsledky ankety zaměřené na zpracování 
Strategického plánu města

Lidem se nelíbí množství asijských obchodů v centru města. Jejich 
umístění v soukromých objektech však město Prostějov nemůže ovliv-
nit.   Ilustrační foto: Y. Kadlecová 

Na  území  města  Prostějova  probíhá 
sčítání  sběrných  nádob  na  komunální 
odpad. Evidování potrvá do konce měsí-
ce ledna.
„Chceme  zjistit  přesné  počty  nádob 

zapojených  do  systému  svozu,“  uvedl 

místostarosta Pavel Drmola. „Víme, jaké 
přibližně množství odpadu vyprodukuje 
jeden občan, a tak jsme schopni odvodit, 
kolik sběrných nádob by mělo u kterého 
domu stát,“ dodal.
Město  následně  porovná  zjištěné  úda-

je  se  skutečným  množstvím  svezeného 
odpadu  z  jednotlivých  lokalit  a  odbor 
komunálních  služeb  navrhne  optimaliza-
ci svozových tras. „Sčítání probíhá každý 
všední  den.  Za  svozovým  autem  jedou 
pracovníci, kteří počítají a evidují popelni-
ce a kontejnery,“ upřesnil vedoucí odboru 
komunálních služeb Jaroslav Štěpaník. 
„V této souvislosti bych rád znovu lidem  

připomenul nejen nutnost, ale i povinnost 

třídit.  Do  popelnic  v  žádném  případně 
nepatří  třeba papír, sklo nebo PET lahve. 
K  tomu  slouží  barevné  kontejnery.  Čím 
více odpadu Prostějované vytřídí, tím více 
se sníží objem komunálního odpadu, jehož 
likvidaci musí město zajistit a uhradit. Tří-

dění tedy nejen chrání životní prostředí, ale 
je výhodné i finančně. Za tříděný odpadu 
podle  druhu,  tedy  konkrétně  plasty,  PET 
lahve, sklo a papír, dostává město příspě-
vek od firmy EKO-KOM, která zajišťuje 
jeho svoz a následné využití. 
Další  snížení  nákladů  na  likvidaci 

komunálního  odpadu  má  zajistit  prová-
děná  optimalizace,  v  jejímž  rámci  probí-
há  ščítání  popelnic  a  kontejnerů.  Naším 
cílem  je  zamezit  navyšování  nákladů  na 
likvidaci  stále  narůstajícího  množství 
odpadu hrazených městem a prostřednic-
tvím  poplatku  za  komunální  odpad  jeho 
občany,“  objasnil  místostarosta  Drmola.                                
  (jg, kdl)

Na území města probíhá sčítání 
popelnic a kontejnerů 

Místostarosta Ing. Pavel Drmola: 
„Naším cílem je zamezit navyšování nákladů na 

likvidaci stále narůstajícího množství komunální-
ho odpadu hrazených městem a prostřednictvím 
poplatku za likvidaci odpadu i jeho občany.“

V letošním roce proinvestuje město 
Prostějov 10 miliónů korun na rekon-
strukci  unikátního  sportovního  zaří-
zení – velodromu Za Kosteleckou uli-
cí. V loňském roce zde byla zbourána 
část tribun a vybudovány základy pro 

další  výstavbu.  Letos  se  pokračuje 
výstavbou  sociálního  zázemí,  šaten, 
místností pro pobyt sportovců a další-
mi zařízeními. Stavební práce mohou 
podle  počasí  probíhat  i  v  zimních 
měsících.

Rekonstrukce prostějovského velodromu

Výstavba šaten a sociálního zařízení na velodromu je v těchto dnech 
v plném proudu.  Foto: Y. Kadlecová

Bruslení veřejnosti na zimním  
stadionu se uskuteční v neděli 
14. ledna od 11 do 13 hodin.

Kino Metro 70 bilancuje rok provozu „v novém“
Ivan Čech,
vedoucí kina Metro 70

Díky úpravám kina Metra 70, ke kterým 
došlo v několika  minulých  letech,  mají 
občané  Prostějova  k  dispozici  kino  na 
opravdu evropské úrovni. 

První  etapa  rekonstrukce,  která  byla 
méně  nápadná,  zvýšila  kvalitu  osvětlení 
a  technického  vybavení  zázemí.  Druhá 
etapa přestavby - z podhledu diváků dale-
ko významnější  –  pak podstatně  změnila 
celé prostředí kina. 
Jak je všeobecně známo, současná popu-

lace je v průměru o dvě desítky centimetrů 
větší, než byli  lidé před jedním či dvěma 
stoletími. Naše  kino  sice  tak  staré  neby-
lo, ale mnozí „dlouháni“ vzpomínají,  jak 
upřednostňovali  lístky  „někam  na  kraj“, 
aby  měli  pro  své  nohy  trochu  prostoru. 
Projekt oprav s tím naštěstí počítal, a tak 
má  každý  divák  nyní  místa  dost.  V  této 
souvislosti  bych  se  rád  zmínil  o  tom,  že 

u  rekonstruovaných  kin  to  ani  zdaleka 
není  pravidlem. V mnohých  sice  pořídili 
nová  sedadla,  ovšem  na  původní  stupně, 
takže prostor pro diváky se nezvětšil.
  Imobilní  diváci  již  mohli  ocenit  bez-

bariérový  přístup  do  kina.  Bez  povšim-
nutí  jistě nezůstala  také nová klimatizace 
a opona.

Jaký byl  rok 2006 – první celý  rok po 
opravách kina? V počtu diváků se střídavě 
pohybujeme mezi  jednosálovými kiny na 

2. místě na Moravě (před námi je  jen Vel-
ké kino ve Zlíně a někdy šumperské kino 
Oko).
 V kině Metro 70 jsme uvedli 847 před-

stavení,  které  zhlédlo 62 111 diváků.    Je 
samozřejmé,  že  naši  návštěvnost  neblaze 
ovlivnilo otevření multikina v Olomouci, 
ale i tak jsou výsledky velmi pozitivní. 
A  co  si  přát  pro  příští  období? Neutu-

chající zájem diváků a pro ně snad zkva-
litnění stávajícího zvukového systému na 
Dolby digital….

Náklady na obě etapy rekonstrukce kina Metro 70 

4 rok 2004 – zhruba 6,5 milionů Kč (oprava statiky a výměna elektroinstalace)

4 rok 2005 – 11 milionů Kč, z toho 1 milion činila dotace z Ministerstva kultu-
ry České republiky (rekonstrukce interiéru, výměna sedaček, vybudování bezbari-
érového vstupu, akustické obklady, nové sociální zařízení pro imobilní občany, nové 
koberce, opona apod.).

Středisko  prevence 
kriminality  Městské 
policie  Prostějov  najde-
te  od  začátku  letošního 
roku  v  prvním  poschodí 

budovy v Havlíčkově ulici č. 4.   Každé 
pondělí  od 8.30 do 17 hodin  zde  stráž-
níci  poskytují  občanům  rady  z  oblasti 
bezpečnosti  a  prevence  kriminality  ve 
městě. 

Změna sídla

střediska prevence kriminality 
Městské policie Prostějov

Termíny řádných zasedání 
Rady města Prostějova pro rok 2007:  

16. 1, 30. 1, 6. 3, 20. 3, 3. 4, 9. 5, 22. 5, 5. 6, 3. 7, 31. 7, 28. 8, 25. 9, 9. 10, 6. 11, 20. 11, 4. 12. 

Termíny řádných zasedání
Zastupitelstva města Prostějova pro rok 2007:  

20. 2, 24. 4, 26. 6, 18. 9, 30. 10,  18. 12.


