
Na 100 % podporujeme sportování dětí a mlá-
deže. Budeme systematicky rozvíjet městskou síť sportovišť 
(i pro nové sporty) a dětských hřišť. Budeme usilovat o to, aby 
sportoviště byla efektivně využívána a nebyla tady jen na ozdo-
bu.

Chceme otevřít veřejnou diskusi a průzkum na téma multifunkč-
ní sportovní haly (pro indoor sporty) na Jižních Svazích, v místě 
bývalého torza. Obyvatelům této části města multifunkční spor-
toviště chybí. Součástí haly by mohly být i prostory pro služby 
či komunitní zázemí.

Myslíme si, že město není ideální provozovatel vrcholových 
profesionálních sportů. Současný stav hokejového klubu podle 
nás není dlouhodobě udržitelný. Jako ideálního vlastníka klubu 
vidíme spíše soukromé společnosti. Město by mělo fi nančně 
přispívat především na rozvoj mládežnického sportu.

Pro větší rekonstrukci hokejového či fotbalového stadionu bude 
nutné získat (z důvodu velké fi nanční náročnosti) významnou fi -
nanční dotaci státu či kraje. Budeme o ni dál bojovat, abychom 
mohli stadiony zrekonstruovat.

Chceme město, které je podporovatelem a klíčovým partnerem 
všech živých společenství, komunit a spolků. Počítáme i nadále 

s fondy (kulturní, mládeže a tělovýchovy i další) pro fi nancování 
různorodých aktivit v našem městě. Vždyť nejen prací je člověk 
živ. Právě volnočasové, kulturní i mnohé další činnosti jsou důle-
žitou součástí našich životů.

Podíváme se na fi nance kulturních institucí i výši příspěvků pro 
nejvýznamnější akce ve městě. Zasadíme se o jejich narovná-
ní do dnešních reálií, aby kultura ve městě nestagnovala, ale 
naopak měla dostatek prostředků pro rozvoj i pro rozmanitější 
a kvalitnější nabídku kulturního vyžití pro občany.

Zajistíme, aby se kulturní akce pořádané nebo podporované 
městem zbytečně časově nekryly. Město má být nejen podpo-
rovatelem, ale také organizátorem i koordinátorem, a musí umět 
kulturní akce, jejich organizátory i občany spojovat.

Rádi bychom více podpořili aktivitu a život v místních částech. 
Budeme iniciovat každoroční setkávání nově narozených dětí 
a jejich rodičů v rámci místních částí. Chceme, aby každá místní 
část měla své komunitní nebo společenské centrum.

Chceme spolupracovat i se zahrádkáři, protože zahrádkářské 
osady jsou živou komunitou našeho města. Podle podmínek 
domluvené spolupráce rádi zavedeme konkrétní formy fi nanční 
podpory na opravy, údržbu a činnost zahrádkářských osad.

2. ZDRAVÉ MĚSTO PLNÉ ŽIVOTA

SPOLEČNĚ

PRO ZLÍN

NÁŠ DOMOV, NAŠE SRDCOVKA

PROGRAM
700 LET ŽIVOTA MĚSTA ZLÍN. OD MALÉ OSADY NA ŘECE DŘEVNICI, PŘES 

DROBNÉ MĚSTEČKO, BAŤOVU PRŮMYSLOVOU REVOLUCI, AŽ PO DNEŠNÍ 

UNIVERZITNÍ A KRAJSKÉ MĚSTO. SEDM STOLETÍ HISTORIE. ŘÍKÁ SE, ŽE 

7 JE ŠŤASTNÉ ČÍSLO. PŘINÁŠÍME TEDY 7 TÉMAT PRO ZLÍN. PRO NÁŠ DOMOV.


