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Současný stav 
Město jako živý organismus nemůže fungovat bez pulsujícího 
centra, jemuž tepovou frekvenci dodávají lidé. Jsme hrdí na to, 
že v Kunovicích aktivně fungují spolky a zájmové organizace, 
které usnadňují zapojení obyvatel do veřejného života a pomáhají 
posilovat místní komunitu a pocit sounáležitosti. V souladu 
s rozvojem veřejného prostoru chceme, aby místní lidé mohli své 
zájmy a záliby spoluvytvářet na nových místech.

Stávající kulturní nabídka ve městě aktuálně zahrnuje rozmanité 
jednorázové i pravidelné kulturní události. Podmínkou pro rozvoj 
tohoto odvětví a jejího atrakčního potenciálu je kvalitní a moderní 
infrastruktura.

Naši občané tráví svůj volný čas nejraději cestováním a pobytem 
v přírodě. Pro Kunovjany a Kunovjanky je důležitá také zahrada 
a hobby. Námi podporované aktivity proto budou zaměřeny i na 
tyto neorganizované možnosti života.

Tradice a folklór jsou pro část občanů důležitým 
prvkem života ve městě. Někteří občané by uvítali 
rozšíření nabídky. Možnosti sportovního vyžití 
jsou vnímány pozitivně.

Město aktivně usiluje o zdravý životní 
styl svých obyvatel, lidé si uvědomují 
význam občanské sounáležitosti, 
aktivního trávení volného času a zábavy.

Kunovice jsou svou polohou přímo předurčeny 
k pořádání kulturních a folklorních akcí. 
Dodnes slavíme svátky, které mají své kořeny 
v dávné historii. Například tradiční jízda králů, 
zapsaná na seznam nemateriálního kulturního 
dědictví lidstva UNESCO, hody s právem nebo 
fašank. Další fenomén UNESCO, slovácký 
verbuňk - se vyučuje v naší škole lidových 
tanců.

Podpoře kulturního, komunitního a volnočasového života chybí 
koncepční práce, ze které by bylo patrné, jaký druh aktivit, kromě 
tradičně podporovaných akcí, chce město podporovat. Komunitní 
život musí být navázán na talentované mladé lidi, kterým umožní 
experimentovat s novými formami kultury, veřejným prostorem 
apod. To vše se neobejde bez aktivnější spolupráce mezi městem 
a občanskými iniciativami.

Co pro nás bude důležité

Bohatá kultura včetně folklórních 
tradic 

Široké sportovní vyžití ve městě

Prorodinná, proseniorská opatření 
a komunitní život

Účelem strategického cíle je dále posilovat roli a význam komunit 
a občanských iniciativ ve městě. Cílem je vytvořit prostor pro 
spontánní komunitní aktivity a participaci obyvatel na občanském 
životě. Chceme lépe využívat komunitní iniciativy pro rozvoj 
kvality života ve městě a vytvořit prostor pro vznik nových 
nápadů a jejich uplatnění.

Na naše folklórní tradice chceme nahlížet moderním pohledem, 
tak abychom i nadále podporovali jejich atraktivitu pro obyvatele 
a turisty. Budeme otevření novým a originálním nápadům. 

Kvalitní rodinná politika na úrovni města je investicí do budoucí 
generace. Cílem je vytvářet prorodinné klima ve městě, které 
podpoří budování vztahů v rodinách a mezigenerační dialog či 
diskuzi.

Starším generacím město nabízí přístup ke službám 
a infrstruktuře, které znamenají nový začátek pro jejich pocit 
bezpečí a příjemnější život.

Zavedeme systematičtější podporu aktivit komunit, sportovních, 
uměleckých a kulturních spolků, které generují nová řešení a přístupy 
nebo reagují na společenskou poptávku. Dotační schémata budou 
nastavena na reálné potřeby (kapacity, kompetence, víceleté 
financování).

Pravidelná pohybová aktivita starším spoluobčanům snižuje 
rizika onemocnění, těm mladším pomáhá formovat osobnost 
a vztahy v kolektivu. 

Jako město chceme především rozšiřovat infrastrukturu sportu 
a podporovat spolky v jejich využívání. Rozšiřovat chceme také 
infrastrukturu pro neorganizovaný sport. Cílem je zdravý životní 
styl našich obyvatel. 

Mimo sportovní infrastrukturu budeme rozvíjet i síť dětských hřišť ve 
městě. Plochy pro děti budou vznikat především v souladu s rozvojem 
zástavby (např. dětské hřiště na ulici Luční).
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Kunovice podporují aKtivní život 
v návaznosti na tradice

Hlavní podporované projekty 

 – Oživení prostorů knihovny - letní čítárna

 – Podpora Leteckého muzea Kunovice

 – Nové kulturní zařízení Pálenice

 – Modernizace koupaliště

 – Zřízení muzea města Kunovice

 – Rozvoj dětských hřišť (např. sídliště V Humnech, Na Bělince)


