VÁŽENÍ
BRŇANÉ,
statutární město Brno je vnímáno ve středoevropském
regionu jako inovativní město s bohatým společenským
životem svých obyvatel i návštěvníků. V průběhu roku se
na jeho území koná množství společenských, sportovních
i kulturních akcí se zapojením široké veřejnosti. Jednou
z nejdůležitějších součástí využití volného času našich
spoluobčanů je zapojení se do sportovního života města
jako aktivní sportovec využívající brněnská sportoviště
nebo jako návštěvník pravidelných soutěží brněnských
sportovních klubů či brněnských sportovních akcí.
V celorepublikovém vnímání se město může pochlubit tím,
že ze svého rozpočtu každoročně významně podporuje
sportování svých obyvatel a sportovních klubů na všech
výkonnostních úrovních – vrcholové, výkonnostní i rekreační.
Dlouhodobě podporuje i konání prestižních sportovních akcí
na svém území, komunikuje se sportovními kluby a upravuje
svoje dotační tituly dle jejich potřeb.

KAM ZA
SPORTEM
V BRNĚ?

Významným dokumentem, který má pomoci definovat
potřeby sportu je koncepce sportu, která je v současné
době ve schvalovacím procesu města. Do její tvorby se
zapojilo mnoho subjektů, které mají k brněnskému sportu
vztah a měly zájem svými zkušenostmi definovat potřeby
města v této oblasti pro následující období. Z jejich aktivity
bylo patrné, že sport má v Brně velký význam pro život
města, a že zde existuje ještě mnoho sportovních odborníků,
kteří mají zájem posunout úroveň brněnského sportu výše
jak v oblasti budování moderních sportovišť, tak i v oblasti
výchovy mladých sportovních talentů.

URBAN
CENTRUM
BRNO

Vedení města Brna vnímá tuto aktivitu a plánuje splnit
v krátkodobém i dlouhodobém časovém horizontu potřeby
sportu i přes různá úskalí, které realizaci některých projektů
dlouhodobě brání. Cílem této vize je žít ve městě sportovně
aktivních obyvatel, kteří mohou sportovat na kvalitních
sportovištích. Podpora konání významných sportovních akcí
a sportovních klubů na všech úrovních má pak dlouhodobě
motivovat veřejnost k aktivnímu trávení volného času.
Věřím, že realizací plánovaných opatření vytvoříme v našem
městě podmínky pro rekreační i talentované sportovce, kteří
se zde budou cítit dlouhodobě spokojeni.
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