SPORT a pohybové aktivity ve městě Ústí nad Labem 2022 +
Současný stav.
Sestupy hokeje a fotbalu jsou důsledkem nefunkční, neodborné a diskriminační podpory sportu v Ústí n/L.
Město Ústí n/L podporuje významnou ekonomickou částkou jen sotva průměrné profesionální sportovce.
Ústecká podpora sportu a pohybových aktivit je naprosto nespravedlivá k dominantní sportující většině.
Náš cíl.
Město Ústí n/L vytvoří okamžitě nový, motivační a spravedlivý program podpory sportu v Ústí nad Labem.
1. Město vytvoří speciální krátkodobý motivační model pro návrat fotbalu a hokeje do druhých soutěží.
2. Město dominantně podpoří pohybové aktivity dětí a mládeže (dnes 35 mil PROFI proti 16 mil mládeži).
3. Město přesně a MOTIVAČNĚ definuje svou podporu basketbalu, volejbalu fotbalu a hokeji.
Jak provedeme.
 Vytvoříme novou motivační podporu basketbalu, volejbalu, fotbalu a hokeje – částka 30 mil Kč.
 Na podporu pohybových aktivit dětí, sportující mládeže uvolníme 20 mil Kč.
 Podpoříme pohybové aktivity obyvatel města, kteří pohybem zvyšují zdatnost a odolnost organismu.
Co získáme spravedlivou podporou sportu v Ústí nad Labem.
 Profesionální sport v Ústí získá dlouhodobou stabilitu a motivaci pro lepší výsledky
 Do pohybových aktivit zapojíme celé rodiny v evropském standardu „rodiče sportují, děti sportují“
 Chceme přesně cílenou motivační podporou dostat do druhé ligy ústecký fotbal a hokej
Další témata související se sportem a pohybem v Ústí nad Labem.
 Prioritou je výstavba druhé ledové plochy formou PPP projektu a výstavba provizorní ledové plochy.
 Podpoříme výstavbu sportovních plácků s využitím pro fotbal, basket, tenis a fitness posilovny.
 Podpoříme rekonstrukce zdevastovaných sportovních plácků – projekt Lukáš Pulko
 Podpoříme přednostní opravu atletického stadionu, jehož povrch je v naprosto havarijním stavu
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