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PLÁN ROZVOJE SPORTU
Město Újezd u Brna je historicky místem skládajícím se ze tří částí – Újezd, Šternov a Rychmanov. V těchto lokalitách
samozřejmě docházelo k běžnému sportu dětí, který nebyl zvlášť organizován, sport, který přinášelo prostředí vesnice. Základní formování a hlavně organizované aktivity přináší příchod první republiky, i když již za Rakouska-Uherska
se objevují rozličné sportovní kluby. Obzvláště dvě významné organizace Sokol a Orel zanechaly významnou stopu
v dějinách újezdského sportu. Je samozřejmé, že také škola, organizace školní výuky, měla ve svých osnovách fyzický rozvoj dětí. Protože je však nutno zhodnotit stávající stav a připravit jisté perspektivy rozvoje, tak Město Újezd
u Brna tímto předkládá návrh rozvoje sportu ve městě. Koncepci rozvoje sportu zpracovala Rada města Újezd u Brna.
1) Město Újezd u Brna podporuje rozvoj sportu pravidelnými dotacemi, které jsou zařazeny do rozpočtu města
každoročně. Na každou individuální akci s dětmi přispívá samostatnými dotačními tituly ve výši 5.000,- Kč.
2) Sport – škola – město Újezd u Brna postavilo před 20 lety halu, která je tělocvičnou školy a zázemím pro sport
v čase, kdy tělocvičnu neprovozuje škola. Tuto tělocvičnu město poskytuje bezúplatně všem organizacím v Újezdu, které ji využívají pro sport dětí. Další volný čas v tělocvičně využívaný dospělými je hrazen pouze dle přímého
nákladu na provoz. Po 20 letech užívání byly zjištěny velké amortizační nedostatky, a proto na konci roku 2014
došlo k výměně oken (elektrické otvírání), zateplení obvodu pláště, opravy vodoinstalace, nové osvětlení a další.
Město hradí správce budovy ve volném čase kvůli bezpečnosti a organizaci provozu v obvodu školy – nádvoří. Bylo
nerozumně rozhodnuto zřídit 2 kurty pro veřejnost v prostorách školního nádvoří. Město platí na kurtech trenéra
pro tenisovou školičku, která je zájemcům poskytnuta zdarma. Z těchto dvou kurtů zůstane pouze jeden a druhý
bude proměněn na polyfunkční hřiště pro žáky ZŠ, aby měli prostor pro dostatek pohybu venku. Město zbouralo
v areálu školy starou budovu „Pionýrů“ a na této ploše vybudovalo asfaltové hřiště pro míčové hry. Areál školy
má taktéž běžeckou dráhu. V této prostoře školy kromě plánovaného vymístění jednoho kurtu a zbudování polyfunkčního hřiště dojde pouze k rekonstrukcím, protože prostory ZŠ nemají možnost dalšího rozvoje (malá výměra).
3) Město Újezd u Brna ve starém parku, který zrekonstruovalo, postavilo klubovnu mládeže a v této klubovně se
město stará o volný čas dětí. Klubovna je vybavena tak, aby na jedné straně se děti v odpoledních hodinách, kdy
rodiče nejsou doma, mohly učit (dělat úkoly) a na straně druhé měly možnost sportu pod dozorem.

Klubovna pro mládež
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4) Město Újezd u Brna kromě klubovny zrekonstruovalo nově hřiště, které je polyfunkční a má umělý povrch. A nyní
tuto prostoru doplňuje venkovní pingpongový stůl, dále byly nainstalovány kuželky a bude zbudován petang.
5) Město zbudovalo čtyři dětská hřiště – na ulici Rozprýmova, na Rychmanově, v parku u koupaliště a Na Zahrádkách u Jirgalů.

Dětské hřiště Na Zahrádkách

Dětské hřiště na Rychmanově
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Dětské hřiště v parku u koupaliště

Dětské hřiště na ulici Rozprýmova

Pískoviště na ulici Rozprýmova
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6) Město upravilo veřejnou prostoru na Rychmanově jako volně přístupné hřiště pro volejbal. S tímto však má nyní
připravený záměr zřídit v dané prostoře místo hřiště Workout, protože tato prostora je dnes minimálně využívána.
7) Workout – část sportovního úsilí pro tři generace. Protože má město ve svém intravilánu 3 domovy důchodců,
plánuje postavit venkovní posilovací stroje pro seniory, tzv. Workout. Město Újezd u Brna vytipovalo lokalitu, a to
na Rychmanově místo volejbalového hřiště, které není využíváno.
8) Rozšíření Šmoldusu na rybník pro volný čas – Šmoldus je lokalita volného času, která byla vytvořena jako mokřad
a rybník. Šmoldus je využíván volnočasově mladými obyvateli Újezdu jako „Biotopické koupaliště“. V dané lokalitě má město 1,3 ha pozemku, který je zemědělskou půdou a na tuto půdu hodlá vyprojektovat rybník, který by
byl přímo určen k volnočasovému využití. Co víc? Díky pobídkám Ministerstva pro životní prostředí – Hospodaření s vodou hodláme vyčištěnou vodu z čističky odpadních vod přivést do tohoto rybníku, který sám o sobě je
napájen spodní vodou, ale při pohybu hladiny spodních vod bude přívod vyčištěných vod maximálně potřebný.
9) Největším nedostatkem sportu v Újezdu u Brna je zimní sport, který je dnes celý umístěn do dvou hal. Dojde-li
k využití plochy bývalého koupaliště – viz. projektová dokumentace Multifunkčního sportoviště na Rychmanově,
bude zapotřebí zabezpečit plochu, která by se využívala k zimnímu sportování. Dále jsme majiteli pozemků na
Staré hoře, které by šly využít jako sjezdovka pro zimní sport.
10) Cyklostezka, která by měla procházet Újezdem u Brna. Město podalo žádost na odkoupení pozemku od Českých
drah – od nádraží v Telnici. Cyklostezka mezi obcí Hostěrádky-Rešov a Městem Újezd u Brna bude osvícena,
vydlážděna či jinak upravená. Extravilánové zpracování je složité, protože neexistuje prozatím žádné propojení
jinou formou, než po silnicích II. třídy, což není vzhledem k provozu únosné. Jedno z navržených řešení je, že
poté, co bude zpracováno protipovodňové opatření, tak bychom se mohli po hrázi, pokud to technicky půjde,
dostat z jedné strany města na druhou. Co však stále zůstává, je propojení Šternovem k Žatčanům. Majitelé
pozemků nejsou ochotni prodat alikvótní část, která je pro cyklostezku zapotřebí.
11) V Újezdu u Brna existuje „Střelecký klub 0750“. Jedná se
o reformovaný klub z dnešního slavkovského střeleckého klubu. Město Újezd u Brna má stavební povolení na střelnici. Lokalita, kde je městem umístěna střelnice, je podzemní tunel,
který se nalézá v bývalém vojenském objektu na Staré hoře.
Prozatím čekáme na zbudování přístupové cesty, protože jediný přístup je přes vojenský areál radaru, což se vojákům
samozřejmě nelíbí. Byla dokončena jednoduchá pozemková
úprava. Na náklady města jsme vyprojektovali přístupovou
cestu a dnes pouze čekáme, kdy bude tato cesta realizována.
Tím je nyní vlastně nevyužitelná. Dojde tak k oživení dané loÚjezdský Střelecký klub 0750 získal v červnu
kality, pak, věříme, se bude střeleckým sportem zaobírat více
2016 první tři místa v Krajském přeboru
obyvatel, hlavně dětí.
12) V zásadě budeme muset vytvořit zázemí pro malé sportovní kluby. Většina toho půjde umístit do prostory do nového plánovaného sportovního centra na bývalém koupališti. U pana místostarosty Karla Hradského leží projekt,
ke kterému měl možnost každý zastupitel vznést své připomínky. Individuální přístup každé organizace musí
samozřejmě mít vliv na jejich vybavenost. Povšimněte si, že město poskytlo několik milionů na opravu nejenom
budovy Sokola, ale i nové pěkné plochy pro házenou, na kterou město poskytlo 700.000,- Kč.
Pokud Vás něco napadne, budeme rádi, když dáte Radě města podněty. Tyto podněty budou měsíc sbírány a pak
opět bude zapracováno do Plánu rozvoje sportu.
starosta města

