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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU  
ZA ROK 2015 

Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, Čenovická 2145,  
19016 Praha - Újezd nad Lesy, IČ: 27 02 01 18, číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R 

ÚJEZDSKÝ STROM 

Újezdský STROM (Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21) 
je dobrovolná nezisková nevládní organizace (spolek), která vznikla z iniciativy 
občanů Újezda nad Lesy v roce 2005 v souladu s tehdejší legislativou jako „občanské 
sdružení‟. Dle novely občanského zákoníku je od 1.1 2014 spolkem, zapsaným 
u Městského soudu v Praze, s datem vzniku 22.12.2005. 

POSLÁNÍ A CÍLE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Poslání Újezdského STROMu napovídá již samotný název, Spolek pro Trvalý Rozvoj 
a Okrašlování Městské části Praha 21, zkráceně dle vyznačených velkých písmen -
STROM. Těžištěm činnosti je občanské sdružování osob majících společný zájem 
v ochraně životního prostředí, jeho spoluvytváření, okrašlování a hledání cest 
vedoucích k trvale udržitelnému způsobu života na místní úrovni v návaznosti na cíle 
nadregionální.  Hlavní cíle spolku: 

1. ochrana přírody a krajiny  
2. zachování a podpora lesa jako základního prvku, který dal městské části Praha 

21 - Újezd nad Lesy název a je obsažen v jejím znaku i praporu  
3. rehabilitace pevných osobních vazeb obyvatel k místu bydliště jako protiváhy 

k anonymnímu komerčnímu zneužívání 
krajiny  

4. podpora zdravého způsobu života 
a znovuobjevení hodnoty života v zeleni 

5. vytváření míst pro zdravý růst mládeže – 
dětských hřišť, sportovišť pro starší dětí 
a jejich spontánní aktivity a sporty; míst pro 
rodinné aktivity, nalezení prostoru pro 
vybudování stezek zdraví, cyklostezek 
a podobně 

6. hledání cest směřujících k trvale 
udržitelnému rozvoji, vytváření a 
prosazování koncepcí trvale udržitelného 
způsobu života na místní úrovni v 
návaznosti na cíle regionální, národní i 
mezinárodní 

7. spolupráce s orgány státní správy a místní 



www.ujezdskystrom.info/VZSTROM15.pdf  strana 2/8 

samosprávy a dalšími organizacemi při prosazování a podpoře programových 
cílů spolku,  

8. spolupůsobení při územním a stavebním rozhodování v Újezdě nad Lesy nebo 
v okolních lokalitách, které by mělo dopad na území působnosti spolku 

9. kontakty a spolupráce s dalšími myšlenkově blízkými organizacemi v regionu  
10. výchovná, vzdělávací, publikační, osvětová a propagační činnost na podporu 

cílů sdružení 
11. rozvoj občanské společnosti  
12. obecné okrašlování 

 

ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Orgány spolku jsou Shromáždění a výkonný Výbor sdružení. O zásadních věcech 
rozhoduje Shromáždění. Shromáždění sestává ze všech registrovaných členů. Výbor 
sdružení, majícího právní formu spolku, spolek reprezentuje a řídí jeho činnost.  

Předseda:  Ing. Michael Hartman, členové Výboru: Lucie Růžičková, Ing. Michael 
Hartman, MUDr. Zita Kazdová  

Sídlo spolku a kontakt: 
 
Újezdský STROM – Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21,o.s. 
Čenovická 2145 
190 16 Praha - Újezd nad Lesy 
www.ujezdskystrom.info 

Transparentní účet: 2600264455/2010   

IČO: 27 02 01 18 
číslo registrace: VS/1-1/62709/05-R 

Jako spolek je sdružení od 1.1.2014 zapsáno u Městského soudu v Praze pod spisovou 
značkou L 16296 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu  
 

1.Klánovický les 
 
Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v únoru r. 2013. 
Pro Újezdský STROM a spřátelené OSZKL stále pokračuje: 
1.účastí ve stavebním řízení, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r. 2008 za účelem legalizace černé stavby 
rekonstrukce klubovny 
2.úsilím domoci se procesní správnosti v územním řízení 
 
- právní úkony spojené s body 1. a 2. koná JUDr Petr Svoboda 
 
3.v úkolu otevřít otázku Smlouvy o smlouvě budoucí s LČR na pronájem cca 130ha státního lesa společnosti FGRP. Tímto 
úkolem byla pověřena i radnice MČ P21, problém byl vyhodnocen jako jeden z 10 nejdůležitějších na Veřejném foru a následné 
anketě v květnu 2014.  
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V žádném z uvedených bodů nedošlo k posunu či vyřešení.  

 

2.Pravidelné brigády a úklid lesa 
 
Duben 2015_XVI. Úklid lesa 
ve spolupráci s kampaní Clean Up the World  
Podpořili jsme 2. ročník Ukliďme Česko pomocí při zmapování černých skládek a druhým společným úklidem s Lesní školkou 
Klánovice ( M. Hartman), více info na našem webu v článku Úklidová sobota 18.4.2015 
 
Průběžný úklid lesních cest na stezkách Lesní galerie I a II provádíme celoročně. V r. 2015 došlo k dohodě o společné péči s 
MČ P21, o kterou jsme usilovali od r. 2013. Na trojstranné schůzce Újezdský STROM – MČ P21 – Lesy ČR bylo dohodnuto, že 
většinu košů na stezce LGI převezme do své péče MČ P21, spolek bude uklízet pouze méně dostupná místa na LGI a odpočinková 
místa LGII. Článek ke schůzce a zápis dohody v příloze článku na našem webu: Schůzka Újezdský STROM - Lesy ČR - MČ P21. 
Konečně! 
 
Září 2015_Údržba přístupové cesty k nádraží 
vysekání grantové pěší cesty z křižovatky ulic Polepská X Čankovská, ústící na LGI a dále k vlakovému nádraží. Info v článku na 
našem webu Posekali jsme zatarasenou cestu k nádraží 
 
 
 

3.Granty a projekty 
 
2013/2014_Revolvingový fond MŽP, 10.výzva 
Lesní galerie II aneb Klánovickým lesem krok za krokem 
externí dotace MŽP: 629 748,-Kč + 10% spoluúčast MČ P21  
úspěšně ukončeno k 31.3.2014                   
V r. 2015 probíhají průběžné kontroly a opravy v rámci udržitelnosti:  
Kontroly a opravy Lesní galerie I_2014, 2015 
Předchozí info o projektu:  
Grantový projekt MŽP - Lesní galerie II , Vernisáž Lesní galerie II , Lesní galerie II - otevřeno!  
  
 
Týden udržitelného rozvoje 2015  
do historicky první příležitosti v ČR jsme se na přelomu května a června 2015 zapojili dvěma 
dobrovolnickými akcemi: 
1.Úklid a kosení obnovené cesty s alejí Jižní spojka – místní a firemní dobrovolníci DHL 
2.příprava a úklid petanque hřiště na stezce LGI pro turnaj Dne sousedů 2015  
(spolupráce s Otevřeným Újezdem) 
Info na našem webu: Naše aktivity v Týdnu uržitelnosti 2015 
 
 
 
2014/2015_LČR 
Archeologická naučná stezka Po stopách středověké vesnice HOL v Klánovickém lese  
externí dotace a spolupráce LČR v „Programu 2020“:  75 100,- 
Unikátní naučná stezka v Klánovickém lese v katastru Újezd nad Lesy, mapující  středověkou obec 
Hol rozlohy cca 14,5ha. Odborná spolupráce s Mgr. Michalem Beránkem, archeologem Muzea v 
Chebu. 
V r. 2014 proběhly přípravné práce, realizace stezky v terénu a webové stránky stezky v r. 2015.  
Info o projektu: 
Připravujeme projekt HOL v Klánovickém lese  
Klánovický les má novou naučnou stezku - Po stopách středověké vesnice HOL 
 
 
 
Říjen 2015_III.sázení s Mary Kay   
externí dotace – firemní sponzoring Mary Kay: 40 000,-Kč  
29.10.2015 bylo v rámci firemního dobrovolnictví v Kl.lese vysazeno 300 mladých dubů.  
Náklady na nákup stromků a občerstvení po práci uhradila společnost Mary Kay.  
Akci zorganizoval Újezdský STROM ve spolupráci s panem revírním Sedláčkem v rámci 
osvětové činnosti LČR, tentokrát za pomoci Lesů Hl.m.P., které nám na akci zapůjčily profesionální sekeromotyky. 
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Info o akci: 
Připravujeme 3. podzimní sázení s Mary Kay 
Třetí sázení s Mary Kay 
 
 
2014/2015_Grant hl.m.P   
„Jižní spojka“– obnova ovocného stromořadí a historické cesty  
v Újezdě nad Lesy - I.etapa 
externí dotace Hl.m.Praha: 140 000,-Kč 
firemní sponzoring DHL 46 585,- Kč  
firemní dobrovolnictví DHL 6 050,- Kč 
„Jižní spojka“ je současný název pro historickou alej a pěší cestu délky cca 550m na jižní hranici zastavěné části MČ P21 - Újezda 
nad Lesy, která spojuje: 
ulice Staroújezdskou, kde navazuje na již obnovený okruh cest k Rozcestí pod Trojmezím 
a křižovatku polní cesty v prodloužení Oplanské, odkud je možné  pokračovat na Újezd, Koloděje a na Běchovice. „Jižní spojka“ 
je součástí dlouhodobého projektu obnovy alejí a cest okolo Újezda, který je systematicky prováděn od r. 2011. Grantový projekt 
v r. 2014 navázal na geometrické vyměření a vytýčení cesty na náklady STROMu v r. 2013 a dobrovolné aktivity místní komunity 
v minulých letech. 
V r. 2014 byla kompletně zprůchodněna celá Jižní spojka a štěpka byla použita na zpevnění cesty. Vyřezání porostu se provádělo 
na základě povolení o kácení  UMCP21/15645/2014/OZPD/Sve ze dne 24.10.2014, které vydal OŽPD P21. 
V r. 2015 bylo z této dotace podél obnovené cesty dosazeno 40 vysokomenů původních odrůd ovocných stromů, byla prováděna 
povýsadbová a následná péče, především zálivka v mimořádné výši, odpovídající extrémnímu suchu a vysokým teplotám v r. 
2015. 
Jižní spojkujsme zapojili do prvního Týdne udržitelnosti v Čechách a uspořádali jsme brigádu místních a firemních 
dobrovolníků na této obnovené pěší cestě, při níž jsme uklidili zbytky komunální skládky a vysekali pás trávy a  kopřiv kolem 
cesty. Pracovně – společenská akce byla ukončena piknikem se studeným občerstvením namísto tradičního opékání buřtů, protože 
jsme respektovali extrémní sucho s nebezpečím požárů. 
Ukončení grantu je prosinec 2015. 
Info o projektu:  
Připravujeme realizaci grantu "Jižní spojka"  
Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu, 
Jižní spojka - obnova pěší cesty a ovocné aleje 
 
 
2015/2016_Grant hl.m.P   
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy  
externí podpora hl.m.P.: 100 000,-Kč 
externí podpora z firemního sponzoringu a dobrovolnictví DHL: cca 40 000,-Kč 
Jedná se o botanický výzkum ve spolupráci s Hl.m.P. a na jeho základě o přeměnu dvou polních 
pozemků v majetku MČ P21 na přirozený mokřad okolo pobočného prameniště Běchovického 
potoka. V r. 2015 jsme zahájili geometrickým vyměřením lokality, jejím označením v terénu a informací přilehlým sousedům. 
Jako vždy zaznamenáváme postup prací na webu. 
Info o projektu:  
Máme další grant, děkujeme Hl.m.Praze! 
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy - grantový projekt 2015 - ? 
 
 
 
2015_Grant MČ P21 
Dokončení LGI  - informační cedule Pétanque pro každého                         
dotace z grantového programu MČ P21: 3390,-Kč  
spoluúčast Újezdského STROMu: 1720,-Kč.  
Info o projektu:  
Lesní galerie v průseku dokončena. Cedule "pétanque" je hotová. 
 
 
Švestková alej v Polesné 
po dokončení sázení v r. 2014 má nyní farní švestková alej svou webovou stránku, do níž jsme přispěli informacemi. 
Info o akci:  
Aktuální grantové projekty a jiné dobrovolné aktivity STROMu 
Farní alej na Blatově má vlastní webovou stránku 
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Obnova laviček na stezce LGI 
dodali jsme podklady pro obnovu sedmi laviček na nejfrekventovanější trase LG I, obnovu provedly Lesy ČR , poděkování a info 
na našem webu: Poděkování Lesům ČR za obnovu laviček na stezce Lesní galerie I v Klánovickém lese 
 
Výstava o újezdských spolcích v Újezdském muzeu 
dodali jsme podklady pro bilanční výstavu, věnovanou újezdským spolkům v Újezdském muzeu, kterou přiipravili manželé 
Tomaidesovi, poděkování a info na našem webu: Poděkování za výstavu o újezdských spolcích 
 
 
Po zkušenostech s vedením obce v r. 2015 nebude Újezdký STROM prozatím zpracovávat žádné žádosti o externí granty 
na zvelebení pozemků v majetku MČ P21, jak to činil doposud. Žádosti pro období 2016 se musejí zpracovávat již v r. 
2015 a spolupráce s MČ P21 byla v tomto roce pro spolek natolik obtížná, že až do změny strategie vedení obce zpět ve 
prospěch dobrovolnictví a péči o životní prostředí, nebudeme o žádnou externí dotaci usilovat. Více v článku: Ohlédnutí za 
rokem 2015 z pohledu koordinátorky grantových projektů Újezdského STROMu 
 

 
4.Spolupráce s NNO, petice, informace a pozvánky 
 
Leden 2015 
 
-podpora Prvního setkání NNO k programu Rady vlády pro udržitelný rozvoj, viz pozvánka na našem webu NNO k 
udržitelnému rozvoji – pozvánka 
 
-zahájena informační kampaň k Pražským stavebním předpisům, viz články na našem webu  
Pražské stavební předpisy - aktuální téma,  
Újezdský STROM podpořil připomínky PSP, zaslané Auto*Matem, Arnikou a Pražskými matkami 
 
-podpora a rozšíření petice Nechceme holé břehy pro záchranu břehové aleje podél Orlice v Hradci Králové, viz článek na našem 
webu Břehová alej v Hradci Králové - pokračování v r. 2015 
Podpora a rozšiřování info k tématu pokračuje průběžně do r. 2013 
 
-zahájena kampaň proti prolomení těžebních limitů „Limity jsme my, Ji řetín nedáme!“ viz články na našem webu Jiřetín? 
Jiřetín!,  
Limity těžby jsme my - Jiřetín nedáme! 
 
 
Březen 2015 
 
-zahájena informační kampaň dobrovolnických úklidů v okolí a propagace akce „Ukli ďme Česko 2015“ a „Ukliďme svět 
2015“, viz články na našem webu  
Začíná letošní jarní úklid,  
XVI. jarní úklid – pozvánka,  
Podporujeme druhý ročník celonárodní dobrovolnické akce Ukliďme Česko,  
Tisková zpráva Ukliďme Česko ze dne 20.4.2015,  
Poděkování Ukliďme Česko,  
Fotosoutěž Ukliďme Česko 2015,  
Tečka za letošní akcí Ukliďme Česko,  
Mezinárodní den dobrovolníků 2015 
 
-informační kampaň a podpora prvního Týdne udržitelnosti v ČR,  viz článek na našem webu Udržitelnost už není sprosté slovo, 
vlastní zapojení spolku viz sekce 3.Granty a projekty 
 
-podpora a rozšíření ankety Strom roku 2015, kterou vyhlašuje Nadace Partnerství,  viz článek na našem webu Strom roku 2015 - 
vyhlášení ankety 
 
-podpora celosvětové akce Hodina Země 2015, viz článek na našem webu Hodina Země 2015 
 
-podpora výzvy Objevme významné stromy,viz článek na našem webu Objevme významné stromy Prahy! 
 
Duben 2015 
 
-pokračování podpory a rozšířování info a celostátní petice za dobrý zákon o Národním parku Šumava  viz celoroční články na 
našem webu  
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Novinky ze Šumavy,  
Úspěch v procesu schvalování Novely zákona o ochraně přírody,  
Vlci na Šumavě, putování divočnou a trvající PETICE za dobrý zákon o NP Šumava,  
Pozvání na koncert pro budoucnost šumavské divočiny,  
Národní park Šumava jde do druhého kola, pozvání na 2.12.2015 
Podpora a rozšiřování info k tématu pokračuje průběžně od r. 2014, viz starší články na našem webu Šumava v Parlamentu, 
Senátorská hanba - návrh zákona o Šumavě 
 
-info o článcích a vypisovaných grantech pro aktivity ve prospěch životního prostředí, viz článek na našem webu Duchovní 
rozměr přírody, granty a aktivní prázdniny 
 
Květen 2015 
 
-zahájena informační kampaň o vodě a nebezpečí sucha: informace a podpora Koalice pro řeky, viz článek na našem webu  
Pozvání na seminář o živé vodě  
 
-informace a podpora Týdne lesů 2015, viz článek na našem webu Končí Týden lesů 2015, zájem a péče o les pokračují 
 
Červen 2015 
 
-podpora a aktivní zapojení do  kampaně za zachování silných a účinných naturových směrnic Evropské unie, viz článek na 
našem webu s našimi připomínkami v příloze Podporujeme naturové směrnice EU! 
 
Červenec 2015 
 
-zahájena kampaň na podporu a rozšíření Nominace Alej roku 2015 s doprovodnými Koncerty pro aleje, následné informace o 
průběhu a výsůedcích, viz články na našem webu  
Letní koncerty pro aleje a nominace Alej roku 2015,  
Hlasujte pro nejkrásnější alej. Nebo pro tu nejohroženější..,  
O Aleji roku 2015 a jiných alejích 
 
-podpora a aktivní zapojení do připomínkování zásadních změn Územního plánu Prahy, viz článek na našem webu s našimi 
připomínkami v příloze DŮLEŽITÉ: připomínky zásadních změn Územního plánu Prahy DO 14.8.2015 
 
Srpen 2015 
 
-informační kampaň o vodě a nebezpečí sucha:  
SUCHO jako téma...je pozdě? 
Sucho jako téma...řešení? 
Česká (s)poušť - výzva vládě k uvážlivému hospodaření s vodou. Přidejte se! 
Ohlédnutí za světovým klimatickým summitem 
 
-podpora a informační kampaň ke jmenování šéfa Odboru územního rozvoje na Magistrátu,  viz články na našem webu 
Podporujeme TZ Arniky ke jmenování nového šéfa územního rozvoje Prahy, 2x AKTUALIZACE s dobrým koncem :-) 
 
-podpora a rozšíření petice Za zachování topolové aleje Černošice - Radotín   
viz pokračující článek na našem webu Petice za zachování aleje Černošice - Radotín, průběžná aktualizace 
 
Září 2015 
 
-podpora a rozšíření petice Zeleného kruhu Za spravedlivé rozhodování o stavbách  
viz článek na našem webu Připojte se k výzvě za spravedlivé rozhodování o stavbách 
 
další informace a pozvánky: 
Zprávy o stavu životního prostředí 
Vánoční dárek s přidanou hodnotou 
TZ Centra pro životní prostředí o překračování limitů prachu, oxidu dusičitého a benzo-a-pyrenu v pražském ovzduší 
"Každý les zní jinak" říká Karel Rokyta, lesní inženýr, znalec a milovník lesů 
Děkujeme všem spolupracovníkům a přejeme požehnané Vánoce 
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5.Správní a připomínkovací řízení 
 
 
-účast v řízeních o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les (Újezd, Klánovice), v nichž hájíme veřejný zájem na zachování 
zeleně a uložení náhradní výsadby.  
 
-kácení většího rozsahu bylo v r. 2015 např. kácení sedmi lip na hlavní v Újezdě nad Lesy v majetku MČ P21. Info v článku: 
Další kácení lip na hlavní v Újezdě 
 
-účast ve vybraných řízeních SÚ MČ P21 od r. 2013 – oznámení jsou zasílána datovkou ze SÚ dle specifikace oblastí našeho 
zájmu. Naše připomínky se standardně týkají dodržování procenta zeleně a žádostí o posouzení výjimek z hlediska veřejného 
zájmu. Pro časově velmi náročnou, kvalifikovanou a skutečně účinnou účast ve stavebních a územních řízeních, včetně kontroly, 
zda jsme řádně informováni o všech řízeních, nám stále chybí dobrovolník z oboru. 
 
V r. 2015 jsme si prošli dezinformační a pomlouvačnou anabázi od nového vedení Újezda, které bylo nakonec odvoláno v 
listopadu 2015, od starosty Růžičky(ANO), který byl nakonec odvolán v listopadu 2015 a od Újezdského zpravodaje, jehož 
šéfredaktor byl nakonec odvolán v říjnu 2015: 
Újezdský STROM se ohradil proti útokům starosty Růžičky 
Otevřené dopisy panu Růžičkovi - starostovi Újezda nad Lesy za ANO 
Odpovědi starosty Růžičky a místostarostky Čechové na stížnosti Újezdského STROMu - na pokračování 
Újezdský STROM a jeho členové na indexu Újezdského zpravodaje. 
 
 
 

6.Práce v samosprávě a komisích 
 
Během r. 2015 probíhaly pravidelné páteční schůzky STROMu a kandidátky Otevřený Újezd a přátel vždy 1. pátek v měsíci. 
  
V komunálních volbách v říjnu 2014 voliči potvrdili uskupení Otevřený Újezd s účastí tří členů Újezdského STROMu jako druhé 
nejsilnější v Újezdě s počtem 3 zastupitelů ze 17. Nová Rada MČ ( ANO – ČSSD – TOP 09) odmítla všechny zástupce 
Újezdského STROMu jako členy nových komisí pro období 2014 – 2018.  Viz článek na našem webu Okrašlovací spolek 
Újezdský STROM odmítnut v komisích Rady MČ Praha 21? 
 
Veřejné aktivity, ve kterých se v MČ mohli angažovat členové Újezdského STROMu v r. 2015, ovšem nikoli za spolek, ale za 
volební uskupení Otevřený Újezd, jehož jsou současně též členy: 
 
Ing. Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, člen Kontrolního výboru 
  
MUDr. Zita Kazdová:  
externí členka Muzejní rady 
  
Za účelem vyplnění informačního vakua ve zpravodajství z občanského života, včetně informací o grantových příležitostech a 
akcích, probíhajících v Újezdě a okolí, se Zita Kazdová stala zakladatelkou a dobrovolnou redaktorkou internetového deníku 
Otevřené noviny – občanského zpravodaje pro Újezd nad Lesy a okolí 
 
 

7. Medializace 
 
webové stránky STROMu www.ujezdskystrom.info :  
chronologicky řazené články k aktuální činnosti sdružení, výzvy, pozvánky. Modré podtržené texty ve výroční zprávě jsou 
povětšinou refernce na naše stránky. 
 
Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz  
se staly druhým hlavním informačním mediem. Jedná se o občanský zpravodaj pro Újezd nad Lesy a okolí, zaměřený na 
udržitelnost života, občanskou angažovanost a informační servis o dění v lokalitě 
 
ÚZ: 
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redakce ÚZ nezveřejnila řádně zaslanou pozvánku na XVII.úklid lesa a článek o projektech udržitelnosti 
zveřejněny byly články o ukončení grantů Lipové III a Hol, telegrafické zprávy o činnosti v 1. a 2. půlce roku 2015, o údržbě 
zeleně u Polydomu a dva otevřené dopisy starostovi Růžičkovi k tématu dobrovolný úklid lesa 
 
plakáty ve vývěskách:  
XVII. Úklid Klánovické lesa 
 
 

8. Organizace a struktura  
 
-členská schůze 11.5.2015 v restauraci Level: Shromáždění členů Újezdského STROMu 
-spolek v r. 2015 funguje bez organizačních i jiných změn 

 

 
ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 
 
V roce 2015 disponoval spolek zůstatkem z činnosti v minulých obdobích ve výši 
183 409 Kč určených na probíhající grantové projekty z období roku 2014/2015. 
K tomu získal podporu institucionálních, firemních a individuálních dárců v hodnotě 
228 491 Kč, určených na projekty a činnost převážně v období 2015/2016. 
 
Získané prostředky byly zapojovány v souladu probíhajícími projekty a účelem 
spolku. Detaily pohybu prostředků lze sledovat na veřejně přístupném 
transparentním účtu. Přehled dotačních akcí a projektů je uveden na www.ujezdskystrom.info 

Děkujeme každému z našich dárců a pomocníků, bez nichž by se nám nepodařilo 
naše aktivity realizovat!  
Děkujeme za získané dotace, máme radost, že se nám daří vytvářet z nich projekty 
na zkrášlení a zlepšení prostředí Újezda a okolí. 
Děkujeme všem, kteří se na činnosti spolku podíleli svým osobním volnem, 
dobrovolnickou prací ve prospěch cílů sdružení, dobrou radou či nasměrováním. 
Děkujeme partnerským spolkům z Klánovic, Úval, celostátnímu spolku Arnika i všem 
dalším, kteří se s námi podíleli na akcích okrašlování a ochrany životního prostředí. 
Děkujeme úřadu MČ Praha 21 za součinnost při organizování akcí čištění lesa a 
realizaci dalších okrašlovacích projektů na území naší městské části.  
Děkujeme pracovníkům státního podniku Lesy České republiky a Lesy hl. m. Prahy 
za ochotu spolupracovat na společných lesních projektech. 

Za výbor sdružení: 

MUDr. Zita Kazdová, pověřený člen Výboru Újezdského STROMu 
Ing. Michael Hartman, předseda 

V Praze: 10. 8. 2016 


