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Újezdský STROM - Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, Čenovická 2145,  
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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 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 v roce 2017 
 

 

1. Klánovický les 
 
Pro vnímání veřejnosti skončila osmiletá golfová aféra změnou územního plánu v únoru r. 2013. Újezdský STROM 
ale stále zůstává účastníkem neukončených řízení 
 
1. stavební řízen, které vede bývalý investor FGRP na SÚ MČ P21 od r. 2008 za účelem legalizace černé stavby 
rekonstrukce klubovny – žádný posun 

 
2. procesní správnosti v územním řízení  
 
S právními úkony spojené s body 1. a 2. pomáhá JUDr Petr Svoboda. 
 
Informace  k tématu našeho lesa na webu STROMu v r. 2017: 
Rok 2017 zahajuje Klánovický les jako téma lednového Újezdského zpravodaje    

 

2. Pravidelné brigády a úklid lesa 
 
Újezdský STROM je v r. 2017 opět mediálním partnerem celonárodní kampaně Ukliďme svět, ukliďme 
Česko. K zapojení MČ P21 do kampaně jsme dopisem ze dne 1.3.2017 vyzvali  Radu MČ a tajemníka 
ÚMČ P21. Výzva zůstala bez odpovědi.  
Informace, tiskové zprávy a pozvánky Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 jsou na našem webu: 
 
Újezdský STROM opět mediálním partnerem Ukliďme svět a Česko 2017   
Fotosoutěž Ukliďme svět a Česko 2017   
Ukliďme 2017 - zapojení mládeže   
Měsíc před Velkým úklidem je zaregistrováno 1000 akcí. TZ 4 Ukliďme 2017   
Jsme opět mediálním partnerem kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017   
Ke světovému dni vody 2017 - Ukliďme svět a Česko TZ 5   
Ukliďme svět a Česko 2017 k tiskové konferenci na MŽP, TZ6   
Hlavní úklidová vlna v sobotu 8.4.2017 se převalila Čechami,  Moravou a Slezskem. TZ8 Ukliďme svět a Česko   
Závěrečná TZ jarní etapy Ukliďme svět a Česko 2017. Pozvání na pokračování na podzim   
Podzimní kampaň "Ukliďme svět, ukliďme Česko" 2017   
Sobota 23.9.2017 - hlavní den podzimní kampaně Ukliďme svět a Česko 2017  
Úklidová sezona 2017 je ukončena, závěrečná TZ Ukliďme svět a Česko   
Poděkování od "Ukliďme" ke dni dobrovolníků. Výhled na rok 2018   
O dvou podzimních brigádách roku 2017 v Újezdském zpravodaji 1/2018   
V rámci kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko 2017 náš spolek zorganizoval a provedl již XVIII.jarní 
úklid Klánovického lesa: 

Pozvání na XVIII. úklid s Újezdským STROMem. V rámci celonárodního veleúklidu 8.4.2017   



XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
V podzimní vlně kampaně 2017 jsme pracovali na udržitelnosti grantového projektu Jižní spojka a na 
opravách LGI. 
 
Brigáda s DHL na Jižní spojce v sobotu 14.10.2017  
Úklid Lesní galerie s Ukliďme svět a Česko 23.9.2017  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stezky Lesní galerie I a II jsou pravidelnou součástí „velkých“ úklidů, průběžný úklid lesních cest na 
stezkách LG provádíme celoročně:  
Výsledky kontroly LG v Klánovickém lese v roce 2017   
XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017  



 

3. Granty a projekty 

 
V r. 2017 se spolek z vlastního rozhodnutí opakovaně neúčastnil grantového řízení MČ P21, ani nežádal 
o individuální dotace MČ P21. Prostředky na projekty ve prospěch Újezda nad Lesy dlouhodobě získává 
Újezdský STROM z externích dotací a firemního sponzoringu. 

 
Protivandalská kampaň 
Dopracovaný návrh na projekt protivandalské kampaně v MČ P21 jsme i v r. 2017 zasílali zástupcům úřadu, 
odboru MA21 a MAP. Konkrétní odpověď jsme ani po dvou letech nedostali a ke spolupráci nad tématem jsme 
nebyli přizváni. O tom, zda MČ v nějaké formě protivandalskou kampaň vede, nemáme informace. 

 
Systematizace a předávání externích grantů v MČ P21 
Začátkem února 2017 jsme zpracovali návrh "Systematizace grantů, realizovaných na pozemcích MČ z 
externích dotací a předávání grantem zhodnocených pozemků zpět do péče MČ" a datovkou odeslali na 
ÚMČ P21. Je to čtvrtý a za pět let již několikrát vylepšený pokus o standardizaci postupu, který úřadu zatím bez 
jakékoli odezvy nabízíme od r. 2013. Tentokrát jsme proces předávání zapojili do širšího návrhu systematizace a 
zprůhlednění celého procesu nakládání s externími dotacemi a projekty z nich realizovanými. Ze strany MČ P21 
opět bez odpovědi.  

Návrh na systematizaci pocesu externích grantů, realizovaných v MČ P21  

 
Využití zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím: 
1. Individuální dotace MČ P21 - odpověď dle 106   
2. Informace MČ Praha -Koloděje k plánu stavby trvalého kruhového objezdu na křižovatce V lipách a K 
Běchovicům. 
3. Informace TSK k projektu Cyklotrasy A50/A500 úsek „historické cesty Blatovská alej“ - získané informace se 
staly podkladem ke správním řízením v r. 2018. 
 
Údržba naučných stezek Lesní galerie I a II: 
Výsledky kontroly LG v Klánovickém lese v roce 2017   
XVIII. úklid s Újezdským STROMem v sobotu 8.4.2017   
Úklid Lesní galerie s Ukliďme svět a Česko 23.9.2017   
Poděkování za údržbu LG I "mimrovky" v ÚZ 11/2017 
 
 
Aktualizace grantového projektu Naučná stezka po stopách středověké vesnice HOL 
v Klánovickém lese: 
Osada Hol jako živá. Vizualizace zaniklé středověké vsi a obohacení naučné stezky  
 
Projekt Hol, financovaný Lesy ČR, byl ukončen v r. 2015A stezka byla slavnostně otevřena u 
příležitosti 700. výročí narození Karla IV. Dne 14.5.2016.  
 
Sázení stromů a oprava oplocenky v Klánovickém lese v rámci firemního dobrovolnictví Mary Kay 
Ve spolupráci s Lesy Č a Lesy hl.m.Prahy, tentokrát s přednáškou o cirkulární ekonomice:  
Páté sázení dubů v Klánovickém lese s Mary Kay  
 
 
 
2015/2017_Grant hl.m.P. 
Revitalizace prameniště Běchovického potoka v Újezdě nad Lesy  
Projekt byl úspěšně ukončen v řádném termínu 31.6.2017, závěrečná zpráva je zveřejněna na webu 
Újezdského STROMu: 
https://sites.google.com/a/ujezdskystrom.info/strom/aktuality/zaznambeznadpisu-2   
 
Dosaženým výsledkem projektu je stanovení a zahájení managementu louky v nivě Běchovického 
potoka a zvýraznění trvale podmáčených míst vytvořením fakultativní tůňky s ponecháním průsaku vody v 
zájmovém území. Bylo vysazeno pět stromů  - 2 lípy a 3 duby. Součástí projektu se stala populárně zpracovaná 
velmi úspěšná výstava Voda živá ve spolupráci s Újezdským muzeem a Masarykovou ZŠ a informační materiály o 
významu vody v krajině s využitím konkrétního příkladu mokřadu v nivě Běchovického potoka. Kurátorkou výstavy 
byla koordinátorka grantu Zita Kazdová. Revitalizace tzv. „pobočného prameniště“ Běchovického potoka zapadá do 
koncepce obnovy pěších cest na jihu Újezda nad Lesy, na níž se spolek Újezdský STROM aktivně podílí od r. 2010. 
 
Pozvání na výstavu Voda živá v Újezdském muzeu  
Jak vznikal projekt prameniště Běchovického potoka?  



 
Grant „Pramenště“, spolek Újezdský STROMa a jeho jednotliví členové se  stali cílem intensivních útoků, pomluv a 
šikany spolku OKO z Újezda nad Lesy a zastupitele Duchka (SÚL a Patrioti), který je současně místopředsedou 
spolku OKO a šéfredaktorem Magazínu Oko. Na základě doporučení z MHMP jako donora dotace jsme v listopadu 
2016 přestali zveřejňovat podrobné informace o projektu na webu STROMu. 
  
V r. 2017 inicioval Spolek OKO prověření grantu kontrolními orgány MHMP, dílčí otázky spojené s vlastnictvím 
pozemku (MČ P21) řeší po „anonymním“ udání MČ P15. O průběhu, či výsledcích těchto a souvisejících jednání 
není Újezdský STROM informován.  
 
V souvislosti s grantem byla koordinátorka udána zastupitelem Duchkem a jeho stranickým kolegou Ing. Lamešem 
k přestupkové komisi v MČ Praha – Klánovice, jednání komise nebylo do konce r. 2017 ukončeno. 
   
V průběhu r. 2017 probíhala intensivní komunikace členů spolku o projektu s ÚMČ P21. Písemná komunikace, 
spolkem archivovaná, odhalila alarmující neinformovanost a neochotu, či neschopnost informace přijmout, či si je 
vzájemně předávat mezi jednotlivými odbory či zaměstnanci úřadu, včetně Komise životního prostředí a radní za 
ž.p. Dr. Jenšovské (Pro Prahu). Míra „mimochodné komunikace“, neustálých a donekonečna opakovaných výpadů 
proti  projektu a spolku Újezdský STROM, založených na vyfabulovaných předpokladech, vzbuzuje podezření buď 
na naprostou nekompetentnost dotčených úředníků a radní Jenšovské, nebo na zlou vůli či osobní nepřátelství vůči 
Újezdskému STROMu či jeho členům.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2017/2018_Grant hl.m.P. 
Polní mokřad s květnatou loukou v nivě Běchovického potoka 
Projekt přímo navazuje na přírodě blízkou úpravu lokality v období 2015/2017 a řeší údržbu a stabilizaci 
bezlesého území v nivě Běchovického potoka. Péče o území, umožněné touto dotací bude ukončena k 
31.12.2018. 
 
Následná standardní žádost, adresovaná MČ P21 jako vlastníkovi pozemku, o umožnění podání grantové 
žádosti Hl.m. Praze na údržbu lokality v období 2018/2019, byla na doporučení Komise životního proetředí KŽP 
(předsedkyně KŽP je radní Dr. Jenšovská) usnesením RMČ ze dne 21.11.2017 zamítnuta. Lokalita tak z rozhodnutí 
MČ P21 nemá po konci r. 2018 zajištěnou nutnou navazující péči. 
 
 
2017/2018_Grant hl.m.P. 
Údržba pěší cesty a ovocné aleje „Jižní spojka“ v Újezdě nad Lesy   
Projekt navazuje na obnovu historické pěší cesty „Jižní spojka“ a výsadbu ovocné aleje  
a řeší údržbu pro období 2017/2018. „Zakladatelský“ grantový projekt s podporou 
Hl.m.Prahy „Jižní spojka“, byl řádně ukončen k 31.12.2015. 
Brigáda s DHL na Jižní spojce v sobotu 14.10.2017   
 
 

 



 
4. Spolupráce s NNO, petice, informace, pozvánky. Správní a 
připomínková řízení 
 
V r. 2017 pokračovala spolupráce Újezdského STROMu s neziskovými organizacemi, orgány a organizacemi  
i aktivními občany především v soustavném zájmu o udržitelný život a péči o krajinu, veřejný prostor a životní 
prostředí. Hlavními partnery zůstává Arnika.org, Hnutí DUHA, Nadace Partnerství, o.s. Pošembeří, Společnost pro 
udržitelný život (STUŽ), Rada vlády pro udržitelný rozvoj (projekt ETUR), AV UK a environmentálně zaměřené 
spolky.  
 
Hlavními tématy roku 2017, na nichž se Újezdský STROM aktivně podílel byly: 
 
Metropolitní plán a strategie Hl.m.Prahy a ČR 

Metropolitní plán - jak dál? pozvání na seminář STUŽ   

Návrh Strategie adaptace hlavního města Prahy na klimatickou změnu   

Strategický rámec ČR do roku 2030 je schválený   

 
Novela stavebního zákona.  
Zapojili jsme se též individuální komunikací s poslanci a senátory a podpořili právní cestu návratu občanských práv 
do rozhodování, týkající se životního prostředí. Občanská společnost ale byla smetena většinovým rozhodnutím PS 
v neprospěch občanů i práva životního prostředí, naopak ve prospěch stavební a dopravní lobby. Špatná novela 
stavebního zákona z dílny MPSV a ministryně Šlechtové (ANO) včetně veřejnosti nepřátelských přílepků poslanců, 
začne platit od 1.1.2018. Právní spor a snaha o návrat alespoň části občanských práv bude pokračovat v r. 2018. 
 
Připojujeme se k výzvě senátorům: Vraťte nám právo spolurozhodovat o tom, co má stát pod našimi okny! 
Připojtese taky!!   
 
Novela stavebního zákona opět v PS  
 
 
Přeložka I/12 (obchvat Újezda nad Lesy) a běchovická křižovatka 511.  
V obou řízeních EIA vznesl Újezdský STROM připomínky, které byly zohledněny v konečném stanovisku. Konečným 
stanoviskem v r. 2017 bylo zakončeno řízení 511, stanovisko pro přeložku I/12 bude vydáno až začátkem r. 2018. 
 
Připomínková řízení na dvě související dopravní megastavby - 511 a I/12   
Připomínkování EIA k obchvatu skončeno, setkání investora s veřejností v Újezdě ve čtvrtek 22.6.2017   
Posudek EIA k 511, vypořádání připomínek a návrh kladného stanoviska MŽP  
Posudek EIA na přeložku I/12. Vypořádání připomínek Újezdského STROMu 
Veřejné projednání EIA I/12  
EIA pro 511 je zakončena souhlasným stanoviskem se 40 připomínkami, EIA pro I/12 je v poslední fázi 
předdokončením  
  

 
Spolupráce NNO a různá témata životního prostředí: 
 
Podporujeme otevřený dopis neziskovek k zákonu o veřejné (ne)prospěšnosti    
Nenechte si ujít NGO Market 2017   
Zvíře v nouzi - nová aplikace do našich chytrých telefonů   
Vztah obyvatel k přírodě - sociologický výzkum ČR z roku 2016  
Česko-moravská ekologická trilogie prof.Hany Librové   
Napsali o nás - STROM ve "víru" splašků v Klánovickém lese ?   
Den bez aut v Újezdě nad Lesy, pátek 22.9.2017   
Beseda STUŽ "Natura 2000" v úterý 3.10.2017   
Pozvání na seminář o udržitelné architektuře 7.11.2017 
První lednové pozvání od STUŽ - Budoucnost českých lesů 2.1.2018. AKTUALIZACE záznam semináře  
 
Volby do PS z pohledu životního prostředí a udržitelnosti 
 
Pozvání STUŽ na předvolební debatu. Jak se politici vypořádají s udržitelností?   

 



Zákon o českých národních parcích.  
V této kause se podařilo dosáhnou schválení lepší a odbornější varianty Zákona o NP. 

Připojujeme se k podpoře sněmovní verze zákona o národních parcích  

Hlasování o NP odloženo, kampaň Hnutí DUHA pokračuje. AKTUALIZACE: 1.3.2017 nové hlasování  

Ještě jedna bitva o přijetí dobrého zákona o NP. Ještě jedna žádost o pomoc  

Lobbistické senátní změny i prezidentské veto přehlasováno, poslanci schválili nová pravidla pro české NP  
 

5. Správní řízení o povolení kácení, místní stavební a územní řízení 
 
V r. 2017 pokračovala činnost spolku jako účastníka správních řízení o povolení kácení. Aktivně jsme se zapojovali 
především v řízeních, vedených o dřevinách na veřejném prostoru, či v majetku MČ. Naše vyjádření jsou součástí 
spisů a rozhodnutí OŽPD MČP 21, MČ Praha- Klánovice a nově též MČ Praha – Koloděje v jednotlivých řízeních.  
Pokračovala též účast spolku ve vybraných řízeních SÚ MČ P21, případné připomínky se týkají dodržování procenta 
zeleně a žádostí o posouzení výjimek z hlediska veřejného zájmu.  
 
Místopředsedkyně spolku se zúčastnila jednodenního semináře ČSOP „Účast spolku ve právních řízeních po r. 
2017“, zohledňující změny v účasti veřejnosti při ochraně životního prostředí v Novém stavebním zákoně a 
zákoně o EIA. 
 
Dokumentace a publikace na webu STROMu: 

Právní vztahy k dřevinám - beseda STUŽ, nová publikace a účast spolku ve správních řízeních   

Kolik stromů u nás mizí podél cest a silnic? Statistika Arniky 2003 – 2015 

Dosadba alejových stromů na cestách okolo hřbitova a kácení dvou lip před hřbitovem v r. 2016 

Pozitivní konec po velkém úsilí přineslo řízení, týkající se zachování krásného, zdravého dubu u 
tenisového klubu v Klánovicích a impozantní krajinné dominanty topolové aleje v Kolodějích: 

Příběh "tenisového dubu" v Klánovicích 2016/2017 

Příběh kolodějských topolů (prozatím) s dobrým koncem 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6. Práce v samosprávě a komisích 
 
Veřejně prospěšné aktivity, ve kterých se v r. 2017 v MČ angažovali členové Újezdského STROMu jsou 
převážně aktivity spolkové a to ve veřejném zájmu.  
 
Složení komisí, jako poradních orgánů RMČ zůstalo od komunálních voleb v r. 2014 nadále bez zástupců 
Újezdského STROMu. V r. 2017 se členem Komise životního prostředí za volební uskupení Otevřený Újezd stal Ing. 
Hartman (nahradil Kateřinu Burešovou, která odešla na mateřskou dovolenou), který je zároveň předsedou spolku 
Újezdský STROM. Navzdory silnému, ale osamocenému hlasu Ing. Hartmana, zůstává situace v komisích, které se 
dotýkají veřejného prostoru, dopravy a životního prostředí, stále tristní a zcela odporující myšlence udržitelnosti, 
ochraně prostředí, krajiny a Klánovického lesa. 
 
Zastoupení v obecní struktuře jsou tedy stále pouze dva členové spolku, ovšem nikoli za spolek, ale za volební 
uskupení Otevřený Újezd: 
 
Ing. Michael Hartman:  
zastupitel za Otevřený Újezd, předseda Finačního výboru Zastupitelstva MČ Praha 21, člen Komise životního 
prostředí 
  
MUDr. Zita Kazdová:  
externí členka Muzejní rady 
 
Během r. 2017 pokračovaly pravidelné páteční schůzky Otevřeného Újezda a přátel s účastí Újedského STROMu 
vždy 1. pátek v měsíci. 
 
Za účelem vyplnění informačního vakua ve zpravodajství z občanského života a tématu udržitelnosti života, se v  
r. 2015 stala Zita Kazdová zakladatelkou a dobrovolnou redaktorkou internetového deníku Otevřené noviny – 
občanského zpravodaje pro Újezd nad Lesy a okolí (ON). ON v r. 2017 úspěšně vycházejí již třetím rokem a 
staly se vyhledávaným zdrojem informací. 
 
 
 

7. Medializace 
 
webové stránky STROMu www.ujezdskystrom.info :  
chronologicky řazené články k aktuální činnosti sdružení, výzvy, pozvánky 
 
Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz  
 
Újezdský zpravodaj – informace o činnosti spolku, pozvánka na XVII. úklid  Klánovické lesa 
 
plakáty v obecních  vývěskách:  
XVIII. Úklid Klánovické lesa 
 
Nástěnka Újezdského STROMu, pronajmutá od Úřadu MČ P21 
- ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad 
 
 
 

8. Organizace a struktura  
 
Spolek v r. 2017 funguje bez organizačních i jiných změn 
Transparentní účet 2600264455/2010 
 
Majetek na konci období vzrostl na 310 tisíc, rozdíl majetku a závazků je účetně 309 tisíc. Příjmy byly 200 tisíc a 
výdaje v roce 2017 175 tisíc. Příjmy byl získány formou podpory projektů STROM z veřejných, soukromých i 
firemních zdrojů a jsou v roce 2017 a následujících letech vyčerpávány jako účelové dotace k realizaci plánovaných 
projektů a činnosti .    
 
 

 
 
 



 
ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme každému z dárců a pomocníků, bez nichž by se nám nepodařilo naše aktivity realizovat!  
 
Děkujeme za finační podporu v rámci grantového programu Hl.m.Prahy a firemního dobrovolnictví MaryKay, díky 
nimž můžeme vymýšlet a realizovat projekty na zkrášlení a zlepšení prostředí Újezda nad Lesy a okolí. 
 
Děkujeme všem, kteří se na činnosti spolku podílí dobrovolnickou prací, dobrou radou či nasměrováním. 
 
Děkujeme partnerským spolkům, aktivním skupinám a jednotlivcům, kteří se s námi podílejí na okrašlování a 
ochraně životního prostředí. 
 
Děkujeme Lesům ČR  a Lesům hl. m. Prahy za soustavnou podporu a spolupráci na lesních projektech. 
 
Děkujeme úřadu MČ Praha 21 za součinnost při brigádách na čištění lesa. 

 

Spolek Újezdský STROM 
sepsala MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně spolku 
 
V Praze: 27. 4. 2018 

 

 

 
Sázení stromků s Mary Kay v Klánovickém lese 19.10.2017 


