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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU ZA ROK 2020 

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 a okolí) 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 odpovídá jeho samotný první plný název: „Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování 

Městské části Praha 21 a okolí“, zkráceně dle zvýrazněných počátečních 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 vazby 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 
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ORGANIZACE ÚJEZDSKÉHO STROMu  

Orgány spolku jsou Shromáždění a výkonný Výbor sdružení. Ze svého středu volí výbor předsedu. O 

zásadních věcech rozhoduje Shromáždění. Shromáždění sestává ze všech registrovaných členů. Výbor 

sdružení spolek navenek reprezentuje a řídí způsobem uvedeným ve stanovách sdružení.  

Předseda:  Ing. Michael Hartman 

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

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 zapsáno od 1.1.2014  

u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou L 16296. 

 

 

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚJEZDSKÉHO STROMu V ROCE 2020 
 

Činnost spolku byla výrazně ovlivněna infekcí SARS-CoV-2. Aktivity ve prospěch životního prostředí k 

podpoře veřejného prostoru a k ochraně přírody přesto neustaly.  

Rok 2020 byl rokem 15. výročí založení spolku o čemž jsme informovali ve Zpravodaji, na webu  

spolu a na spolkem pronajaté nástěnce u budovy úřadu MČ Praha 21.  

Hlavní aktivity jsou zdokumentovány v příspěvcích na webových stránkách spolku: 

www.ujezdskystrom.info. Z akcí, událostí a další práce ve prospěch přírody, krajiny a veřejného 

prostoru, které spolek v roce 2020 realizoval, shrnujeme v této zprávě následující: 

 

Uklízeli a poklízeli jsme les, pomáhali při nové výsadbě a jako každoročně jsme se zapojili do 

kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko.  

 

Po domluvě se SŽDC (Správa železniční dopravní cesty, majitel infrastruktury železniční tratě a nádraží 

Praha - Klánovice) a ve spolupráci s Komisí životního prostředí Úřadu MČ Klánovice se na jaře uklízel 

prostor v okolí železniční stanice a okolo trati.  

V prostoru železniční stanice Praha – Klánovice se spolek již dříve angažoval nejen úklidy, ale též 

úspěšnou podporou úsilí o vybudování cyklistické rampy v podchodu pod tratí místo původně 

zamýšleného řešení podobného Běchovicím (schody a výtahy pro hendikepované). To dle posouzení 

spolkem neodpovídalo potřebám a významu propojení spojujícímu dvě oblasti správního celku, dvě 

turistické značky a cyklotrasu. Za pomoci působení členů spolku v komisích MČ a zastupitelstvu Prahy 

21 se podařilo doplnit prostor stanice krytými cyklostojany i na újezdské straně. Jejich realizace se 

v letech 2017/2018 stala podmínkou podpory radniční koalice.   

Je potěšující, že se v Újezdě myšlenkou úklidu postupem času (pro STROM šlo 19.9.2020 již o XXI. 

konání) inspirují další subjekty a věnující se místům, kde jsme dříve sami mívali srazy (např. okolí 

školy), mohli jsme se tedy soustředit na nádraží a okolí trati. 

 

Účastnili jsme se správních řízení týkajících se životního prostředí vedených na MHMP, na Praze 1, 

v Klánovicích,  v Kolodějích a na Praze 21 - Újezdě nad Lesy.  

 

Zapojovali jsme se a pomáhali při výzvách Arniky, Hnutí DUHA, Transparency International, Frank 

Bold a dalších organizací, pečujících o veřejný prostor a přírodu. Pokračovala spolupráce s Klubem 

přátel přírody a historie Úval a okolí. 

 

Grantové projekty včetně následné péče a údržby jsme řádně ukončili již k 31.12.2018. U grantů 

realizovaných na základě souhlasu MČ Praha 21 jsme o skutečnosti informovali městskou část 

http://www.ujezdskystrom.info/
http://www.ujezdskystrom.info/
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prostřednictvím členů vedení, tajemnice a vedoucích odborů úřadu. Součástí byla informace, že dle 

podmínek stanovených MČ přebírá péči o vlastní, grantem zhodnocené, pozemky.  

Při úklidových akcích spolek přesto v rámci možností a volného času dobrovolníků se snaží udržovat 

nadále některé projekty. Opravy stezek Lesní galerie, jejichž jsme vlastníky, provádíme dobrovolnicky 

a komunitně.  

 
Vycházeli jsme vstříc zprostředkovaným výzvám MČ Praha 21 k ukončeným grantovým projektům, 

znovu zasílali závěrečné zprávy a informace, které MČ již v minulých letech několikrát obdržela (včetně 

zpráv do datové schránky). Na statutárního zástupce spolku či na koordinátorku grantů se MČ v roce 

2020 neobracela přímo, ale prostřednictvím osob, které o daných projektech buď nevědí nic, nebo o 

projektech mají jen částečné povědomí. Tuto podivnou situaci jsme komentovali v článcích na našem 

webu. 

U tabule č. 1 projektu Lesní Galerie II z roku 2014 (podpořeného grantem Ministerstva životního 

prostředí) v parčíku u Blatovského rybníka zmizela na konci roku 2019 spolkem umístěná tabule. Po 

pátrání spolku se situace objasnila a v listopadu 2020 se tabule objevila na původním místě. Tabule 

byla odříznuta MČ Praha 21 z důvodu údržby a je zpět opravená s novými stojkami. 
 

Po zásahu MČ Praha 21 zmizelo spolkem realizované vybavení Lesní galerie I nad kanalizačním 

průsekem. V předchozím roce si MČ tlakem na Lesy ČR vynutila dohodu mezi Lesy ČR a naším spolkem 

o odstranění sportovně odpočinkových prvků, které dobrovolníci vybudovali a pravidelně 

udržovali. Za důvod byla uvedena změna bezpečnostních požadavků s připojenou hrozbou sankcí 

majiteli pozemku (Lesy ČR). MČ, která v období 2010 - 2014 na vzniku oblíbeného sportoviště 

spolupracovala a na podobě prvků se spolupodílela, pod novým vedením v období 2019 - 2020 vynutila 

na Lesích ČR jejich odstranění, a to bez náhrady. 

 

Stezka zaniklou středověkou vesnicí Hol, kterou jsme realizovali pro Lesy ČR a která je v jejich 

majetku, se v roce 2020 dočkala oplocení středověké studně. O realizaci spolek požádal z důvodu 

ochrany památky. Vzápětí jsme Lesům ČR poděkovali za rychlé provedení. 
  

V září se konalo výroční setkání členů, které nastínilo způsoby pokračování činnosti. Reflektoval 

změněnou hygienickou situaci a změněný přístup ze stany radnice, projevující se po komunálních 

volbách vyloučením členů spolku z komisí Rady MČ a to včetně komise životního prostředí, kde byl 

spolek dlouhodobým partnerem. V komisi byl zastoupen více než 10 let a účastnil se mnoha 

rozvojových akcí a řízení. Proměna radničního klíče pro výběr do komisí Rady MČ z odborného a 

občanského na poměrový politický (vycházející z povolebního složení radnice a poměru jednotlivých 

stran) se následně projevil i na výsledcích dalších jednání spolku o pokračování spolupráce v oblasti 

péče a rozvoje MČ a jejího životní prostředí. Navrhovaná spolupráce byla vedením MČ vyhodnocena 

jako nepotřebná a člen v komisi nadbytečný. V případě cesty Ježovické na Skalky a ke hřbitovu, 

kde spolek v rámci dřívějších grantových projektů obnovoval stromořadí, se MČ rozhodla bez 

konzultace spolku či jakékoli informace s veřejností pokračovat zpevněním "odpadním recyklátem 

asfaltu", což vyvolalo ze strany koordinátorky projektu obavy ohledně správnosti a vhodnosti 

zvoleného postupu. Spolek se bude nadále zaměřovat na firemní dobrovolnictví a spolupráci s těmi 

subjekty, které o to projeví zájem (Lesy ČR, MČ Klánovice, Úvaly či Dolní Počernice) 
 

V roce 2019 jsme si jako jediní v Újezdě připomněli 100. výročí návštěvy T.G. Masaryka v Újezdě 

nad Lesy a to shromážděním u Lípy svobody 28. 10. 2019. Jde o památný strom na Staroújezdské 

ulici před hasičárnou, který byl zasazen přímo za účasti M.G. Masaryka a který shodou okolností spolek 

v řízeních chránil před zničením během stavby. Akce byla i poctou nejstaršímu újezdskému spolku  jímž 

byl historický Okrašlovací spolek, založený 9. 8. 1903,  na jehož činnost Újezdský STROM svým 

charakterem v některých bodech navazuje. O připomínce 100. výročí podrobně hovořila výroční zpráva 

z roku 2019. V roce 2020 nešlo již o kulaté výročí, hlasování členů na výročním setkání však přesto 

rozhodlo o opakování vzpomínkové akce, neboť se v minulém roce velmi povedla - akci si 

pochvaloval předseda spolku, členové výboru i člen spolku a houslista, zakládající člen Talichova 

kvarteta Jan Kvapil. S ohledem na vládni omezení a aktuální zdravotní situaci jsme se k připomenutí 

propojili nakonec jen on-line v podobě konferenčního hovoru a konferenčního spoluzpívání. 

Předseda spolku navíc k lípě ráno v den oslavy umístil symbolické květy svázané třemi stužkami v 

barvě trikolory. 
 

Členové spolku včetně vedení spolku se koncem roku 2020 podíleli na sázení dubů letních a zimních 

ze žaludů, akci organizované v rámci jednoho z projektů podpořených MHMP (informační stránky 

Klánovický les) za účelem sanace prostoru vytvořeného zásahem proti kůrovci v lokalitě Klánovického 

lesa. Akce se týkala oblasti MČ Prahy 21 v Ladech. 
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Medializace 

webové stránky STROMu:  www.ujezdskystrom.info  

Otevřené noviny http://otevrenenoviny.cz  

Újezdský zpravodaj tiskem,  

také elektronicky na http://www.praha21.cz/dokumenty/ujezdsky-zpravodaj 

Nástěnka Újezdského STROMu: ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad 

 

 

Organizace, hospodaření a struktura  
 

Spolek v r. 2020 fungoval bez organizačních změn. Transparentní účet spolku je 2600264455/2010. 

Spolek hospodařil na konci období s majetkem ve výši  293 046 Kč, rozdíl majetku a závazků ke konci 

roku 2020 byl 284 241 Kč. Příjmy v roce 2020 byly celkem 50 tisíc korun, výdaje po zaokrouhlení na 

tisíce 1 tisíc Kč.  

Příjmy byly v roce 2020 získány formou podpory ze strany osob, soukromých a firemních zdrojů. 

Prostředky jsou společně se zapojením členů a zdroji z minulých období čerpány k realizaci 

plánovaných projektů a další činnosti v souladu posláním a cíli spolku.    

 

 

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme každému jednotlivému pomocníkovi, každému z dobrovolníků a dárců, bez nichž by se nám 

nepodařilo naše obecně prospěšné aktivity realizovat!  

 

Děkujeme za finanční podporu všem dárcům, zejména nadačnímu fondu Seeding Knowledge. Díky 

této podpoře je možné připravovat a realizovat okrašlovací projekty na zlepšení životního prostředí 

v oblasti Újezda nad Lesy a sázení stromů. 

  

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 podporu za spolupráci na lesních projektech a péči o 

lesní prostředí v okolí naší MČ, děkujeme MHMP, děkujeme úřadu Městské části Praha Klánovice za 

součinnost při akcích spolku, které v průběhu let přerostly do akcí Ukliďme Svět a Ukliďme Česko. 

Děkujeme za zapojení úřadu Městské části Praha 21 a další veřejnosti do projektu Ukliďme Česko.  

 

Spolek Újezdský STROM 

sepsal ing. Michael Hartman, předseda spolku,  

a MUDr. Zita Kazdová, místopředsedkyně spolku 
 
V Praze: 27. 7. 2021 

 

 


