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VÝROČNÍ ZPRÁVA ÚJEZDSKÉHO STROMU ZA ROK 2022 

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 odpovídá jeho samotný první plný název:  
„Spolek pro Trvalý Rozvoj a Okrašlování Městské části Praha 21, o.s.“, zkráceně dle zvýrazněných počátečních 
písmen – STROM, a s ohledem na historický název MČ Praha 21 – Újezd nad Lesy, Újezdský STROM.  
 

Těžištěm činnosti je občanské sdružování osob majících společný zájem v ochraně životního prostředí a jeho 
spoluvytváření, okrašlování a hledání cest vedoucích k trvale udržitelnému způsobu života jak na místní úrovni tak 
v návaznosti vazby regionální a 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 sdružení 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 2022 
 

Rok 2022 byl post-kovidovým rokem návratu k běžnému způsobu života a začátkem 

konsolidace činností v rámci dostupných možností a potřeb. 

 

 

S ohledem na rozsah výroční zprávy nebudeme uvádět všechny drobné činnosti komunity členů spolku 

i spolku jako celku. Podporou životního prostředí a zdravé občanské společnosti mnozí z nás žijeme 

každý den – bylo by příliš rozsáhle a snad i nezajímavé vše zde shromažďovat a zaznamenávat.  

Činnosti, které považujeme za klíčové a vhodné zaznamenání do výroční zprávy roku 2022 jsou 

shrnuty v následující části.   

Rádi bychom připomněli zejména tyto aktivity roku 2022:  

 

1 Závěrečné projednání LHP pro Klánovický les na 10 let – Stará Boleslav/Brandýs  

2 Jednání na podporu požadavků IPR ve věci rekonstrukce vlakového nádraží  

3 Údržba mostku na cestě k vlaku – doplnění uhnilé části novou deskou za podpory s.p. Lesy ČR 

4 Připomínkování Metropolitního plánu hl. m. Prahy – elektronicky na základě výzvy v řízení 

5 XXIII. úklid Prahy 21 a okolí, tentokrát znovu s KŽP Klánovice 

6 Přenesení stránek HOL z bezplatné služby na profesionální placenou hostingovou službu 

7 Účast v některých správních řízeních týkajících se životního prostředí v rámci MČ a okolí 

 

--- 

 

Závěrečné projednání LHP (lesního hospodářského plánu) pro Klánovický les, který se v souladu se 

zákonem schvaluje vždy na každých dalších 10 let, proběhlo v sídle vedení správce polesí, a to za 

účasti navrhovatele, odborníků, státní správy a zástupců veřejnosti (celkem dva subjekty, jeden z nich 

by Újezdský STROM). Jednání ve Staré Boleslavi – Brandýse nad Labem se osobně zúčastnili 2 členové 

http://www.ujezdskystrom.info/
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spolku, a to včetně předsedy spolku. Zápis ze závěrečného šetření ke schvalování LHP pro LHC Újezd 

nad Lesy 2022-2031, které se konalo dne 23.6.2022 zaslal zúčastněným Odbor ochrany prostředí 

Magistrátu hlavního města Prahy 20.7.2022. 

 

--- 

 

Spolek byl v polovině roku přizván zadavatelem projektu rekonstrukce komunikace k nádraží do 

budovy pražského Institutu pro plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) na jednání ohledně 

připomínek k projektu. Spolek rozhodně podpořil požadavky Institutu, který je hlavním koncepčním 

pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. Podpořili jsme 

ohled na co nejvyšší zachování urbanistické zeleně s ohledem na komfort trasy pěších a také zvýšený 

ohled na bezpečnost a respektování ochrany cyklistů vedených případnou novou trasou k nádraží, 

stejně jako zachování snadného (stávajícího) bezprostředního přístupu z autobusů MHD k vlakům 

s ohledem na vztahy k automobilové dopravě. Namítali jsme proti návrhům posunu autobusových 

výstupů od nádraží vytvářející křížení pasažérů s automobilovou dopravou. Ocenili jsme zájem na 

zachování a ochraně dubů ve smyčce před Smolíkem.  

Vzhledem k celku projekt a definici celkového obecného přínosu jsem doporučili zvážit, zda nulová 

varianta (=stávající stav), která nebyla vůbec hodnocena a posuzována by neměla být též posouzena a 

nebyla by s ohledem na vytyčené cíle a očekávání výhodnější než navrhovaný projekt.  

Zápis z jednání 14.7. 2022, konaného v rámci akce: 3140 TV Újezd nad Lesy etapa 0029 Rekonstrukce 

komunikace Staroklánovická, ke kterému měl spolek uvedené připomínky, provedla z pověření 

zadavatele společnost DIPRO. 

Celkově bychom rádi společně s IPR nalezli taková řešení, kde bude vlakové nádraží Praha Klánovice 

urbanisticky důstojným napojením hromadné dopravy (zejména vlaky ROPID) nejenom pro místní 

dopravu, ale také terminál všech Pražanů do Klánovického lesa – jedinečného pražského skutečně 

rozsáhlého a přírodně funkčního prostoru rekreační zeleně. Měl by tedy umožnit kvalitní napojení, 

vyjadřovat jedinečný charakter jeho funkce a nekazit dojem nevhodným řešením či vytvářením 

dopravními rizik (konflikty pěší x MHD x automobilová doprava). 

--- 

 

Jak je vidět z uvedeného seznamu aktivit, oslava výročí návštěvy T.G. Masaryka v Újezdě a 

zasazení Lípy Svobody při 1. výročí republiky se v roce 2022 nekonala. Spolek se rozhodl pro 

vynechání „nekulatého“ výročí, jehož slavení vzniklo z původní aktivity spolku při připomínce velmi 

kulatého 100. výročí ( 2019 ), a to z důvodu lepší připomínky a usazení události návštěvy T.G.M. 

v Prahe 21 do povědomí obyvatel Prahy 21.  

Protože primárním cílem spolku je nejenom podpora životního prostředí, ale i zdraví občanské 

společnosti, na kterém je často stav životného prostředí velmi závislý, je naší cílem podpora vztahu 

k našemu okolí a tím také hrdosti na místo, ve kterém žijeme.  

Přes opakované každoroční akce spojené s článkem ve Zpravodaji neměla o události návštěvy řada 

našich újezdských sousedů povědomí. Často ani o místě, kde hledat s událostí spojenou „Lípu 

Svobody“.  

Spolek se tedy rozhodl, místo další nekulaté roční připomínky raději zahájit přípravu na větší a šířeji 

připravené kulaté nebo alespoň „polokulaté“, 105. výročí návštěvy Tomáše Garrigue Masaryka 

v Újezdě, kde by práce na vytvoření povědomí mohla být delší a intenzivnější.  

Měla by přinést i další informace a nové podněty. Bude probíhat až do toku 2024, kdy nastane 105. 

výročí. Významné je, že 105. oslava připadá na pondělí. A to je přesně den v týdnu, ve kterém došlo 

také 28.10.1918 ke vzniku první české demokratické republiky – v roce 1918 bylo dne 28.10. pondělí, 

stejně jako bude pondělí 28.10.2024. Což může dodat akci na další zajímavosti a vytvořit prostor pro 

komunikaci hlavního tématu, jakým jsou svoboda, demokracie a aktivní nezištná spolupráce veřejnosti 

na jejím vytváření.  
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Můžeme tedy prožít oslavu nejen ve správný den podle data, ale též ve stejný den v týdnu. Taková 

situace je poměrně vzácná a souběh kulatého nebo polokulatého výročí (končící nulou nebo pětkou) 

došlo od r 1918 zatím jen 3x a po námi plánované 105. oslavě nastane podobná situace až v roce 

2069.   

Není nezajímavé, že tato vzácná konstelace nastala již při naší první oslavě 100. výročí v roce 2019, 

kdy bylo také pondělí, aniž bychom si však byli s ohledem na soustředění na samotné první konání byli 

této zajímavosti vědomi.  

Právě přípravný čas a rozsáhlejší zkoumání okolností a obohacení programu může přinést tyto 

zajímavé a prohlubující poznatky.   

Současně bychom během příprav chtěli zintenzivnit koordinovanou komunikaci na nástěnce, webu a 

Újezdském zpravodaji tak, aby událost oslavy 1. výročí republiky za osobní účasti T.G. Masaryka přešla 

do širšího povědomí.  

Chtěli bychom také, aby bylo zřejmé pevné spojení tohoto symbolu s hodnotou demokracie. A aby se 

stalo a důvodem k pocitu výjimečnosti naší obce a hrdosti na místo, kde žijeme.  

Chtěli bychom v souladu s účelem sdružení/spolku, aby byla naše aktivita i připomenutí ukázkou 

významu demokracie pro zdravý rozvoj občanské společnosti, jakým způsobem se zdravá demokracie 

stává hybatelem produktivního zapojení jednotlivců do péče o své prostředí, a co nezištné nasazení 

obyvatel obce Újezdu přineslo. 

 

--- 

 

Nástěnka – v roce 2022 došlo k ukončení a opětovnému obnovení smlouvy na nástěnku s ohledem na 

ukotvení pronajmu ze strany MČ Praha 21 vždy na jedno volební období.  

Ukončení smlouvy na dobu určitou pro subjekty MČ Praha bylo stanoveno na 30. 9. 2022. Nové volby 

se konaly volby 23.- 24.9.2022.   

Uzavření nové smlouvy bylo bohužel spojeno s čekáním na nově ustavené zastupitelstvo MČ, novou 

Radu MČ a vytvoření nové smlouvy. V důsledku časových okolností vedlo ukončení staré smlouvy bez 

existence nové smlouvy také k povinnosti vyklidit nástěnku na dobu v řádu mnoha týdnů, kterou 

spolek na výzvu MČ po komunikaci výhrad a vyjasnění, že jde o opatření pro všechny subjekty, 

respektoval.  

V průběhu jednání o odstranění obsahu jsme současně navrhli, zda by nemohli být příští smlouvy 

uzavírány s přesahem volebního období, aby bylo možné ještě před vypršením smlouvy sestavit orgány 

obce a předejít požadavku zbytečné sejmutí obsahu: pro spolek nutnost obsah uskladnit a ne zcela 

efektivně využívat čas a zdroje, pro MČ překážka ve využívání investice do nástěnek, které jsou nějaký 

čas prázdné a neúčelné.  Pro jednoduchost se nám jevilo jako účetně výhodné omezit platnost 

například běžným koncem roku.  

Jsme potěšení, že nové smlouvy byly již takto uzavřeny. Po skončení volebního mandátu radnice, která 

smlouvy uzavřela, což je obvykle říjen až září volebního roku, tak skončí pronájem až na konci 

kalendářního roku, ve kterém končí mandát radnice. Měsíce listopad a prosinec tedy budou moci být 

využity na sestavení orgánů obce, přípravu nových smluv a podpisy. Nemělo by tak již napříště dojít 

k přerušení funkce nástěnek. Za dobrou diskusi a za toto řešení obci děkujeme. 

 

Z důvodu ukončení možnosti editace nových příspěvků služby Google Sites v roce 2022 ze strany 

Google byly webové stránky spolku www.ujezdskystrom.info  přeneseny na prostředky komerčního 

lokálního poskytovatele.  

Nejistota ohledně podpory Google byla též důvodem pro přenesení webových stránek archeologické 

nauční stezky středověkou vesnicí Hol – Po stopách středověké vesnice Hol (související svým 

charakterem s jedinečnou archeologickou památkou v rámci střední Evropy a dobou vzniku související 

s životem Karla IV.), kterou Újezdský STROM připravil ve spolupráci s Lesy ČR roce 2015. V roce 2016 

http://www.ujezdskystrom.info/
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pak byla naučná stezka Po stopách středověké vesnice Hol v Klánovickém lese součástí oslav 700. 

narození českého krále a římského císaře Karla IV. a stránky byly aktualizovány. 

Aktualizovaná verze multimediálních stránek spojených QR kódy s místy v lokalitě je dostupná na 

garantovaných prostředcích profesionálního poskytovatele datových služeb na stránkách 

http://hol.ujezdskystom.info (kvůli zpětné kompatibilitě ) a  https://hol.ujezdskystom.info (vyšší 

úroveň zabezpečení opatřená ověřeným zabezpečeným šifrovacím certifikátem). 

 

--- 

 

Kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko jsme se v roce 2022 účastnili individuálním úklidem a také 

naší vlastní XXIII. akcí v pořadí, tentokrát společně s klánovickou Komisí pro životní prostředí (KŽP). 

Nepořádek z lesních cest, okrajů lesa a okolí peronů na klánovické i újezdské straně po brigádě odvezl 

a zlikvidoval úřad MČ Praha-Klánovice.  

 

 

Medializace 

webové stránky: z důvodu ukončení možnosti editace nových příspěvků služby Google Sites ze strany 

Google byly webové stránky projektů přeneseny na komerčního lokálního poskytovatele  

Újezdský zpravodaj: několik článků tiskem 

Nástěnka Újezdského STROMu: ulice Staroklánovická vedle vchodu na úřad 

 

Organizace a struktura  
 

Spolek v r. 2022 fungoval spolek bez organizačních změn. 

Transparentní účet 2600264455/2010 

Spolek hospodařil s majetkem ve výši 296 tisíc Kč. Příjmy i výdaje odpovídaly činnosti spolku 

s ohledem na v úvodu popisované akce. Rok zakončil spolek s majetkem 306 tisíc Kč.  

Z toho část tvoří závazky vůči třetím stranám. Prostředky spolku jsou získávány a společně se zdroji 

z minulosti čerpány k realizaci projektů a další činnosti uvedené v seznamu cílů sdružení.    

 

 

 

ZÁVĚR A PODĚKOVÁNÍ 

Děkujeme všem pomocníkům, každému z dobrovolníků a dárců, bez nichž by se nám nepodařilo naše 

obecně prospěšné aktivity realizovat!  Děkujeme partnerským spolkům, aktivním skupinám i 

jednotlivcům, kteří se s námi podílejí na okrašlování a ochraně životního prostředí.  

Děkujeme Lesům ČR a Lesům hl. m. Prahy za podporu a spolupráci na lesních projektech a péči o 

lesní prostředí v okolí naší MČ, děkujeme MHMP, děkujeme úřadu Městské části Praha 21 a Městské 

části Praha Klánovice za součinnost při akcích spolku, které v průběhu let přerostly do akcí Ukliďme 

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

Česko.  

 

Spolek Újezdský STROM 

 
V Praze: 27. 2. 2023 

 

https://hol.ujezdskystom.info/

