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Je neuvěřitelné, jak ten čas letí. Rok 
se sešel s rokem a máme tady další 
tradiční akci Spolku OKO - Ukliďme si 
Újezd. Jako každý rok, tak i letos se vy-
dáme do východní části Klánovického 
lesa včetně úklidu přilehlého lesního 
hřiště. Letos se navíc vydá speciální 
„motorizovaná jednotka“ na kolech po 
trase Lesní galerie II. Obrazně řečeno, 
pokusí se omýt a vykoupat počmáraná 
zvířátka z Lesní galerie II. Máte-li chuť 
nám pomoci, rádi vás přivítáme 4. 4. 
v 10 hodin před Galerií Kollmanka. Ru-
kavice pro děti budou zajištěné. A na 
závěr akce bude již tradičně opékání 
špekáčků a klábosení o všem možném 
i nemožném v tom našem Újezdě. Bliž-
ší informace získáte z plakátku, mož-
nost přihlášení je zde: https://www.
UklidmeCesko.cz/event/24785/
Těšíme se na vás. Za Spolek OKO

Jan Veselý

A KOUPÁNÍ ZVÍØÁTEK

UKLIÏME SI ÚJEZD

SOBOTA 4. 4. 2020 OD 10:00 HOD

SRAZ u GALERIE KOLLMANKA

UKONÈENÍ AKCE KOLEM 13:00 HODINY

OPÉKÁNÍM VUØTU U GALERIE KOLLMANKA

Akci poøádá Spolek OKO ve spolupráci s 22. vlèáckou smeèkou, spolkem

VAMOS 66, z.s. a za podpory Mìstské èásti Praha 21

a Galerie Kollmanka.

úklid 2019

LESNÍ GALERIE II

Ukliďme si Újezd

 

Pojďte s námi uklidit Rohožník 
Sejdeme se 4. dubna v 9 hod. 

na konečné autobusu na Rohožníku 
Pytle na odpad zajištěny 

V rámci celostátní akce Ukliďme Česko se na vás těší 

členové místní organizace hnutí ANO 2011 

Spolek Újezdský STROM je opět part-
nerem celonárodní kampaně Ukliď-
me svět, ukliďme Česko 2020. Hlavní 
úklidový den je sobota 4. dubna, ale 
tohle datum není žádné dogma. První 
letošní vlaštovkou byla akce „Ukliď-
me Orlík“ v sobotu 15. února, při níž 
dobrovolníci spolupracovali s Povo-
dím Vltavy a Českým rybářským sva-
zem. Další akce jsou pak registrovány 
v březnu i dubnu na www.Uklidme-
Cesko.cz.
My letos oprášíme spolupráci se sou-
sedy z Klánovic a připojíme se k úklidu 
se srazem na Nádraží Praha¬ Klánovi-
ce Sever ( tj. na klánovické straně). Po-
drobnější informace budou na našem 
webu a na nástěnce v Hulické ulici.
Vloni jsme oslavili dvacátý úklid Klá-
novického lesa, který organizoval 
náš spolek. S uklízením bince v lese 
jsme začínali na podzim roku 2006 a v 
dalších letech jsme veřejnou brigá-
du pořádali dvakrát do roka. Dokud 
jsme z lesa nevytahali většinu skládek 
za předchozí desetiletí, kdy „bylo zvy-
kem“ do lesa vyvážet vše nepotřeb-
né. Když jsme s úklidem začínali, byli 
jsme v Újezdě za blázny.
Za čtrnáct let a dvacet úklidů se situ-
ace změnila. Naštěstí k lepšímu. Po-
mohla mezinárodní kampaň Ukliďme 
svět a od roku 2016 čím dál popu-
lárnější domácí modifikace Ukliďme 
svět, ukliďme Česko. V Újezdě už ne-
jsme sami, kdo se na lesních cestách, 
či na veřejných prostorách vyskytuje 

Uklízíme se sousedy
v rukavicích a s pytlem na od-
padky v rukou. A to je dobrá 
zpráva. Tak i letos vyzýváme 
všechny Újezďany, ať jdou ukli-
dit své okolí. A ať to nedělají 
jen jednou do roka. Za spolek 
Újezdský STROM.

Zita Kazdová


