Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2014
Rok 2014 se nesl ve znamení stromů a kvality ovzduší. Vše z naplánovaných akcí jsme splnili.
Do našich řad vstoupil nový člen Mgr. M. Šanda. Byli jsme činní i v komisi pro životní prostředí
Rady města, která ale po místních volbách již nebyla obnovena.
Město Čelákovice nám na činnost v roce 2014 poskytlo 10 tis. Kč. Z plánovaných akcí
proběhla beseda o kvalitě ovzduší (31.3.), v květnu byla vyhlášena soutěž o nejkrásnější
balkon, okno a zahrádku v Čelákovicích a na konci srpna pak byly vyhlášeny výsledky a
v září obdrželi ceny tři výherci. Dále jsme připravili přírodovědné exkurze pro skauty do
Lipovky (duben) a na polabské hůry pro botanickou veřejnost (24.5.) a soutěž spojenou
s exkurzí za památnými stromy pro děti z Kamenky (22.5.). Na podzim jsme sestavili plán
akcí pro přírodovědné odpoledne ve spolupráci s MDDM s názvem Vzhůru do přírody!, ale
bohužel se setkal s minimálním zájmem, a proto jsme jej záhy ukončili. Zprovoznili jsme
webové stránky www.celakovice.org, k jejichž profesionalizaci jsme oslovili Mgr. Šandu.
Podobně máme profil na google+, který spravuje P. Petřík.
V plánech sdružení byla také spoluorganizace řezbářského sympozia. Ve spolupráci
s bývalým místostarostou Tichým jsme oslovili řezbáře, kteří byli ochotni uspořádat
v Čelákovicích ve dnech 11.–14. 9. sympozium. K dispozici byla dřeva z kmenů suchých
stromů, které nechal skácet ředitel TS na doporučení KŽP. Bohužel tehdejší RM naše snažení
nepodpořila, a tak se sympozium přesunulo do Vyšehořovické tvrze o týden dříve, kde byla
vydražena jedna socha a spolu s další věnována členem o.s. Městu Čelákovice. Článek
pojednávající o akci nebyl bohužel přijat do redakce Zpravodaje města.
To, že jsme schopní pokračovat v tradici a naplánovat ve spolupráci s městem další
akce, které ani nebyly zahrnuty v žádosti o dotaci, dokazuje druhý ročník akce Ukliďme svět.
Ukliďme Čelákovice!, která se uskutečnila 12. 10. a o níž jsme stejně jako u předchozích akcí,
referovali ve Zpravodaji Města Čelákovice.
Dostáli jsme i slibu vydání průvodce po stromech v Čelákovicích. Brožuru jsme
vydali tiskem v počtu 65 ks a k dispozici jsou na OŽP MěÚ, MDDM a v městské knihovně.
Jsme členy Místní akční skupiny Střední Polabí (P. Petřík je člen Kontrolního a
monitorovacího výboru, dříve Programového výboru). Sledujeme kvalitu životního prostředí
přes aplikaci Lepší místo (www.lepsimisto.cz), kde jsme navrhli přes šedesát podnětů,
k jejímuž řešení jsme také přispěli.
Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio 2600546049/2010 a zůstatek
459 Kč z dotace 10 tis. Kč byl 19. 1. 2015 vrácen Městu Čelákovice.
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Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku

Šťastní výherci soutěže o nejkrásnější balkon, okno a zahrádku v Čelákovicích. Připravoval P.
Petřík.

Plakát lákající na besedu o ovzduší. 31. 3. 2014. Autor M. Šanda. Besedu ze spolku
připravovali M. Iglo, P. Petřík a P. Fišera

Přednáška o stromech. P. Petřík 22. 5. 2014

Momentka z dopolední soutěže pro děti. P. Jiras, 22. 5. 2014.

Průběh soutěže pro děti. 22. 5. 2014

Dárky pro děti. 9. 6. 2014

Plakát lákající na besedu o ovzduší. 27. 11. 2014. Autor M. Šanda.

Socha Kamenný mužíček. Výsledek řezbářského sympozia v září 2014. Autor J. Šporgy

Plakát lákající na přírodovědná odpoledne

Plakát lákající na úklid města. 12. 10. 2014

Momentky z úklidu města. 12. 10. 2014. Na dolní fotce uprostřed hlavní organizátor P. Jiras.

Ukázka z dvojstrany ve Zpravodaji města připravené P. Jirasem a P. Petříkem. Říjen 2014

Ukázka z brožury o stromech. Autoři P. Petřík a P. Jiras

Plakát prezentující naši činnost pro veřejnost. Autor P. Petřík

