Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2015
Rok 2015 se v našem spolku nesl ve znamení výsadeb a úklidu města. S městem se bohužel
nepodařilo navázat spolupráci ve věci výsadeb a vedení města nevyslyšelo ani naši výzvu ke
zřízení poradního orgánu městské samosprávy v oblasti životního prostředí. Zato komunikace
s veřejností probíhala velmi dobře především díky úklidovým akcím a přírodovědným
exkurzím doprovázenými vzdělávacími materiály.
Se spolkem Sázíme stromy jsme chtěli vysadit jeden strom na místě uschlého Stromu
přátel stromů na zahradě MDDM a vysadit předjednané stromy u Duhového hřiště od
dobrovolného dárce. Dohoda s městem však ztroskotala, a proto jsme se rozhodli s pomocí
jmenovaného spolku na 7. 11. vysadit 34 vlastních ovocných stromů podél polňačky mezi
Mochovem a Čelákovicemi. Na výzvu milovníkům stromů se přihlásilo kolem dvacítky lidí
včetně dětí. Zasadili jsme jabloně, švestky, hrušně, třešně, višně a ořešáky. O výsadby, které
posvětil farář M. Uličný, se budou jejich majitelé starat. Všemu předcházela práce
s oslovováním majitelů (bylo jich přes 50), různé schůzky, nákup a dovoz kůlů, pletiva,
kompostu a nakonec i stromků. Náš dík patří Václavu Srbovi, který s myšlenkou přišel a udělal
pro její realizaci maximum, dále majitelům pozemků, kteří souhlasili s výsadbami, a
v neposlední řadě všem sazečům a kopáčům, kteří nám přišli pomoci. Velmi jsme uvítali
vstřícný přístup zemědělců z Agro-Zemos Sedlčánky. Na výsadbách se podíleli téměř všichni
členové a v roce 2016 hodláme pokračovat. U příležitosti Husova výročí jsme ve spolupráci
s Husovým sborem v Čelákovicích podpořili 18. 10. výsadbu červenolisté jabloně. Psali jsme o
všem v říjnovém a prosincovém čísle Zpravodaje.
Za parného léta 19. 7. jsme posekali část zanedbaného sadu v sadu Višňovka poblíž
zmiňované aleje. Lokalitu chceme dále sledovat. Na kosení se podíleli P. Petřík a P. Jiras a V.
Srb.
Připravili jsme dvě přírodovědné exkurze za stromy pro širokou veřejnost (4. 6. a
18. 10.), kterou vedli P. Petřík a P. Jiras. Příspěvek vyšel v říjnovém čísle Zpravodaje.
Udržujeme webové stránky www.celakovice.org, a založili jsme související stránky Stromy
Čelákovic na Facebooku, které stejně jako profil na Google+ spravuje P. Petřík.
Ve spolupráci s Technickými službami jsme zorganizovali tři úklidové akce – v parku
Sady 17. listopadu, u OC TESCO, a u kovohutí (18. 4., 13. 6. a 18. 10.) ve spolupráci se spolkem
Dělnické domky a uspořádali třetí ročník akce Ukliďme svět. Ukliďme Čelákovice!. Za naše
snažení se nám dostalo ocenění od samotného hejtmana a předsedy ČSOP. Na úklidech se
podíleli členové P. Jiras, P. Petřík a P. Macháček.
Účastnili jsme se několika správních řízení: 1. Podání Věcně shodné připomínky
k návrhu změny č. 4 ÚPnSÚ Čelákovice (kompostárna), kde jsme nesouhlasili s požadovanou
kapacitou. 2. Oznámení o zahájení řízení a rozeslání žádosti k vyjádření o vydání 8. změny
integrovaného povolení pro zařízení „Slévárna šedé a tvárné litiny“ společnosti TOS-MET
slévárna a. s., kde jsme odmítli opětovné prodloužení termínu náhrady zbývajících mokrých
odlučovačů. Důvodem nesouhlasu je blízká obytná zástavba (cca 200 m) a v důsledku provozu
předmětného zařízení znečištění životního prostředí přesahující standardy kvality životního
prostředí. 3. Správní řízení o udělení výjimky z ust. § 56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. škodlivě
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zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů druhů skokan skřehotavý,
skokan krátkonohý a skokan zelený, konkrétně je rušit při realizaci „Přístaviště Čelákovice“.
Obrátili jsme se neúspěšně na ČIŽP ohledně kácení tří topolů s ptačími hnízdy a
dutinami v sídlišti V Prokopě. Podrobnosti jsou uvedeny v únorovém zápise ze schůze spolku.
Úsměvné je konstatování ve sdělení OŽP MěÚ, že odborná firma prověřila přítomnost hnízd a
dutin. (Jak asi může dopadnout výsledek od firmy, které zadalo město zakázku na skácení
stromů?) Stromy byly zdravé a okolním obyvatelům nebyla známa skutečnost o padajících
větvích či nějakém bezprostředním ohrožení.
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 sto podnětů, k jejímuž
řešení jsme také přispěli. Publikovali jsme k tomu příspěvek v květnovém čísle Zpravodaje.
Pomáhali jsme také připravovat lednové měření kvality ovzduší ve spolupráci s předními
odborníky.
Komunikujeme s KÚSK ohledně správného vymezení PR Káraný-Hrbáčkovy tůně.
S dr. Šanderou z o. s. HERPETA jsme potvrdili výskyt několika chráněných živočichů a rostlin
a zaslali podnět na KÚSK. Navrhli jsme OŽP MěÚ Čelákovice na vyhlášení postupně sedm
stromů.
P. Petřík se účastnil 2. setkání Klubu aktivistů pořádaného Nadací VIA.
Do našich řad vstoupil nový člen Petr Macháček. Proběhly dvě členské schůze. Naše
členka Helena Babická (Zvolská) ve spolupráci s J. Paldusem vymyslela logo spolku.
Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio 2600546049/2010 a zůstatek
k 31. 12. 2015 činil 1607 Kč.
Schváleno na schůzi 31. 1. 2016
Ing. Pavel Fišera – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického
Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Příloha: výpis z transparentního účtu a fotky z akcí

Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku. Leden-Prosinec 2015.
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Webové stránky Okrašlovacího spolku čelákovického. Autor M. Šanda.

Facebooková stránka Stromy Čelákovic. Autor P. Petřík.
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Ze sázení u Husova sboru. 18. 10. 2015. Foto P. Petřík

Se sázení stromů 7. 11. 2015. Zprava M. Uličný, P. Petřík, M. Iglo a P. Macháček.
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Cedulka upozorňující na odkaz na výsadby. Autor V. Srb.

Kosení na Višňovce. 19. 7. 2015. Zprava členové P. Jiras a P. Petřík.
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Exkurze za čelákovickými stromy I. 4. 6. 2015. Foto P. Petřík.

Z exkurze za čelákovickými stromy II. 18. 10. 2015. Uprostřed P. Macháček.
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Ze schůze Klubu aktivistů 21. 9. 2015. Zprava P. Petřík.

Měření obvodu borovice navržené k ochraně. 9. 2. 2015. Na snímku P. Macháček a P. Jiras.
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Z úklidu u OC TESCO 13. 6. 2015. Na snímku zprava P. Petřík.

Momentka z úklidu v parku Sady 17. listopadu. 18. 4.2015. Na snímku P. Jiras.
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Zkoumání batrachofauny v Arazimově tůni s kolegou dr. Šanderou z HERPETA. 24. 6. 2015

Z úklidu u kovohutí. 18. 10. 2015. Na fotce Zprava P. Jiras, P. Macháček, P. Petřík.
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