Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2016
Rok 2016 se v našem spolku nesl ve znamení ochrany čistého ovzduší. Zasadili jsme se o to
tím, že jsme uspořádali dvě besedy o ovzduší, zorganizovali petici za čistý vzduch, vydali
brožuru pro 4 500 domácností, vysadili a zachránili stromy před kácením. Kromě toho jsme
uspořádali výstavu, soutěž, tři vycházky za stromy, přednášku. Dohromady se našich akcí
zúčastnilo kolem 300 lidí. Veřejnost pravidelně informujeme na našich stránkách
www.celakovice.org, ve vitríně v Masarykově ulici a ve Zpravodaji města Čelákovice.
Do našich řad vstoupili noví členové P. Herman, Dis., A. Chvojka, J. Paldus, V. Pěchník
a J. Stránský, Dis. Členství se rozhodnul ukončit M. Iglo. Proběhly dvě členské schůze.
Provedli jsme nezbytné změny ve statutu spolku v souvislosti s převodem rejstříku
spolků z MV na soudy. Jsme stále členy Místní akční skupiny Střední Polabí.
Na svou činnost jsme získali 20 000 Kč od Nadace VIA a 5 000 Kč z rozpočtu města
Čelákovice a dále od naší členky Ing. A. Neumannové (5 000 Kč), Ing. Ivana Petříka (1 000
Kč), M. Igla (200 Kč) a dalších (celkem 100 Kč). Za všechny dary děkujeme! Všechny
transakce proběhly na transparentním účtu Fio 2600546049/2010 a zůstatek k 31. 12. 2016 činil
24 041 Kč.
Ochrana ovzduší
Dosavadní měření kvality ovzduší ukázala, že největším problémem našeho města je prašnost
způsobená jemným polétavým prachem. Jeho koncentrace opakovaně překročily doporučené
limity.
Je doloženo, že za znečištěním ovzduší průmyslovými zplodinami v Čelákovicích stojí
hlavně TOS-MET slévárna, a.s. V rámci správního řízení v roce 2016 jsme proto požadovali,
aby v rámci projednání úpravy platného integrovaného povolení byly omezeny emise VOC
v souvislosti se snížením spotřeby barev s vysokým obsahem těkavých látek, respektive
požadovali jsme nahradit je v nejvyšší možné míře vodou ředitelnými barvami. Našim
připomínkám nebylo vyhověno.
Obyvatelé jsou prachu z provozu vystaveni dlouhodobě, čehož si všimla i média, a
naposledy následkem poruchy na filtračním zařízení slévárny došlo v květnu 2016 k poškození
laku vozidel místních obyvatel. Společnost vydala tiskové prohlášení, ve kterém odmítla převzít
odpovědnost. Vydali jsme proto k tomu svoje prohlášení, v němž jsme navrhli, aby město
zajistilo dlouhodobé měření kvality ovzduší včetně včasného varování obyvatel a škol přes
informační systém města o případném zhoršení situace. Vedení města jsme nabídli spolupráci,
ale naše nabídka zůstala bez odezvy.
Zaměřili jsme se proto více na informování občanů a nabídli jsme jim možnost úniky
spadu sledovat a hlásit pomocí formuláře od Frank Bold, pomocí něhož mohou podat podnět
pro prošetření překročení emisních limitů. Díky nadaci VIA jsme vydali informační brožuru o
ovzduší pro občany Čelákovic. Během prázdnin 19. července 2016 jsme zorganizovali besedu,
na níž se účastnící shodli, že po zastupitelích města budou požadovat následující kroky se
jmenovanou firmou: 1. ustavit nezávislý kontrolní systém a osobu, která by zodpovídala za
provoz podniku tak, aby neohrožoval zdraví a majetek občanů, 2. nastavit sankce za porušení
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technologické kázně v podniku, 3. vyvolat změnu provozního řádu podniku a 4. vyvolat změnu
Integrovaného povolení podniku. Tyto návrhy jsme přednesli na zářijovém zasedání města, ale
bez odezvy.
Uspořádali jsme proto další besedu 28. listopadu 2016, kde nás odborníci seznámili se
závěry měření hlavních zdrojů znečištění, které proběhlo v roce 2015 v Čelákovicích. Závěry
z besedy jsme zveřejnili. Podařilo se nám získat záštitu poslankyně Parlamentu ČR Mgr. N.
Novákové a předjednat setkání v PČR. Zúčastnil se také radní Středočeského kraje RNDr. I.
Šanc, CSc. Ze zastupitelů Čelákovic byl přítomen pouze T. Janák a starosta a místostarosta II
se z besedy omluvili. Opětovně se přítomní shodli, že základem pro poznání kvality ovzduší v
Čelákovicích je nezávislé a dlouhodobé měření kvality ovzduší, které by pomohlo v určení
zdrojů znečištění a dalším krokům jako např. přezkum integrovaného povolení průmyslových
znečišťovatelů.
Přizvaní odborníci se také krátce vyjádřili ke zprávě o měření ovzduší, které v
Čelákovicích proběhlo ve dnech 7.8.–7.9. 2016 na objednávku města. Odborníci se shodli, že
pro posouzení zdravotního dopadu je vhodné studovat menší, a převážně okem neviditelné,
částice. Studie podle nich neprokázala nic, protože se neví, jaká byla koncentrace indikativních
kovů na jiných místech.
Na besedě byla představena petice zastupitelstvu Středočeského kraje „Chceme čistý
vzduch!“. Petice vychází z práva každého člověka na čisté životní prostředí. Co nám stále chybí
je dlouhodobé měření hlavních škodlivin v ovzduší, a proto ho chceme v rámci partnerství
občanů, města Čelákovice a Středočeského kraje zajistit a také dosáhnout zpřísnění emisních
limitů podniku TOS-MET slévárna, a. s.
Výsadby stromů
Spolu s Městským domem dětí a mládeže Čelákovice jsme 26. 5. vysadili jeřáb muk a platan
na dětském hřišti v ulici Na Stráni. Výsadbou jsme tak pomohli kamarádovi Tondovi Branišovi,
který je od roku 2015 trvale upoután na invalidní vozík. Jeřáb muk daroval přítel stromů, který
nechce být jmenován a svojí pomocí přispěli zahradník Ing. Zdeněk Červinka jun. a zastupitel
p. Milan Tichý. Výsadeb se aktivně zúčastnily děti ze 4. D ZŠ J. A. Komenského pod vedením
pana učitele PhDr. M. Rychetského.
Jak jsme již psali ve výroční zprávě k minulému roku, tak v roce 2015 jsme mezi
Mochovem a Čelákovicemi vysadili přes 30 stromků. Hned zjara 2016 jsme stromky zastřihli,
ale i přes péči během roku některé uhynuly, a tak jsme 29. 10. část z nich nahradili stromky
novými. Poděkování patří všem zúčastněným, kteří byli ochotni investovat své peníze a volný
čas ke kultivaci veřejného prostoru, dále pak majitelům a nájemcům pozemků, kteří souhlasili
s výsadbou a také místním zemědělcům, kteří nám poskytují svůj zavlažovací systém pro
zálivku stromů, a zvláštní dík patří V. Srbovi.
Práce s veřejností na téma zeleň a stromy
V městské knihovně v Lysé nad Labem 17. 3. měli P. Petřík a P. Jiras přednášku pro veřejnost
o rostlinách a stromech Čelákovicka.
Galerie v Altánu uspořádala od 10. do 24. října výstavu fotografií “Pozoruhodné stromy
Čelákovic“. Své fotografie zde vystavili H. Babická, P. Jiras a P. Petřík. Při vernisáži zazněla
přednáška o významu stromů. 16. října proběhla komentovaná vycházka s přáteli stromů a 24.
října jsme výstavu zakončili přednáškou o památných stromech Čelákovic. Promítali jsme také
přírodovědné filmy P. Babického. V rámci výstavy byli vyhlášeni výherci fotografické soutěže
O nejkrásnější okno, balkon a zahrádku v Čelákovicích. Rádi bychom poděkovali I. Füzékové
za vstřícnost, s jakou nás přijala a za svůj čas, který nám věnovala. Díky patří také P.
Macháčkovi za pomoc s přípravou výstavy.
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13. 11. se konala již čtvrtá dendrologická vycházka, tentokrát za smolnými borovicemi.
Vycházkou provedli Petrové Jiras a Macháček a první z autorů k tomu zpracoval poutavého
průvodce.
Pokračujeme ve správě stránky „Stromy Čelákovic“ na Facebooku, které mají již 81
„lajků“.
Správní řízení a jednání se státními institucemi
Jako spolek jsme na základě o ochraně přírody a krajiny požádali Odbor výstavby – stavební
úřad MěÚ Čelákovice o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních
řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny. Žádali jsme, abychom
byli účastníky správního řízení k tiskárně DURABO, ale nedostali žádné potvrzení. Stejně tak
jsme učinili u OŽP MěÚ Čelákovice, Krajského úřadu středočeského kraje a na OŽP
v Brandýse nad Labem. Naše zapojení v řízení k TOS-MET slévárna, a.s. je popsáno výše.
Na základě naší přihlášky ke správnímu řízení ve věci odstřelu kormoránů z důvodu
údajné prevence závažných škod na rybářství na rybochovném zařízení „pískovna Sedlčánky“
jsme na OŽP v Brandýse zaslali naše nesouhlasné stanovisko, v němž jsme mj. uvedli:
Z podkladů, které jsou veřejně k dispozici (databáze České společnosti ornitologické,
http://avif.birds.cz), vyplývá, že stavy kormoránů na Čelákovicku jsou trvale na nízké úrovni a
přímo na dané lokalitě „pískovna Sedlčánky“ není hlášen ani jeden. Kormoráni zde nehnízdí a
jakýmkoli zásahem na území ČR nelze jejich početnost regulovat. Střelbou mohou být plašeny
i jiné druhy chráněných živočichů.
Účastnili jsme se celkem osmi správních řízení na kácení stromů. Zachránili jsme od
kácení 3 jasany, 2 ořešáky (v Majakovského) a 2 topoly (u kovohutí) a jednu lípu (u radnice).
V únoru jsme jednali s obyvateli sídliště v Prokopě o náhradní výsadbě na místě bříz.
Doporučili jsme letní odrůdy ovocných stromů, a to z důvodu zastínění pozemku v podzimních
měsících. Navrhli jsme další čtyři stromy na vyhlášení za památné (akát u hřbitova byl zamítnut
a tři duby u Labe jsou na posouzení u AOPK).
Upozornili jsme na existenci pozůstatků odkrytého mostu ze 16. století, jehož základy
byly poškozeny při těžbě bahna. Jednáme s Národním památkovým ústavem a Archeologickým
ústavem AV ČR o nápravě.
Spolupráce s ostatními spolky a skupinami
17. ledna jsme zorganizovali namáčení v Labi na Grádě, abychom připomněli jeho zašlou slávu.
Společně se spolkem Československé ozbrojené složky jsme se 28. února zúčastnili
masopustních oslav v Káraném.
16. dubna jsme se na Den Země zapojili spolu se spolkem Dělnické domky do celostátní
kampaně „Ukliďme Česko“ úklidem v Přístavní ulici a nejbližším okolí. Navázali jsme tak na
již čtyřletou tradici úklidů, kterou náš spolek organizoval se skauty a spolkem Dělnické domky.
Za podpory členů okrašlovacího spolku jsme pomohli okolí kostela Nanebevzetí Panny
Marie osázet stovkami macešek z fondů farnosti a osít travou.
23. dubna jsme se zúčastnili akce Otevírání lesa s čelákovickými houbaři, jíž se
zúčastnil také zástupce mykologického kroužku v Žacléři Mgr. P. Kuráň.
28. 11. jsme se zúčastnili hrabání namulčované stařiny s pomocí MAS Střední Polabí,
abychom pomohli orchidejím. Auto poskytnul J. Paldus.
Schváleno na schůzi 28. 1. 2017
Ing. Pavel Fišera – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického
Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Příloha: výpis z transparentního účtu a fotky z akcí
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Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku. Leden-Prosinec 2016.
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Webové stránky Okrašlovacího spolku čelákovického. Autor M. Šanda.

Stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích měla k 27. 1. 2017 30 lajků. Autor P. Petřík.

Facebooková stránka Stromy Čelákovic měla k 27.1.2017 81 lajků. Autor P. Petřík.
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Z dubnového setkání s čelákovickými houbaři. Foto P. Petřík
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Z hrabání trávy na Okrouhlíku. Na fotce P. Jiras a J. Paldus. Foto P. Petřík

Naše vitrína na rohu Masarykovy a Vašátkově. Foto P. Petřík
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Plakáty jako pozvánky na besedy o ovzduší. Autoři V. Šebestová a H. Babická
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Krajský zastupitel dr. Šanc promlouvá k účastníkům besedy o ovzduší. Foto V. Špaček

F. Malek ukazuje dětem, jak správně zasadit strom. Foto P. Petřík
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V. Srb ukazuje, jak správně zastřihnout ovocnou dřevinu. Foto P. Petřík

Záběr na vysazenou alej mezi Mochovem a Čelákovicemi. Foto V. Srb
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Momentka z říjnové exkurze za stromy. Přednáší J. Stránský. Foto P. Petřík
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Momentka z říjnové exkurze za stromy. Cedr demonstruje P. Jiras. Foto P. Petřík

Květinová úprava u kostela. Foto P. Petřík
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Z různých akcí členů okrašlovacího
spolku
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