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Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2017 
 

Rok 2017 se v našem spolku nesl ve znamení úsilí za záchranu starých stromů a s cílem pečovat 

o výsadby těch mladých.  

I nadále poskytujeme veřejnosti pravidelné informace o naší činnosti na našich 

stránkách www.celakovice.org, ve vitríně v Masarykově ulici, nově i na statku v Tiché uličce 

u statku díky laskavosti T. Janáka a M. Tichého, ve Zpravodaji města Čelákovice a ve 

Zpravodaji MAS Střední Polabí. 

V roce 2017 proběhly dvě členské schůze (27. 1. a 10. 12. 2017). 

 Jsme stále členy Místní akční skupiny Střední Polabí, v jejíž Kontrolní a monitorovací 

komisi máme zastoupeného P. Hermana. Každoročně jí přispíváme 1000 Kč. Pro další 

zviditelnění naší práce jsme se nechali zaregistrovat na www.mojespolky.cz.  

Na svou činnost jsme získali dar od spřáteleného spolku Československé ozbrojené 

složky prostřednictvím našeho člena J. Palduse (2 000 Kč) a dále přispěly dary naši členové P. 

Jiras (850 Kč), P. Herman (400 Kč, ten si nastavil trvalý příkaz) a V. Pěchník (200 Kč). Za 

všechny dary děkujeme! Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio 

2600546049/2010 a zůstatek k 31. 12. 2017 činil 5 628 Kč.  

 

Ochrana ovzduší 

Město si nechalo ve dnech od 13. 12. 2016 do 16. 1. 2017 provést „měření spadu II“ 

v okolí  TOS-MET slévárna, a. s., které mělo sloužit jako rozšíření informací získaných v první 

etapě již provedeného měření. Ze stránek města ale zmizely výsledky všech předchozích 

měření, které tehdy připravovala nyní již nefungující komise pro životní prostředí RM a není 

nám známo, zda výsledky vedení města nějak využilo. Pod naší petici zastupitelstvu 

Středočeského kraje „Chceme čistý vzduch!“ se podepsalo již kolem 500 lidí. 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. Bod k projednávání k tomuto problému zastupitelé na posledním zastupitelstvu 

ale zrušili, což nám nezabrání pokračovat v našem úsilí. 

 

Výsadby stromů 

Nadále pečujeme o alej ovocných stromů mezi Mochovem a Čelákovicemi. Poslední březnovou 

neděli jsme posbírali asi dva pytle odpadků a v sobotu 8. dubna 2017 sympatizant našeho spolku 

V. Srb provedl řez u peckovin v celé aleji a hezky o celém příběhu pojednal v krátkém článku 

na stránkách spolku Čelákovické fórum. Odpoledne 28. října jsme v aleji vysadili další pět 

stromků a 19. listopadu jsme posekali a pohrabali trávu kolem všech stromků. Tu jsme pak 

použili jako mulč tak, aby nebránila zároveň přísunu vody ke kmínkům.  

 

 

 

 

http://www.celakovice.cz/cs/mesto/zivotni-prostredi/kvalita-ovzdusi/
http://www.celakovice.org/soubory/petice.pdf
http://www.celakovice.org/soubory/petice.pdf
http://celakovickeforum.cz/forumnazoru/stromky-potomky-dvou-letech/
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Práce s veřejností na téma zeleň a stromy 

I v roce 2017 jsme uspořádali několik osvětových akcí pro veřejnost. Jmenujme přednášku v 

Polabském muzeu v Poděbradech členů P. Petříka a P. Jirase – Flóra středního Polabí: Zajímavé 

rostliny a památné stromy Čelákovicka. Přednáška proběhla 23. února a zúčastnilo se jí kolem 

20 lidí. Vyšla k tomu i publikace D. Hrčky, J. Pokorného a P. Petříka Květena brandýského 

Polabí, kterou si můžete zakoupit v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem. 

Ve spolupráci s Mateřským centrem Čelákovice a Rodinným centrem Routa vedli 10. 

června členové spolku P. Jiras, J. Stránský a P. Macháček komentovanou procházku s 

překvapením – Stromy a keře Čelákovic. Byla zaměřena na poznávání zajímavých rostlin, které 

rostou v našem městě. Procházka byla s odborným výkladem pro všechny věkové kategorie. 

Na děti čekaly pohádkové postavy a zúčastnilo se kolem 40 lidí. Přednášku o významných 

stromech okolí Čelákovic pak přednesl na stejném místě P. Jiras v úterý 18. 7. 2017 a navázal 

výstavou svých fotografií v jurtě MC. 

Administrátor zdejší farnosti P. M. Uličný zmínil na naši přímluvu po bohoslužbě 

prastarou vrbu u mlýnského náhonu, která musela padnout, protože již byla nebezpečná. Patřila 

mezi nejobjemnější stromy Čelákovic.  

Při příležitostí státního svátku jsme také uctili památku javoru mléče, který nechal skácet 

zdejší OŽP ve spolupráci s městem. Strom nebyl podle našeho názoru nebezpečný a hlavně 

pamatoval ještě dobu, kdy zde působil předchůdce Okrašlovacího spolku, který se možná na 

vysazení podílel. Dosáhli jsme toho, že lípa za radnicí nebyla skácena a konečně ošetřena 

řezem, jak jsme dříve navrhovali. S potěšením jsme zaznamenali výsadbu nové vrby u parku 

poblíž Vašátkovy ulice a také osazení ulice J. Zeyera a některé výsadby v centru. Stalo se tak 

po více jak 3 letech po skácení a po uvedení příslibu vedoucí OŽP ve Zpravodaji města, že 

náhradní výsadba místo vrby proběhne hned na podzim 2013. Domníváme se, že takových míst 

je v Čelákovicích více jako např. poblíž sáňkovacího hřiště v Sedlčánkách, kde by bylo vhodné 

místo oživit zelení, která tam dříve byla v podobě nepatřičně odstraněného jabloňového sadu. 

Navrhli jsme to přímo OŽP, a podpořili tak přání jedné občanky, která se na nás obrátila. Vše 

sledujeme na portálu www.lepsimisto.cz. 

Pokračujeme ve správě stránky „Stromy Čelákovic“ na Facebooku, které mají již 111 

„lajků“.  

Naše aktivity o stromech pronikly i do soutěže Fextovo území 2, které na stránkách 

www.polabsketoulky.cz propagovalo námi objevené smolné borovice.  

 

Naše činnost ve správním řízení a jednání se státními institucemi 

V únoru jsme se přihlásili o účastenství v řízení k zásahu do VKP dle zákona o ochraně přírody 

a krajiny ve věci plánovaného protipovodňového opatření v Sedlčánkách – Císařská Kuchyně. 

Záměr vyvolalo město, které jej ale následně zrušilo, takže jsme se ani nestačili vyjádřit. 

Na návrh člena Okrašlovacího spolku čelákovického byly zdejším úřadem po více než 

půl roce tři staleté duby mezi Lázněmi Toušeň a Čelákovicemi prohlášeny za památné. Návrh 

podpořila i Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Bohužel v důsledku nedůsledného 

plánování stavby došlo při stavbě cyklostezky k poškození jejich kořenů a případ od května 

2017 stále prošetřuje Česká inspekce životního prostředí. V rámci celého řízení jsme podávali 

několik odvolání a proběhlo dokonce jednání s KÚSK, kterého se zúčastnil P. Jiras. Vydali 

jsme k tomu i prohlášení na našich stránkách. 

Účastnili jsme se několika právních řízení na kácení stromů. Bohužel nepodařilo se nám 

zachránit ani javor mléč na náměstí ani dvě lípy srdčité v Kollárově ulici. Zastupitelé na svém 

posledním zasedání 13. 12. 2017 projednali dobře utajený bod jednání naší petice proti kácení 

lip. S petičním výborem (P. Petřík, P. Jiras, P. Macháček) nikdo z města nejednal a naše 

argumentace nikoho nezajímala. Bili jsme se za více než 100 občanů, kteří nesouhlasili s 

postupem města, ale prohráli jsme s čistým svědomím, že jsme udělali maximum. 

http://www.polabskemuzeum.cz/images/stories/Podebrady/Prednasky/2017_02_23_Petrik_Podebrady.pdf
http://www.polabsketoulky.cz/11-borovice-v-karanem/
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Upozornili jsme na existenci pozůstatků odkrytého mostu z 16. století, jehož základy 

byly poškozeny při těžbě bahna. Na Archeologický ústav AV ČR jsme odeslali naše podklady 

k vyhlášení stavby za kulturní památku a průběžně jsme informováni o vývoji.  

Podali jsme na Městskou policii podnět na prošetření případů, které se poslední dobou 

rozšířily s doručováním reklamních tisků v Čelákovicích a které se nám tím snad podařilo 

omezit. Doručovatelé se nemohou dostat do zamčených dveří, kde jsou umístěny poštovní 

schránky, a tak pokládají balíky s reklamními letáky na zem před vchodové dveře. Odsud při 

lehčím větru se letáky roznáší po okolí a znečišťují prostranství, která se musí na náklady města 

uklízet. Náš spolek se pravidelně podílí na úklidu města a je v našem zájmu zabránit popsaným 

skutečnostem. Velitel MP R. Fedaček celou věc prošetřil. 

Na Krajském úřadě Středočeského kraje jsme jednali s cyklokoordinátorem P. 

Klimešem (Odbor regionálního rozvoje, oddělení strategie a koncepcí) o možnosti vyhlásit na 

náš návrh neasfaltovou cyklostezku z Jiřiny do Přerova. Byli jsme úspěšní, protože návrh 

vypracovaný V. Srbem a P. Petříkem je nyní zanesen do cyklokoncepce rozvoje středočeského 

kraje pro období 2017–2023. 

 

Spolupráce s ostatními spolky a skupinami 

Také letos jsme zorganizovali 15. ledna již druhý ročník namáčení v Labi na Grádě, abychom 

připomněli jeho zašlou slávu. Teplotu zimního Labe jsme si mohli zakusit pak ještě 23. 12. 

společně s dalšími otužilci z okruhu přátel Církve bratrské. Zúčastnil se P. Petřík, P. Macháček 

a J. Paldus. 

Společně se spolkem Československé ozbrojené složky jsme se 28. února zúčastnili 

masopustních oslav v Káraném (viz foto).  

Již v pořadí páté (a tedy lze říci tradiční) uklízení proběhlo v sobotu 8. dubna. Připojili 

jsme se spolu se z. s. Dělnické domky k celonárodní úklidové akci pod názvem Ukliďme Česko. 

Vznikly dvě pracovní čety – jedna uklízela v kolonce a postupovala směrem ke školce 

v Přístavní a druhá se vrhla na Sady 17. listopadu. Účastnili se P. Jiras, P. Macháček, P. Petřík 

a J. Paldus. Šestý úklid pak zorganizoval 28. 10. spolek Dělnické domky a zúčastnil se ho za 

nás P. Jiras. 

Za podpory členů okrašlovacího spolku jsme pomohli okolí kostela Nanebevzetí Panny 

Marie osázet trvalkami z fondů farnosti a osít travou.  

 

       Schváleno na schůzi 21. ledna 2018 

 

Ing. Pavel Fišera – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického 

Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 

 

Příloha: výpis z transparentního účtu, rozvaha a výstřižky z uveřejněných textů a fotky z akcí 
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Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku. Leden – prosinec 2017. 
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Rozvaha  

příjmy  3 450,00 Kč       

           

  Dotace  2 000 Kč      

    a       

  Dary  1 450 Kč      

           

  Příjmy celkem   3 450 Kč      

           

výdaje  23 691,00 Kč       

           

  SLUŽBY  23 691 Kč      

           

  MATERIÁL  0 Kč      

           

  STROMY  0 Kč      

           

  KANCELÁŘ  0 Kč      

           

  SPOTŘEBNÍ  0 Kč      

           

  DOPRAVA A BALNÉ  0 Kč      

           

  POŠTOVNÉ  0 Kč      

           



6 

 

  POHONNÉ HMOTY  0 Kč      

           

  MZDY  0 Kč      

           

  VÝDAJE CELKEM  23 691 Kč      

           

banka  6 628,00 Kč       

           

pokladna  0 Kč       

           

celkem  -20 241,00 Kč       

           

majetek  0 Kč       

           

pohledávky  0 Kč       

           

pevně daná útrata  0 Kč       
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Výřez z webových stránek Okrašlovacího spolku čelákovického www.celakovice.org. Autor 

M. Šanda. Správce P. Petřík a P. Herman 

 

Facebooková stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích měla k 20. 1. 2018 63 lajků. Autor 

P. Petřík. 
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Facebooková stránka Stromy Čelákovic měla k 20.1.2018 111 lajků. Autor P. Petřík. 

 

 

Naše nová vitrína v Tiché uličce. Foto P. Petřík 
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Text ve Zpravodaji MAS Střední Polabí X/2017 

 

 

 

 

Text ve Zpravodaji MAS Střední 

Polabí VIII/2017 

 

 

 

 

 

 

 

Text ve Zpravodaji Města Čelákovic 

IX/2017 

 

 

Stránky k soutěži Fextovo území 2 

s naším návrhem smolné borovice 
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Návrh cyklostezky projednaný na KÚSK 

 

Ukázka přední strany petičního archu na záchranu lip Pozvánka na přednášku P. Jirase 
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Z úklidu ve spolupráci s Dělnickými domky. Zúčastnili se P. Jiras, P. Macháček, J. Paldus a 

P. Petřík 
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Fotky z pietního rozloučení s javorem na 

náměstí. Parte zajistil P. Macháček. 

Z pozůstalých se zúčastnili P. Petřík, P. 

Macháček, V. Pěchník, P. Herman, P. Jiras a 

J. Paldus 
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Sázení stromků. Foto V. Srb 
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Z přednášky pro Polabské muzeum. Přednáší P. Jiras a P. Macháček. Foto M. Šandera 

 



15 

 

Z namáčení v Labi. Báseň složil P. Macháček. Foto P. 

Macháček 

 

 

Z podkladů pro Archeologický ústav AV ČR pro 

vyhlášení kulturní památky Mezi Mosty. Foto I. 

Vaňousek 
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Veselé momentky z masopustu v Káraném. 
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Sekání kolem stromků. Foto P. Petřík 

a J. Paldus. Zúčastnili se J. Paldus, P. 

Macháček a P. Jiras 
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Spolupráce s farností – oslava svátku sv. Vojtěcha Pouť u kapličky – Svatovojtěšský víkend v 

Přerově nad Labem spojený s 50. výročím otevření skanzenu a pouť ke kapličce (22. 4. 2017). 

Foto P. Petřík. Zúčastnili se P. Jiras (aktivně), P. Macháček, P. Petřík a J. Paldus 

 

 

http://www.polabskemuzeum.cz/index.php?option=com_eventlist&view=details&id=339%3Apou-u-kapliky-50-vyroi-oteveni-skanzenu&Itemid=113&Itemid=26

