Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2018
Rok 2018 se nesl ve znamení 120 let oslav založení a pětiletého výročí obnovení našeho spolku.
I nadále poskytujeme veřejnosti pravidelné informace o naší činnosti na našich stránkách
www.celakovice.org, ve vitrínách v Masarykově ulici a na statku v Tiché uličce u statku.
Vitrínu na Masarykově ulici v létě zrekonstruoval a nápis na ní umístil J. Paldus. Informace o
nás dále uveřejňujeme především v nezávislých periodicích jako je Zpravodaj MAS Střední
Polabí či prostřednictvím sociálních sítí.
V roce 2018 proběhly dvě členské schůze (20. 1. a 5. 10. 2018). Na druhé byl zvolen
výbor spolku ve složení H. Babická, P. Fišera, A. Neumanová, J. Paldus a P. Petřík. Nově
zvolený výbor si pak zvolil předsedou P. Petříka. P. Petřík poděkoval P. Fišerovi za předchozí
činnost, v níž hodlá pokračovat.
5. března 2018 u příležitosti 120. výročí vzniku Okrašlovacího spolku čelákovického P.
Fišera v doprovodu P. Petříka předali plaketu čestného členství panu Jaroslavu Špačkovi,
dlouholetému řediteli Městského muzea v Čelákovicích. Pan Špaček se ve vztahu k našemu
spolku zasloužil mj. o zachování archivních sbírek zachycujících historii okrašlovacího spolku
a dále nám napomohl nashromáždit pro Archeologických ústav AV ČR cenné mapové údaje k
připravovanému vyhlášení základů raně novověkého mostu u Lázní Toušeně za kulturní
památku.
Dne 18. 11. 2018 nás navždy opustil člen Aleš Chvojka. Bohoslužba za Aleše proběhla
po přímluvě našeho člena P. Jirase 6. ledna 2019 v 9:30 v kostele Nanebevzetí Panny Marie v
Čelákovicích.
Mirek Iglo znovu přijal nabídku stát se naším členem.
Ochrana ovzduší
Z dosavadních měření a mnoha besed s odborníky, které jsme v předchozích letech
organizovali, vyplynulo, že nám chybějí dlouhodobé údaje o kvalitě ovzduší v našem městě,
abychom jimi mohli argumentovat např. při regulaci vypouštění škodlivin u velkých zdrojů.
Sestavili jsme proto petici a v březnu 2018 naše snažení vyvrcholilo jejím zasláním na Krajský
úřad Středočeského kraje. V petici (s názvem Chceme čistý vzduch!) 450 občanů mj. požaduje
umístění měřicí stanice v Čelákovicích. E-petici je stále možno podepisovat i elektronicky:
https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html. Zároveň proběhlo setkání zástupce
petičního výboru P. Petříka s paní hejtmankou P. Jermanovou Pokornou, radním za životní
prostředí M. Peterou a pracovníky Krajského úřadu Středočeského kraje. Krajský úřad naši
výzvu vyslyšel, a navrhl Čelákovice za jedno z míst pro umístění mobilní měřicí stanice. Stanici
spolufinancuje krajský úřad a Státní fond životního prostředí, který podmínil dotaci alespoň
ročním provozem. Umístění stanice proběhlo po konzultaci s Českým hydrometeorologickým
ústavem a výsledky budou součástí Integrovaného systému kvality ovzduší. Zaznamenávají se
tuhé znečišťující látky (jemný prach PM10) pro případné překročení jak ročního, tak denního
imisní limitu a také budou touto stanicí měřeny hodnoty benzo(a)pyrenu.
10. 4. 2018 také proběhla ve spolupráci s Arnikou návštěva thajské výpravy, která si
všímala zatížení našeho města slévárenským průmyslem. Účastnili se M. Iglo a P. Petřík.
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V pátek 5. 10. 2018 byli P. Petřík a P. Macháček svědky úniku prachu z provozu
slévárny TOS-MET v Čelákovicích. Kouř se valil z několika otevřených světlíků na střeše hal.
O události byl informován OI ČIŽP v Praze.
P. Petříkem spravovaná Facebooková stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích
díky našim aktivitám zdvojnásobila počet příznivců a k 3. 3. 2019 měla 123 lajků.
Výsadby stromů
Nadále pečujeme o alej ovocných stromů mezi Mochovem a Čelákovicemi. Ta byla
nominována na Alej roku 2018. V neděli 26. března 2018 jsme byli obhlédnout stromky v aleji,
odstranit jutu a opravit oplůtky. Sesbírali jsme po zimě také pytel a půl odpadků. Přidal se V.
Srb, autor lavičky, která zkrášluje okolí lípy vysazené v roce 2016 na nedalekém návrší s
kruhovým rozhledem. Na konci března pak přibyla ještě jedna lavička!
V neděli 29. dubna 2018 jsme výsadbu ovocných stromků i s památeční lípou pořádně prolili
dešťovkou, abychom je tak lépe připravili na suché léto. Kolem stromků jsme namulčovali
ožnutou trávou. Zjistili jsme ulomenou korunu slivoně, což způsobil zřejmě srnec, který si zde
vytloukal parůžky. Na hrušce si zase pochutnával zajíc tam, kde nebyla chráněna pletivem.
Letos již počtvrté proběhlo sázení stromů v lokalitě Krátká Linva. Akce se konala v sobotu 10.
11. 2018 a dosadili jsme 6 ovocných stromů a 13 dalších listnáčů. Zúčastnili se P. Macháček,
P. Jiras, V. Pěchník, P. Petřík.
Práce s veřejností na téma zeleň a stromy
I v roce 2018 jsme uspořádali několik osvětových akcí pro veřejnost. Jmenujme přednášku o
rostlinstvu Brandýska, kterou P. Petřík s kolegy D. Hrčkou a J. Pokorným přednesli 17. ledna
2018 při křtu stejnojmenné knihy v Oblastním muzeu Praha-východ v Brandýse nad Labem.
Ve spolupráci s MAS Střední Polabí jsme naplánovali dvě celodenní exkurze do okolí.
První vedl na Přerovskou hůru 2. června P. Petřík. Druhá následovala až 3. listopadu 2018 a
týkala se starých stromů v okolí Brandýsa a zajistil ji P. Jiras. Ten také 11. října 2018
v brandýském muzeu připravil přednášku na téma Novodobé smolaření ve středním Polabí a
co po něm zůstalo.
Spolu s Mateřským centrem Čelákovice a Rodinným centrem Routa jsme provedli 19.
října 2018 procházku za stromem – jasanem ztepilým, který má ustoupit stavbě nového hřiště.
Ve středu 3. 10. 2018 jsme zorganizovali za pomocí MAS Střední Polabí besedu
Cyklostezky a stromy – ohrožení a příležitosti. V rámci našich oslav jsme se rozhodli přivést
ke společnému stolu lidi, kteří se ne vždy potkávají. Pojítkem jsou stromy, které náš Spolek
navrhuje k ochraně za památné jako např. prastaré duby a jiné vysazujeme při polních cestách
u Čelákovic. Právě po takových cestách a kolem stromů jezdíme na kolech. Neuvážené
výstavby asfaltových cyklostezek mohou ale např. stromy poškodit. Naším cílem bylo citlivě
skloubit cykloturistiku a přírodu ve volné krajině.
Od 26. října do 23. listopadu 2018 jsme připravili v Muzeu Čelákovic výstavu k založení
našeho spolku. Při ní nám významně pomohl J. Špaček.
Pokračujeme ve správě stránky „Stromy Čelákovic“ na Facebooku, které mají k 3. 3:
2019 již 137 „lajků“.
Naše činnost ve správním řízení a jednání se státními institucemi
V roce 2018 jsme byli velmi aktivní a to i za hranicemi našeho kraje. Navázali jsme spolupráci
s naším již novým členem RNDr. M. Mokrejšem, Ph.D. a vstoupili do správních řízení
v Olomouckém kraji, kde se zúčastnili terénního mapování P. Jiras a P. Petřík.
Po téměř roce a půl jsme od ČIŽP obdrželi odpověď, že zastavuje přestupkové řízení
vedené proti firmě PORR, a.s. Předmětem bylo šetření poškození památných dubů u
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cyklostezky Čelákovice-Lázně Toušeň. Údajně ani s odstupem jedné vegetační sezóny
nedošlo k podstatnému nebo trvalému snížení ekologických nebo společenských funkcí
předmětných dřevin nebo k jejich odumření v souvislosti se stavbou. Toto lze však
rozporovat, ale nebylo možné se z naší pozice odvolat.
Zachránili jsme olši u náhonu od skácení.
Stále nemáme vyrozumění, zda došlo k vyhlášení pozůstatků odkrytého mostu z 16.
století za kulturní památku. Upozornili jsme na jeho existenci Archeologický ústav AV ČR již
před dvěma lety.
Spolupráce s ostatními spolky a skupinami
Jsme i nadále členy Místní akční skupiny Střední Polabí, v jejíž Kontrolní a monitorovací
komisi máme zastoupeného P. Hermana. Každoročně jí přispíváme 1000 Kč. Ve dnech 9. – 11.
března 2018 P. Petřík a J. Paldus absolvovali poznávací zájezd organizovaný MAS Střední
Polabí na jižní Moravu za účelem seznámení s aktivitami komplexních pozemkových úprav a
komunitních projektů. Ve spolupráci s MAS Střední Polabí se také pravidelně účastní P. Petřík
pracovní skupiny pro životní prostředí, která se naposledy sešla 22. 11. 2018.
Společně se spolkem Československé ozbrojené složky jsme se 11. února 2018
zúčastnili již po třetí masopustních oslav v Káraném.
S RNDr. M. Šanderou, Ph.D. ze spolku HERPETA zpracoval P. Petřík studii zabývající
se přírodními poměry v bývalé pískovně severně od obce Jizbice a návrhy opatření pro
revitalizaci, kterou jsme předložili paní starostce a 28. 4. 2018 zde proběhla veřejná akce
spojená s úklidem odpadků a exkurzí.
Zástupkyně spolku V Zelenči jsme doma, z. s., PhDr. A. Bauerová se v březnu obrátila
na P. Petříka, zda by se nevyjádřil k běžícímu správnímu řízení o povolení kácení dřevin na
pozemcích v k. ú. Mstětice. Ten zdokumentoval stromy navržené ke kácení. Stromy jsou v
kolizi s výrobním, obchodním a administrativním zázemím společnosti GUNNEX s.r.o.,
Mstětice.
V pátek dopoledne 20. dubna 2018 jsme se zúčastnili Dne Země, který pořádal Městský
dům dětí a mládeže. Sdíleli jsme místo spolu se Spolkem houbařů Čelákovice, který zastupoval
Ing. Miroslav Rudolf. Největší zájem měly děti o šišky, které ochotně demonstrovali naši
členové Petr Macháček a Vlasta Pěchník. Návštěvníci našeho stanoviště si dále mohli
prohlédnout výstavu o krajině, tištěného průvodce po stromech v Čelákovicích, pár fotek z
ovocné aleje, kterou jsme vysadili, a dozvědět se něco z výročních zpráv našeho spolku, který
letos slaví 120 let svého založení.
V dubnu jsme odhalili základy pomníčku, z něhož se dodnes zachoval pouze
pískovcový podstavec. 30. 4. 2018 jsme se obrátili na majitele pozemku s žádostí o souhlas,
zda s obnovou křížku souhlasí. Dosud nepřišla žádná odpověď.
O víkendu 7. 4. a 15. 9. 2018 proběhly tradiční akce Ukliďme Česko!, přičemž ta
podzimní byla pro nás již desátou v řadě. Účastnili se P. Jiras, P. Macháček, P. Petřík a J.
Paldus. V roce 2018 se úklidu účastnil rekordní počet lidí (87). Všem účastníkům (celkem jich
bylo za těch šest let 154) a pracovníkům Technických služeb patří velký dík!
Před májovými oslavami jsme (J. Paldus, P. Petřík, P. Macháček) vypomohli V.
Duníkovi v úklidu před pomníčkem věnovaným padlým v 2. světové válce v Záluží.
9. 9. 2018 proběhla návštěva kočičího útulku Tlapky Mochov, kam jsme zavezli dary.
Ze spolku se účastnili P. Macháček, J. Paldus a P. Petřík.
O našich aktivitách se psalo na více místech. Naposledy v Nymburském deníku, kdy
člena spolku P. Petříka zpovídala A. Pencová.
Na svou činnost jsme získali dar od spřáteleného spolku Československé ozbrojené
složky prostřednictvím našeho člena J. Palduse (3 000 Kč) a dále přispěl P. Herman (2 400 Kč).
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Za všechny dary děkujeme! Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio
2600546049/2010 a zůstatek k 31. 12. 2018 činil 5 460 Kč.
Projednáno a schváleno na schůzi 8. března 2019
RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického
Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D.
Příloha: výpis z transparentního účtu, výstřižky z uveřejněných textů a fotky z akcí
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Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku. Březen – prosinec 2018. Vzhledem k pozdějšímu výpisu nejsou zaznamenány částky po 200 Kč
v měsících lednu a únoru od P. Hermana.
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Nově zrekonstruovaná vitrína na Masarykově ulici. Foto P. Petřík
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Z úvodního slova k zahájení výstavy. Foto H. Babická

Společné foto. Zleva vrchní řada: P. Macháček, P. Petřík, J. Paldus, A. Neumanová, M. Iglo,
V. Srb, J. Špaček. Dolní řada zleva: H. Babická.

7

Ze sbírek muzea. Foto I. Petřík
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Plakátek zvoucí na výstavu od H. Babické.
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Z výstavy o Spolku. Stromková slavnost (starosta J. Čurda při projevu ke shromáždění
občanů, dětí a hostů na náměstí před starou solnicí a domem u Pokrupů) 1908. Sbírka
Městského muzea v Čelákovicích

Z 1. výstavy Spolku okrašlovacího a zahrádkářů v Čelákovicích. Skupinová fotografie členů
na zahradě - starší prostovlasý muž vpravo od schodů Jan Lokaj, vlevo od schodů Josef Lokaj.
(1936). Sbírka Městského muzea v Čelákovicích
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Z výstavy o Spolku. Sedláčkova ul. s pohledem na severní průčelí rodného domku českého
buditele J. V. Sedláčka s pamětní deskou – Lokajův statek čp. 102. (kolem 1942). Sbírka
Městského muzea v Čelákovicích
Z výstavy o Spolku.
Spolek okrašlovací a
zahrádkářů (výstava
ovoce a květin v
tělocvičně Měšťanské
školy na náměstí; na
snímku stoly s
ovocem a květinami,
před stěnou v kóji
busta A. Dvořáka.
(27. 9. 1941). Sbírka
Městského muzea
v Čelákovicích
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Z výstavy Spolku. Z parte Jana Lokaje. Dlouholetého jednatele spolku. Z archivu J. Špačka
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Exkurze s MAS Střední Polabí na Přerovskou hůru. Vedl P. Petřík
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Letáčky zvoucí na přednášku a exkurzi.
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Den Země. V. Pěchník spolu s P. Macháčkem demonstrují dětem přírodniny.
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Obnova podstavce křížku s návrhem budoucí sochy. Foto P. Petřík
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Ze sázení 10. 11. 2018. Foto V. Srb

Ze sekání trávy kolem stromů. Foto V. Srb
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Plakátek propagující výsadby od H. Babické.
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Výjezd do útulku Tlapky Mochov. Foto V. Srb

Exkurze s thajskými kolegy. Organizovala Arnika.
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Z předávání petice zástupcům KÚSK. Foto H. Babická.
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Z úklidové akce v sadech 17. listopadu spolu s místními rybáři 7. 4. 2018
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Pozvánka na besedu o cyklostezkách od O. Fábry

22

Z terénu u Jizbice spolu s M. Šanderou. Foto P. Petřík

P. Petřík zapisuje botanické údaje na Nové Senince u Kralického Sněžníku. Spolupráce s M.
Mokrejšem. Foto M. Mokrejš.
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Z masopustu v Káraném.
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Rozhovor v Nymburském deníku.
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