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Výroční zpráva Okrašlovacího spolku čelákovického za rok 2020 
 

Rok 2020 byl poznamenán pandemií a s ní spojenými omezeními nejen pro náš spolek. Webové 

stránky celakovice.org sice nadále fungují, ale osud vitríny při vchodu do zrušeného Irish Music 

Baru v Rybářské ulici je nejistý. Informace o nás zveřejňujeme především v nezávislých 

periodicích jako je Zpravodaj MAS Střední Polabí či prostřednictvím sociálních sítí.  

 
Naše nástěnka. Foto P. Petřík 

 
Ukázka našich webových stránek celakovice.org 
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Přijali jsme do svých řad nového člena Roberta Bršela. Proběhla jedna členská schůze 

(27. 12. 2020), na které byly schváleny nové stanovy. H. Babická připravila pěkné PF. 

 
Novoroční přání spolku od H. Babické. 

 

Ochrana ovzduší 

 

Vzhledem ke splnění obou bodů naší petice Chceme čistý vzduch (https://e-

petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html) a nashromážděných více než 700 podpisů jsme 

se rozhodli tuto petici přesně po třech letech uzavřít. A co jsme tehdy přesně požadovali? 

Bod 1: finanční spoluúčast na provedení nezávislého, dlouhodobého a online přístupného 

měření kvality ovzduší včetně systému včasného varování obyvatel a škol. Protože tento 

bod byl splněn pouze částečně a vyhodnocování stálé měřicí stanice v Čelákovicích 

probíhá s asi čtvrtletním odstupem, chystáme další kroky. Výsledky z měřicí stanice 

instalované KÚSK jsou k dispozici zde: https://www.kr-stredocesky.cz/.../ovzdusi-

mobilnizarizeni 

Bod 2: iniciace podání podnětu na přezkum integrovaného povolení podniku TOS-MET 

slévárna, a.s. vydávaného Krajským úřadem Středočeského kraje. Tento přezkum 

skutečně proběhl závěrem loňského roku, ale správní řízení ještě není uzavřeno. Na 

stránkách MŽP jsou ale zveřejňovány dílčí informace k integrovanému povolení: 

https://www.mzp.cz/.../%24%24OpenDominoDocument.xsp... 

I nadále se hodláme tématu věnovat. Prosíme o zasílání jakýchkoliv informací týkajících se 

znečišťování ovzduší v našem městě. Po proběhlých krajských volbách očekáváme vzhledem 

k programovým cílům zvolených kandidátů do samosprávy Středočeského kraje i pozitivní 

změny v přístupu k otázkám životního řešení. Očekáváme proto užší spolupráci s krajským 

zastupitelstvem a budou nás zajímat hlavně výsledky přezkumu integrovaného povolení a 

kroky, které KÚSK podnikne pro zlepšení ovzduší na základě zjištěných údajů. 

 

Zaslali jsme na KÚSK své vyjádření k oznámení koncepce „Program zlepšování kvality 

ovzduší zóna Střední Čechy – CZ02: Aktualizace 2020“ (dále jen „PZKO“), který je veřejně 

přístupný na https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_STC026K. a kde je také zveřejněno 

vypořádání připomínek. PZKO se zabývá detailně hodnocením aktuálního stavu znečištění 

vzduchu (zejména PM10, PM2,5, benzo[a]pyrenu, NO2, O3, kovy, atd.) v posuzované lokalitě s 

použitím dat ČHMÚ ze sítě AIM a modelováním očekávaného poklesu znečištění s ohledem 

na přijatá opatření. Text se okrajově věnuje i zdrojům hlavních polutantů (velké zdroje včetně 

průmyslu, domácnosti, doprava, fugitivní zdroje). Středočeský kraj figuruje v ČR na 1. místě v 

produkci těkavých organických látek VOC (3586,5 t/rok) před Ústeckým a Severomoravským 

krajem a na 3. místě v produkci tuhých znečišťujících látek TZL (862 t/rok)! Česká republika 

by měla dostát závazkům Pařížské klimatické dohody a tomu by měl být PZKO podřízen. Místo 

https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html?fbclid=IwAR3SrsXSPScaZzneO0braVi9ECXtFFpYWRgonPnfeqCsv87AToPR0prsUVo
https://e-petice.cz/petitions/chceme-cisty-vzduch.html?fbclid=IwAR3SrsXSPScaZzneO0braVi9ECXtFFpYWRgonPnfeqCsv87AToPR0prsUVo
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/ovzdusi-mobilnizarizeni?fbclid=IwAR0BKUMwGHq_Fst0TsCD4blVauE34bfGY-3GLLtIF9mjmk_lxTz5cuI7KaE
https://www.kr-stredocesky.cz/web/zivotni-prostredi/ovzdusi-mobilnizarizeni?fbclid=IwAR0BKUMwGHq_Fst0TsCD4blVauE34bfGY-3GLLtIF9mjmk_lxTz5cuI7KaE
https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=9C46&action=openDocument&fbclid=IwAR3wHvU3baQYuJMilPKGkCP7bEj9lpWa_nBpBB9IItXCrv7AE1FE7JVTzZA
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/SEA_STC026K
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toho jsou uváděny nejrůznější statistiky, ale není zřejmé, jak se bude postupně snižovat úroveň 

emisí u největších znečišťovatelů. Často se zmiňuje vytápění v domácnostech, ale tam je 

jakákoliv regulace obtížná, neboť těžko vymahatelná a lidé se rozhodují hlavně na základě cen 

za vytápění. Opatření v PZKO na zlepšení kvality ovzduší se soustřeďují na pokles emisí výše 

zmíněných znečišťujících látek se zaměřením na cílový rok 2023. Přitom cíl snížit např. emise 

až o polovinu je nereálný, pokud nebudou nastavena a dodržována jasná pravidla. Navrhujeme 

proto doplnit PZKO o následující oblasti: 

 

NEDOSTATEČNÝ MONITORING KVALITY OVZDUŠÍ 

PZKO zcela pomíjí naprosto nedostatečný počet měřicích stanic ve Středočeském kraji, které 

nemohou podchytit kvalitu ovzduší pro tak hustě přelidněnou oblast, kde je navíc značná 

mobilita lidí a s ní spojená dopravní zátěž a kde je soustředěn stávající průmysl nebo staré 

zátěže z již zaniklých průmyslových provozů. 

 

NEDOSTATEČNÉ INFORMOVÁNÍ OBYVATEL O VLIVU LOKÁLNÍCH TOPENIŠŤ 

Plánovaná opatření v PZKO se zaměřují hlavně na lokální vytápění (tj. spalování v 

domácnostech), což na první pohled dává smysl, protože domácnosti především v zimním 

období jsou hlavním zdrojem znečištění. Zde se PZKO zaměřuje na doporučení výměny 

starých kotlů za nové ekologické typy, kontroly kvality spalovaného paliva a doporučení 

spalovat suché dřevo. Nikde ale není uvedena analýza poměru domácnosti vybavených 

starými a novými kotly a odhad termínu dokončení výměny. PZKO se zabývá pouze 

domácnostmi, v nichž se spaluje jako palivo dřevo, ale zcela opomíjí velkou část domácností, 

kde se spaluje uhlí. Samotné stránky KÚSK k problematice ovzduší (http://www.kr-

stredocesky.cz/web/20994/11) jsou nepřehledné a pro běžného uživatele nezajímavé. Přitom 

vzhledem k značné sezonnosti a zjevné souvislosti kvality ovzduší s nemocností obyvatel je 

potřeba informovat místní obyvatele on-line a v aktuálních hodnotách, aby mohli podle toho 

přizpůsobit svoje aktivity a např. omezit pohyb v určitých lokalitách a časech během smogové 

situace (viz dále). 

 

NEDOSTATEČNĚ ZPRACOVANÉ DOPADY NA ZDRAVÍ OBYVATEL 

V části „Zdravotní rizika znečištění ovzduší“ se hodnocení zdravotních rizik suspendovaných 

částic soustředí pouze na aerosoly frakce PM10 a PM2,5, přestože mnohem větší nebezpečí pro 

zdraví obyvatel představuje frakce PM1, která proniká po vdechnutí až do plicních sklípků. 

Bohužel frakce PM1 není v české ani evropské legislativě zatím předmětem zájmu, a tak 

chybí i měřicí stanice. POZK podceňuje roli olova. Mezi těžkými kovy se olovo i dnes 

vyskytuje v nejvyšší koncentraci v aerosolech a jeho vliv na zdraví je velmi významný. 

 

PODCENĚNÝ VLIV DOPRAVY 

PZKO dále konstatuje, že příspěvek průmyslu a dopravy k emisím benzo[a]pyrenu není 

významný, což nemusí být pravda, pokud tvrzení není podloženo daty. Kvantifikace jejich 

příspěvku ve srovnání s emisemi z domácností však chybí. PZKO se tak vyhnul návrhu 

opatření pro pokles emisí benzo[a]pyrenu z průmyslu (účinnější filtrace) a dopravy (obchvaty 

města a obcí), což by určitě přispělo k dalšímu zlepšení kvality ovzduší v posuzovaných 

lokalitách. 

 

PODCENĚNÝ VLIV PRŮMYSLU 

Je samozřejmě dobrou zprávou, že v PZKO byly provedeny rovněž odhady fugitivních emisí 

TZL a částic PM10 a PM2,5 u vybraných kategorií zdrojů. Pro řešené území byly stanoveny 

emise z činností souvisejících se slévárenskými procesy, ale již blíže nejsou rozebrána 

nápravná opatření. Výše uvedené lze ukázat na případu podniku TOS-MET, a.s., který 

http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/11
http://www.kr-stredocesky.cz/web/20994/11
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opakovaně žádal o změnu integrovaného povolení (viz již sedmá žádost). Nahlášené kontroly 

ČIŽP nekonstatují žádná závažná porušení (viz např. poslední), což je ve zřetelném rozporu s 

hromadícími se stížnostmi obyvatel a s obsahem těžkých kovů v prachu, zemině a vodě v 

okolí slévárenského provozu a faktem, že podnik figuruje na 5. místě podniku s nejvyššími 

fugitivními emisemi ve sledovaném regionu! 

 

CHYBĚJÍCÍ HARMONOGRAM 

Není jasné, jak stanovená opatření (s)plní obce a kraje dle zákona o ochraně ovzduší svou 

povinnost vydat podrobný časový plán jejich provádění. Obecně by koncepce měla dát nejen 

návod, ale i povinnosti. V kraji by neměla existovat samospráva neuvádějící stav ovzduší na 

webových stránkách obce a každá samospráva by měla mít výbor pro životní prostředí. Neměl 

by to být orgán rady, ale zastupitelstva, aby bylo vše veřejně projednávané. Důležité je, že v 

návaznosti na vyhlášení aktualizace PZKO CZ02 2020+ ve Věstníku MŽP jsou podle § 9 

odst. 4 zákona o ochraně ovzduší obce a kraj, kterým bylo v PZKO CZ02 uloženo 

provádění opatření v něm obsažených, povinni vypracovat do 12 měsíců ode dne 

vyhlášení PZKO CZ02 2020 ve Věstníku MŽP svůj časový plán provádění opatření a 

tento plán zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový přístup. Obce a kraj budou tedy 

muset zpracovat svůj akční plán, který bude veřejně dostupný.  

Celý dokument je k dispozici zde. S připomínkami jsme seznámili Výbor pro životní prostředí 

a zemědělství Středočeského kraje, ve kterém zasedá P. Petřík. 

 

Námi spravovaná Facebooková stránka Chceme čistý vzduch v Čelákovicích k 26. 1. 2021 

měla 138 lajků.  

 

Údržba spolkové aleje  

 

Již šestým rokem jsme se starali o alej, kterou jsme vysadili na podzim 2015 s dobrovolníky. 

Úklid jsme spojili také s ní, protože o naše aktivity přímo ve městě neprojevilo vedení města 

zájem.  

V sobotu 8. února 2020 čtyři naši členové (V. Pěchník, J. Paldus, P. Petřík a P. Macháček) a 

šest členů Skautského oddílu Čelákovice na popud V. Srba prořezalo starý sad zvaný 

Višňovka. Tento sad je součástí registrovaného významného krajinného prvku, v němž 

přežívá několik vzácných druhů rostlin a živočichů, kteří upřednostňují otevřené prostředí. 

Proto jsme se rozhodli je podpořit prosvětlením. Zároveň se pomohlo starým třešním. 

Klestí se spálilo na poli s ohláškou na hasiče a popel pohnojil pole. Sesbírali jsme i půl pytle 

odpadků (mj. plastové patrony od myslivců). 

 
Pálení klestí v bývalém sadu. Foto V. Srb 

https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=9C46&action=openDocument
https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/$pid/MZPPDHFRL1LB
https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2020/12/PZKO-Stredni-Cechy.pdf
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Další akcí byla 14. 

března 2020 

úprava terénu po 

nedávném 

pokládání nového 

zavlažovacího 

potrubí.  
 

 

 

 

S pomocí starých 

dobrých dvou lopat, 

dvou hrábí a čtyř rukou 

jsme srovnali a 

vyčistili terén. Foto V. 

Srb 

 

Úklid 7. 4. 2020 kolem aleje mezi Mochovem a Čelákovicemi proběhl až do východu měsíce 

a nasbírali jsme během 2 hodin ve 4 lidech za dodržování hygienických opatření 3,5 plné 

pytle odpadků a také nějaké to železo. 

 
Výsledky úklidu 7. 4. 2020. Foto V. Srb 
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18. 4. 2020 proběhlo hnojení koňským hnojem kolem výsadby. Foto V. Srb 

V sobotu 22. května 2020 devět dobrovolníků posekalo a pohrabalo trávu kolem stromků. Foto V. Srb 
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V neděli 19. července 2020 opět sekáči vyrazili. Bylo nás pět v čele s V. Srbem (J. Jindrák, V. Pěchnik, J. Paldus 

a P. Petřík). Foto V. Srb 

K úklidu jsme se 19. 9. 2020 sešli tentokrát 

pouze tři (P. Petřík, J. Jindrák a P. 

Macháček) a to již v rámci 

celorepublikových akcí po třinácté od roku 

2013 (viz leták), abychom vyčistili okolí 

aleje, kterou jsme tu téměř před pěti lety 

vysadili. Tradičně bylo nejvíce odpadků na 

místě, kde se zdržují lidé, tedy v okolí 

laviček, které zde 

umístil Vašek 

Srb a také poblíž 

krmelce v 

remízku. Horní 

část aleje už 

téměř rok hyzdí 

odložené trubky 

určené pro 

zavlažovací 

systémy, které 

znepříjemňují 

údržbu kolem 

stromků.  

Sesbírali jsme od 

9:15 do 12:30 1,5 pytle (viz foto výše od V. Srba). Nejvíce plnily jejich obsah PET lahve, 

které se nacházely i po poli. Pak tam bylo hodně obalů od energetických nápojů, cigaret a 

ochranných pomůcek proti přenosu pohlavních chorob. Nenašli jsme ani jeden nebezpečný 

odpad. Pouze rozbité střepy a občas nějaký kovový úlomek. Zabrat nám dali jako vždy 
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nedopalky cigaret, které se špatně sbírají stejně jako zbytky pytlů a igelitů napůl pohřbené v 

zemi a utužené pojezdy aut. Překvapilo nás, kolik lidí toto místo využívá k procházkám a 

budeme rádi, pokud při nich také místo uchovají krásné. Odpad od nás ochotně převzali 

pracovníci Sběrného dvora v Čelákovicích. Akce proběhla mimo jakoukoliv návaznost 

s úklidem organizovaným městem Čelákovice. 

 

V neděli 18. 10. 2020 bylo zásluhou V. Srba podél cesty na Šibeňák vysázeno 14 jeřábů břeků, 

jako poslední část výsadby, která v této lokalitě vznikala od podzimu 2015. Náš spolek hradil 

tentokrát pouze náklady a fyzicky se neúčastnil. Na realizaci výsadeb v aleji se v průběhu let 

podíleli Čelákováci i přespolní. Financována byla jednotlivými sázejícími a Okrašlovacím 

spolkem čelákovickým. Výsledkem je 80 ovocných i ostatních (tj. duby, břeky) stromů, které 

během několika desítek let zpestří tento kus krajiny. Součástí výsadby jsou i dvě lavičky. 

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se na tomto projektu jakkoliv podíleli a také majitelům 

pozemků, kteří nám výsadbu umožnili. 

  

 

 

 

 

 

 

 
Ukázka plodících stromků ze spolkové aleje. Foto P. Petřík 

 

 

 

Práce s veřejností na téma zeleň a stromy 

 

2. 3. 2020 vzbudila velký ohlas naše reakce na pokácení staletého jasanu na hřišti u gymnázia. 

Strom tak ustoupil plánované přestavbě hřiště, ke kterému není dosud možné sehnat 

relevantní informaci, se kterou by se mohli ostatně seznámit všichni občané města. 

Okrašlovací spolek čelákovický se pokusil hájit existenci stromů a květnatých trávníků před 

výstavbou nového hřiště s umělým trávníkem a osvětlením, leč marně. 
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Srovnání leteckého snímků v roce 1954 a 2010 podle ČÚZK, kde je patrná silueta pokáceného jasanu.  

 

(Spolu s Mateřským centrem Čelákovice a Rodinným centrem Routa jsme dokonce provedli 

19. října 2018 procházku za tímto stromem.) Do diskuse k přestavbě hřiště nebyla opět 

zapojena veřejnost a vše se odehrávalo přes složitý a neveřejný proces správního řízení. Do 

správního řízení jsme vstoupili během roku 2019 celkem třikrát a z posledního vybíráme jen 

podstatné, přičemž nám nebylo vyhověno v jediném bodě. 

1. Osobně jsme projekt oploceného hřiště s umělým povrchem a umělým osvětlením od 

začátku považovali za kontroverzní z hlediska životního prostředí. Nejen proto, že se 

kvůli stavbě musí kácet nebo přesazovat vzrostlé stromy, ale i kvůli tomu, že povrch 

hřiště bude umělý a v létě bude vyzařovat velké teplo a přispívat už i tak velkému 

teplotnímu ostrovu města.  

2. Ve vztahu k osvětlení jsme upozorňovali na budoucí zdroj světelného smogu. Nikde 

jsme bohužel nenašli podrobnosti k projektu „Sportovní a komunikační plochy v 

areálu ZŠ J. A. Komenského 414, p. o., v k. ú. Čelákovice“ a ani nebyla vedena 

veřejná debata nebo není nám znám zápis z orgánů samosprávy. Žádali jsme o 

prověření projektu ohledně vzniku nežádoucího osvětlení, které musí respektovat 

okolní bytovou zástavbu. Upozorňovali jsme, že pokud se bude uvažovat o LED, tak 

není vhodné používat LED s barevnou teplotou vyšší než 3000K a rovněž světlo s 

výraznou modrou složkou, které je pro lidský organismus nejškodlivější.  

3. V projektu bylo navrhováno 5 ks stromů jako náhradní výsadba, což jsme považovali 

za nedostatečné a jako plnohodnotnou navrhli dvojnásobné množství. Umístění 

náhradní výsadby k budově školy navíc jsme považovali za naprosto nevhodné z 

důvodu zastínění stromů budovou, ale též učeben školy korunami stromů. Naopak 

velice vhodné by bylo stromy osázet pás oddělující hřiště a stezku pro pěší na 

protilehlé zástavbě oddělující rušivý vliv hřiště. 

4. Nedomnívali jsme se, že je nutné kolem celého hřiště vysázet keře, které navíc bude 

nutné ošetřovat. Zato minimálně ve svahu směrem k MŠ Sluníčko a hale jsme 

požadovali zachovat stávající travnatý svah, kde se vyskytuje celá řada již mizejících 

rostlin v okolí jako jetel luční, štírovník růžkatý, jitrocel kopinatý, chrpa luční, violky 

apod. Byla by škoda o tuto pastvu pro včely přijít a nahradit je nepůvodními a pouze 

omezeně kvetoucími keři. Navíc děti využívají svah k zimním radovánkám 

5. Torzo kmenu pokáceného jasanu vzhledem k jeho zajímavému tvaru náběhu kořenů a 

historii jsme doporučili umístit na vhodné místo do nedalekého parku a zpřístupnit po 

zabezpečení jako atrakci pro děti. 
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6. Dále jsme navrhli v blízkém parku např. ve spolupráci s místními školami zhotovit 

několik budek pro netopýry, kteří přijdou o pravděpodobný úkryt v podobě dutiny ve 

stromě.  

Tyto podněty jsme podali v návaznosti na naši žádost učiněnou jako zapsaný spolek k účasti 

ve správním řízení podle § 8 odst. 1, zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. 

Ani v jediném bodě nám nebylo vyhověno a dne 2. března 2020 byl strom pokácen a dřevo 

odvezeno neznámo kam. 

 
 

Foto, které patří minulosti (Foto J. Vondráčková) a pařez, kam kdosi 

postavil zapálenou svíčku jako vzpomínku. Ach, jak prázdný je teď 

prostor nad ním (Foto P. Petřík)  

 

Pokračujeme ve správě stránky „Stromy Čelákovic“ na Facebooku, které mají k 24. 1. 2020 

150 „lajků“. 
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V pátek 12. června 2020 členové okrašlovacího spolku Petr Petřík a Petr Macháček upravili 

společně místečko v Čelakovského ulici se zvonky klubkatými. Zvonky zde rostou asi jako 

pozůstatek bývalé výsadby nebo možná i původní květeny a objevil je zde Petr Macháček někdy 

před třemi lety a ještě zjara 2020 se je naši členové rozhodli chránit před mlsnými sekačkami. 

Díky tomu zvonky mohly loni vykvést v celé své kráse a my se mohli těšit z jejich květů. 

 

Zvonky klubkovité u tunýlku 

v Čelakovského ulici. Foto P. Petřík 
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Velký zájem vzbudily fotografie rostlin, které jsme zachytili nedaleko parku u starého hřbitova 

23. 5. 2020. Na místě byly vysazené stromy, tak doufáme, že to nepoškodí louku. 

Ukázky fotek květin z našeho Facebooku. Foto P. Petřík 
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Pandemie 

 

 

V době pandemie pomáhal náš spolek různými způsoby. K půlce dubna jsme distribuovali přes 

2 000 po domácku ušitých roušek. Roušky šili i naši členové a distribuovali filtry do nich a naše 

webové stránky fungovaly jako rozcestník. Mohli jste nás najít i na Mapě pomoci spravované 

Milionem chvilek. Asi nejvíce jsme se zviditelnili ROUŠKOBRANÍM, kterých bylo celkem 

11. Ve dnech 5. 4., 7. 4., 9. 4., 11. 4., 15. 4., 18. 4., 22. 4., 25. 4., 2. 5., 9. 5. a 16. 5. 2020 jsme 

toto vše rozdávali spolu s desítkami litry desinfekce. Akce byla nahlášena Policii ČR jako 

humanitární pomoc. Materiál do roušek nakoupila naše členka Helena Babická a přítel Michal 

Vondráček. S akcí začal náš člen Robert Bršel, který také shromažďoval podomácku ušité 

roušky a desinfekci. Ochranné obleky nám zakoupil Jiří Paldus z našeho spolku a přítel Tomáš 

Janák, který také poskytl amplion na komunikaci s občany. Ochranné štíty jsme získali od 

Michala Tillera a J. Slovákové. Všem děkujeme! Dobrovolné příspěvky jsme použili k 

zakoupení spolkového křovinořezu na sekání trávy kolem aleje, na obdarování svobodné matky 

v těžké situaci žijící navíc v sociálně vyloučené lokalitě Dělnické domky a také pro dva 

invalidní bratry a na drobné dary pro dárce. Za příspěvky opět velmi děkujeme.  

V neposlední řadě bychom rádi vyjádřili díky všem pomocníkům, kteří nám s rouškobraním 

byli nápomocni. Do výroby ochranných štítů se s plným nasazením zapojila skupina Čelákovice 

tisknou 3D (zejm. již zmínění Jana Slováková a Michal Tiller). Na šití roušek se podílelo hodně 

maminek a babiček, ale nechyběli ani pánové (u některých se nám nepodařilo zjistit jméno, tak 

uvádíme pouze profil na Facebooku): Dana Jarošincová, Martin Polner, Helena Babická, Dáša 

Klimšová, Jaroslava Muchová, Jana Vitů, Lenča Hrabovská, Katka Kudějová, Zora Iglová, 

Andrea Pencová, Liduška Macháčková, Jan Frantík, Ola-la Minar, Beata Michalikova, Janča 

Žvanda Klapková, Lena Tofan-Miron, Jana Studena, Roman Jouza, Jaroslav Kukla, Ladislava 

Šimková, Markéta Šulcová, Romana Jirankova, Ondřej Švec, Eliška Koudelková, Jitka 

Fraňková-Hafeez, Roman Jouza, Ivo Koreň, Magdalena Pospíchalová aj. 
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Jinak podporou přispěli Martina Slováková (propagace soutěží a akcí pro děti), Matthew 

Moistner (bezplatná výuka angličtiny), Mikuláš Uličný (duchovní podpora), Miroslav Rudolf, 

Jakub Petržel a Jiří Paldus (zapojení dětí do soutěží), Robert Bršel (distribuce ochranných 

pomůcek), Michal Vondráček (nákup materiálu), Tomáš Janák (podpora našeho týmu) a 

provozovny Restaurace u Bohuslavů, EKOLANDIA, Atelier6tejsmysl. Samozřejmě nesmíme 

zapomenout na zaměstnance služeb jako je Pečovatelská služba Čelákovice, Sbor dobrovolných 

hasičů Čelákovice, Městská Policie Čelákovice, všichni doktoři, prodavači, pekaři atd. Je 

smutné, že vedení našeho města naše aktivity nestály ani za zmínku ve Zpravodaji města. 

 

Čtyři zástupci čtyř spolků z Čelákovic se dohodli, že dětem připraví od 30. 3. do 13. 4. 2020 

formou vzdělávacího kvízu nálož soutěžních otázek na každý den. V prvním týdnu jsme se ptali 

na otázky ke stromům (dendrologie) a k novodobé historii. Botanické otázky zajistil Petr Petřík 

za náš spolek a historické zase Jirka Paldus za spolek Československé ozbrojené složky 

(www.muzeum-studene-valky.cz). V dalším týdnu žezlo převzali za rybáře z Čelákovic Kuba 

Petržel (místní organizace Českého rybářského svazu, www.rybaricelakovice.cz) spolu za 

čelákovické houbaře s Mirkem Rudolfem (Spolek houbařů, www.houbaricelakovice.cz). 

Soutěž jsme pak prodloužili až do začátku léta. 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.muzeum-studene-valky.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR0N0ntI0_HQ-aKoFuWZ75PbH2OFEMikuk5ZV72G1MGkmfFrx06fNmcbrPA&h=AT0Pi8wwlaJP1Dw0wKpRNkE0SYUVMXIuWSRNGGDnlvaSyx9RrjegWYqG2iXVMkhEZTjJ_S7iWwKtNDn9K3kyGVPi7WSz4NDK-hxCsQo5ctDpQYCa-4lFXxIU0IpYYAhUZLGRvg
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rybaricelakovice.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR1DvO0CSaD8RiPQLqRdiWamn8GIMz-HeZYP-paopkA_p65Qz_FcTYR8Ivs&h=AT29J81v87uSejVIWbfd_N53441NRy8bU4qI8JkvgW2qbxv_2Ti4ASf1xWxqmk2ux1lfXnoHiaKK5CfYqRNcgj4cjbRfQ5X-g9gxuf3UPylR9wWgDcNYzaQSG8N5Iuga-6IEaw
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.houbaricelakovice.cz%2F%3Ffbclid%3DIwAR397YHKyeNx_4yzy3VRkXcacWkmPnpmVJRHsMrmt3QUualqV99yj_ZHctI&h=AT2pGYsh1UZ2t1zyUFMBp_VPjc0XU7MCi6Z70qGnqrYn8rFK86vEWzfx7oZFJu01XrRuZoBuDateAAr8tnv8tC9hQuhet_Rm8JyWXOCkesHx0a4Q-vaJLFStz5cyqpVDfYLRZw
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20. června 2020 soutěž skončila. Řešení jsme přinesli zde. Hlavním výhercem se stala paní 

Markéta Kubátová s dětmi, jejíž fotky s jejím svolením zde uvádíme. 
 Vlčí mák, u nás na zahradě, Čelákovice. 

Foto M. Kubátová 11. 6. 2020.  

 

 

 Páv, zahrada brandýského zámku. Brandýs nad Labem. Foto 

M. Kubátová 11. 6. 2020.  

 Rozkvetlá zahrada, u nás na zahradě, 

Čelákovice. Foto M. Kubátová. 

 

 

 
 Loučení s prázdninami na motivy ČSLA, 

Sedlčánky. Foto M. Kubátová, září 2019.  

 

 

 

 

Smyslem velké jarní fotosoutěže s 

názvem O českou koronu bylo zabavit 

nejen děti, ale i dospěláky a tento účel 

splnila. 

 

 

 

 

 

https://www.celakovice.org/wp-content/uploads/2020/06/Ot%C3%A1zky-odpovedi-korona-1.pdf
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Mezi dalšími výherci se umístili Jan Frantík a 

Sebastián Fišera. Cenu útěchy získávají Jan 

Šandera, Ema Pencová a Vojtěch Svatoš. Výherci si 

ale nakonec ceny nepřevzali, takže ceny putovaly 

do Městského domu dětí a mládeže Čelákovice. 

Foto P. Petřík 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naše činnost ve správním řízení a jednání se státními institucemi 

 

Velkým počinem bylo zapojení se do záchrany mokřadu Žabák. P. Petřík a P. Jiras zpracovali 

botanický průzkum, kde bylo zaznamenáno 189 druhů cévnatých rostlin, z toho 11 druhů 

náleží do Červeného seznamu. Ostatní kolegové zaznamenali dále 5 druhů obojživelníků, 2 

druhy plazů, 79 druhů ptáků a 8 druhů savců. Ze zjištěných taxonů patří dle zákona o ochraně 

přírody a krajiny (114/1992 Sb.) 4 druhy do kategorie kriticky ohrožený, 22 do kategorie silně 

ohrožený a 15 do kategorie ohrožený. Dne 8. 6. 2020 jsme proto podali podnět na registraci 

významného 

krajinného prvku 

Odboru výstavby a 

životního prostředí 

MěÚ Lysá nad 

Labem podle zákona 

o ochraně přírody a 

krajiny č. 114/1992 

Sb., v platném znění 

a mezitím se i 

zapojili do osvětové 

kampaně, viz leták. 
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Náš člen J. Frantík napsal do květnového čísla Zpravodaje města zamyšlení nad motivací 

některých lidí znečišťovat své okolí. Situace se trochu zlepšila. 

 

Upozornili jsme na velký 

vandalismus, kdy došlo k pokácení 

nové výsadby poblíž volejbalového 

hřiště. 

 
Pokácený doubek jako výsledek vandalismu. 

Foto P. Petřík, 2.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V roce 2020 jsme opět velmi aktivní i za hranicemi našeho kraje zásluhou našeho člena M.  

Mokrejše a vstoupili do asi 10 správních řízení v Olomouckém kraji. 

Hájili jsme opět několik stromů a vyjádřili se např. k revitalizaci starého hřbitova.  
Na naše dvě připomínky k územnímu plánu našeho města podané v lednu 2020 nikdo 
nereagoval.  
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Ocenili jsme úpravu kolem nové lávky přes Čelákovický potok, o kterou se starají ing. I. Füzeková a p. B. Ulip. 
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Spolupráce s ostatními spolky a skupinami 

 

Připojili jsme se k výzvě České ornitologické společnosti ohledně postupu Ministerstva 

zemědělství plánujícího rozsypávat jed proti hrabošům na povrch půdy. Obrátili jsme se s 

žádostí o podporu také na starostu Čelákovic Ing. Josefa Pátka a náměstka hejtmanky 

středočeského kraje Ing. Miloše Peteru, ale bohužel bez odezvy. 

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

komisi máme zastoupeného P. Hermana. Každoročně jí přispíváme 1000 Kč, protože její 

činnost považujeme za důležitou. Ve spolupráci s MAS Střední Polabí se také pravidelně 

účastní P. Petřík pracovní skupiny pro životní prostředí, která ale v roce 2020 nezasedala. 

V lednu 2020 jsme se ve spolupráci se spolkem V Zelenči jsme doma účastnili veřejného 

projednání ÚP obce Jirny, abychom zabránili dalšímu rozprodání orné půdy pro výstavbu 

skladovacích hal.  

 

Jakub Petržel provázel 23. 2. 2020 výstavou P. Petříka, J. Palduse a P. Macháčka. Výstava se nám moc líbila a 

dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí z rybářského cechu.  
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Tradičně 3. 8. 2020 ve spolupráci s Muzeem přírody Český ráj zaškolil P. Petřík děti do tajů 

botaniky při biologickém soustředění (viz níže). S RNDr. M. Šanderou, Ph.D. ze spolku 

HERPETA. 

 
 

Na ministerstvo kultury byl předán návrh na vyhlášení základů raně novověkého mostu u Lázní 

Toušeň za kulturní památku. Na návrhu jsme se podíleli společně s Okrašlovacím spolkem 

Lázní Toušeň. Podle slov Mgr. E. Junkové z MK dne 22. 12. 2020 obdržela od právního 

zástupce vlastníků žádost o prodloužení správního řízení o 60 dnů, neboť nově vyčleněný 

pozemek, který je předmětem řízení, stále není zapsán v katastru nemovitostí, ze kterého musí 

ve svém rozhodnutí dle zákona vycházet. Právní zástupce uvádí, jako důvod zdržení pomalé 

jednání příslušného stavebního úřadu, který musí před samotným zápisem v katastru 

nemovitostí s dělením pozemku vydat souhlas. Samotné zaměření nového pozemku již 

proběhlo a souhlas s rozdělením pozemku již byl vydán (dle slov účastníka řízení). Vzhledem 

k odůvodnění žádosti a procesu samotného dělení pozemku, v němž chybí již poslední krok ke 

zdárnému dokončení, Ministerstvo kultury vyhovělo požadavku účastníka řízení a prodloužilo 

lhůtu k vydání rozhodnutí o 60 dní. 

 

Na naši činnost přispěli P. Herman (2 400 Kč) a V. Pěchník (400 Kč). Za všechny dary 

děkujeme! Všechny transakce proběhly na transparentním účtu Fio 2600546049/2010 a 

zůstatek k 31. 12. 2018 činil 3 504 Kč.  

       

Projednáno a schváleno per rollam od 12. do 19. 2. 2021 

RNDr. Petr Petřík, Ph.D. – předseda Okrašlovacího spolku čelákovického 

Zpracoval: RNDr. Petr Petřík, Ph.D. 
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Přehled pohybů na účtu Okrašlovacího spolku od 26. ledna do 31. prosince 2020. Vzhledem k pozdějšímu 

výpisu nejsou zaznamenány částky po 200 Kč v lednu 2020 od P. Hermana a členský poplatek MAS Střední 

Polabí (1000 Kč). 
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Závěrka 2020 

příjmy  2 600,00 Kč  

      

  Dotace  0 Kč 
      

  Dary  2 600 Kč 
      

  Příjmy celkem   2 600 Kč 
      

výdaje  2 254,00 Kč  

      

  SLUŽBY  0 Kč 
      

  MATERIÁL  0 Kč 
      

  STROMY  2 254 Kč 
      

  KANCELÁŘ  0 Kč 
      

  SPOTŘEBNÍ  0 Kč 
      

  DOPRAVA A BALNÉ  0 Kč 

      

  POŠTOVNÉ  0 Kč 
      

  POHONNÉ HMOTY  0 Kč 

      

  MZDY  0 Kč 
      

  VÝDAJE CELKEM  2 254 Kč 

      

banka  4 254,00 Kč  

      

pokladna  0 Kč  

      

celkem  346,00 Kč  

      

majetek  0 Kč  

      

pohledávky  0 Kč  

 


