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PRODEJNÍ BURZA
především akva-tera se koná v neděli 
19. prosince 2004 od 8.00 do 11.00 hod.
Pozor, v tyto hodiny, můžete využít i chova-
telské a houbařské poradny. Areál děkanství
v Kostelní ulici 455.

Informace o kácení stromů
a o výsadbách nové zeleně

Ráda bych předešla zbytečným dohadům
a polemikám a vysvětlila, proč je kácení z důvo-
du péče o zeleň nezbytné.

Alej dožívajících bříz v ulici Na Švihově, stará
asi 70 let, byla v tříletém cyklu ošetřována, aby
byla udržena ve stavu neohrožujícím osoby ani
majetek. Z podnětu občanů jsme nechali doc.
Ing. F. Férem, CSc., posoudit současný stav
stromů z hlediska ohrožení bezpečnosti. Navrhl
celou alej smýtit a upozornil, že další záchovná
opatření by byla neúčinná a drahá. Statika stro-
mů je snížená, akutně hrozí vývrat, zlom kmene
či kosterních větví. Doporučil vysadit odpovídají-
cí stromové druhy a kultivary nižšího vzrůstu
v řadovém sponu. Všech 31 bříz bradavičnatých
bude ještě v tomto roce smýceno a objednán
projekt náhradních výsadeb, k němuž se budou
moci občané ulice Na Švihově vyjádřit a vybrat
si, která varianta se jim bude líbit.

Většina alejí byla založena v přibližně stejné
době a nyní je u konce svého fyziologického
života. V některých lokalitách se je daří udržet
i za cenu velkých finančních nákladů. Pokud
jsou stromy rizikové či napadené, je nutno
kácet. Mnohde jde o nevhodně zvolené typy
dřevin, které se do městských ulic mohutným
vzrůstem, křehkostí a náchylností k houbovým
chorobám nehodí a některé téměř nelze udržo-
vat, např. javory v ulici P. Bezruče. Zdejší obča-
né by si přáli, aby jim stromy nestínily před okny
a aby jejich koruny byly zredukovány. Soudní
znalec si stromy prohlédl 16. 11. a posoudí
jejich celkový zdravotní stav a perspektivu.

Dalším zásahem do městské zeleně bude
smýcení 95 m2 jalovcových keřů před vchodem
do Obecního domu (dříve Coral). Jde sice
o zdravé, ale přerostlé a esteticky těžko upravi-
telné jedince o nízké sadovnické hodnotě. Dále
bude smýceno 14 globosních javorů v ulici
Stankovského v úseku od ulice J. A. Komenské-
ho po ulici Rybářskou a 3 další javory v dolní
části náměstí kvůli stavbě nových komunikací
a s ní související obnově zeleně podle projektu
Ing. Jany Pyškové. Výsadby volně navazují na
již realizovaný projekt ulice Stankovského,
jehož byla rovněž autorkou. Smýcené stromy
a keře budou plně nahrazeny. Ulice bude lemo-
vána volnou alejí sloupovitých platanů, před
zdravotním střediskem budou vysazeny sakury
a před poštou stříbrné lípy. Růžově kvetoucí
sakury budou vysázeny i na dalších místech
a doplněny magnoliemi. Na boční straně pošty
budou pestrolisté javory a dřezovec trojtrnný.
Pokryvné stále zelené zimolezy budou vysáze-
ny na plochy v průchodu za zdravotním středis-
kem. Celkově půjde nejméně o 54 stromů
a 1800 keřů. Navrhované architektonické řešení
rovněž zlepší bezpečnost chodců při přecháze-
ní ulice. Před poštou chodce navede na pře-
chod zelený pás podpořený kovovým plůtkem,
který bude z obou stran osázen živým plotem
(ptačí zob, příp. jiný druh) udržovaným na výšce
90 až 110 cm. Stávající trávník bude rovněž zre-
konstruován. Pro veřejnost vystavíme projekt do
výlohy České pošty ještě v prosinci.

Kvůli výstavbě nadzemního kabelového
vedení pro obytnou zónu Sedlčánky JIH - 83 RD
bude nutno vykácet 6 topolů v břehovém poro-
stu Výmoly mezi Sedlčánkami a Císařskou
Kuchyní v trase budoucího vedení.

O pokácení 3 exemplářů thují rostoucích na
hřbitově požádali 2 občané města, protože
kořeny poškozují jejich hroby a znemožňují
opravy. Proto jsme s jejich smýcením souhlasili.
TS vysadily na hřbitově v poslední době několik

desítek nových thují před kolumbaria, proto
jsme neukládali náhradní výsadby. Stavebník ze
Sedlčánek požádal o pokácení globosního javo-
ru kvůli budování vodovodní a plynové přípojky.

Z dalších nových výsadeb: ve Stankovského
ulici budou pokračovat, v Ruské ulici bylo vysa-
zeno 17 lip srdčitých, v Husově ulici zatím 61
habrů. Práce prováděla firma HŠU z Říčan
a TS. Loni mnoho občanů nesouhlasilo s poká-
cením jeřábů muků v této ulici a letos nesouhla-
sí s výsadbou nových stromů, protože se
během roku naučili svými vozidly parkovat na
zelených pásech, nebo chtěli budovat nový
vjezd do své nemovitosti, nebo jim právě zača-
lo vadit, že se nové stromy sázejí do ochranné-
ho pásma elektrického vedení, ač v minulosti
stromy vedením prorůstaly, nebo by byli dali
přednost výsadbě jehličnanů, konkrétně boro-
vic, před listnáči. V ulici Prokopa Holého byly
nově upraveny předzahrádky a travní plochy.
Práce provedly TS a firma Ing. Picka z Českého
Brodu, která by v budoucnu o tyto plochy
i o nové výsadby pečovala. Vysázeny zde byly 4
habry a na 500 keřů - brsleny, skalníky, tavolní-
ky, jalovce vodorovné, skalní i obecné, dřišťály,
zerav západní, zlatice, kaliny, vajgélie, hlohyně
a pustoryl. Živý plot do ulice je vytvořen berbe-
risem.

Doufám, že až se ulicemi s novými výsadba-
mi projdete, budou se Vám líbit.

Zuzana Mutínská,
vedoucí odboru životního prostředí MěÚ  

MISTR REPUBLIKY ÚSPĚŠNÝ
I NA EVROPSKÉ VÝSTAVĚ

Zazní-li mezi chovateli název města Čeláko-
vic, vybaví se jim pěkný chovatelský areál Na
Děkanství v Kostelní ulici, ale i řada význam-
ných úspěchů našich chovatelů nejenom na
výstavách pořádaných v Čelákovicích, ale i na
výstavách v okolních organizacích Středočeské-
ho kraje.

V závěru minulého roku na celostátní výstavě
drobného zvířectva získala naše organizace
pěkná ocenění na holuby, králíky a drůbež. Na
vodní drůbež získal Petr Bajer pak i titul celo-
státního vítěze plemene na kachny pekingské.
Mladý chovatel Tomáš Ponya zde na kolekci
králíků plemene Kastorex odstartoval svůj
úspěšný nastávající chovatelský rok dobrým
ohodnocením. Naši chovatelé získali čestné
ceny a poháry na výstavách jak v Čelákovicích,
tak i ve Staré Boleslavi, Mukařově, Brandýse n.
L., Slušticích, Ondřejově, Všestarech. Dobrých
výsledků jsme dosáhli i na klubových výstavách
a na soutěžní akci organizací v Úvalech. Přední
místo jsme udrželi i na okresní soutěžní výstavě
ve Slušticích.

Významným úspěchem  je získání tří pohárů
– čestných cen pro mladého chovatele Tomáše
Ponyu na 34. celostátní výstavě králíků v Sedl-
čanech. Získal zde nejenom prvenství v katego-
rii mládeže, ale i prvé místo v kategorii dospě-
lých chovatelů s právem nosit titul Mistra
republiky v plemeni Kastorex.

V Čelákovicích jsme v tomto roce uspořádali
několik zdařilých akcí. Především to byly chova-
telské výstavy v měsíci květnu a září. Květnovou
místní výstavu navštívilo celkem 1214 lidí,
z toho 592 dětí, okresní výstavu v září navštívi-
lo 1568 lidí, z toho pak 904 dětí. Na každé
z těchto výstav se na přípravě a průběhu podí-
lelo na 200 dobrovolných spolupracovníků,
vystavovatelů a organizátorů. Významná je zde
osvětová činnost při ochraně přírody, zvířat
a udržování genofondů chovaných zvířat. Potě-
šující je i návštěva škol a školek z okolních obcí

a měst, nevyjímaje ani děti z Prahy – Černého
Mostu. Za pravidelnou pomoc na výstavách při
posuzování zvířat patří naše poděkování stu-
dentům a profesorům ze Střední zemědělské
školy v Brandýse n. L. Na těchto výstavách sou-
těží přední chovatelé, ale i základní organizace
s kvalitními zvířaty. Ti nejlepší pak získávají oce-
nění, čestné ceny, poháry a titul šampióna
výstavy. Je potěšitelné, že řadu z nich získali
i chovatelé z Čelákovic.

Velkou radost máme i z dalšího úspěchu
novopečeného mistra republiky Tomáše Ponyi
na Evropské výstavě v Praze, kde 11. listopadu
2004 získal na plemeno králíků Kastorex čest-
nou cenu a pohár. Pohár obdržel také Miroslav
Topor na holuby Německé výstavní.

Dobrá návštěvnost obyvatel Čelákovic byla
na pořádaných akvaburzách, chovatelských
a houbařských poradnách, které se konají vždy
každou třetí neděli v měsíci v chovatelském areálu.

Vysoce si vážíme práce Mykologického
kroužku při naší ZO ČSCH. Letošní výstava hub
byla vzhledem k extrémnímu suchu velmi nároč-
ná na získání exponátů hub. Přesto však bylo
získáno exponátů více jak dostatek, a to záslu-
hou mykologů z okolí Čelákovic, Mělnicka
a Nymburska. Právem patří vysoké hodnocení
této výstavy z úst zástupců České mykologické
společnosti Praha ing. Bajera a Švecové i na
adresu bratří Kadeřávků a ing. Luboše Valehra-
cha. I tato výstava především z osvětového hle-
diska mezi mládeží, ale i dospělými, splnila svůj
účel.

Závěrem děkujeme všem, kteří nám jakouko-
li měrou pomohli v naší činnosti, a těšíme se na
Vaši návštěvu na akcích v příštím roce 2005.

Petr Bajer, předseda ZO ČSCH Čelákovice

Houbařská soutěž – konec
Správné odpovědi:
1 – čirůvka májovka,  
2 – do 5 dnů ode dne sběru, který musí být vidi-

telně uveden,
3 – ano, např. hřib královský, holubinka olšová

– až do 5000 Kč,
4 – ČMS byla založena 1921, časopis Mykolo-

gický sborník,
5 – hřib strakoš

Z těch, kdo odpověděli správně, byl vyloso-
ván Mirek Mucha ml. Blahopřejeme. Děkujeme
paní E. Rybárové a Z. Urbanovi za odměny pro
výherce.

Vítěz houbařské soutěže.

HOUBY




