Výroční zpráva za rok 2018
Čisté nebe o.p.s.
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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení příznivci čistého vzduchu na Ostravsku,
Tato výroční zpráva je pojata jako časový přehled naší činnosti v roce 2018; když shrnu naše
největší témata, byly to spalovna nebezpečných odpadů, skládky uhlí v AMO Ostrava a AWE
v Heřmanicích, koksovna OKK v Přívoze a nemohu opominout projekt Dustee, pokračování našich
vysněných kanárků, tedy přístrojů, které jednoduchou formou měří znečištění ovzduší prachem.
V tomto projektu hrajeme sice jen doplňkovou roli, ale velmi ho podporujeme a těšíme se z jeho
pokroků, kdy na konci roku 2018 již byly k dispozici plně funkční prototypy.
Z věcí, které se povedly, bych zdůraznil aktivní facebookové stránky s cca 5 tisíci sledovateli;
naopak se nepodařilo vydat mobilní a webovou aplikaci Čistý výfuk, která měla být sestrou
aplikaci Čistý komín.

Protože tento úvod píšu v květnu roku 2019, nemohu nezmínit, že ředitel Nikola Carić náhle odešel 3
z Čistého nebe na vlastní žádost ke konci března, bohužel se při přebírání jeho aktivit ukázalo, že
v době před odchodem provedl řadu kroků, hrubě zneužívajících naši důvěru; bylo to pro nás
velké zklamání, naštěstí ale naše organizace nestála a nestojí jen na něm.

Jan Kozina
předseda správní rady
Čisté nebe o.p.s.
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ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI
Čisté nebe o.p.s.
Heřmanická 1648/5, 710 00 Ostrava
IČ: 28642996
Číslo účtu: 43-8475580287/0100
Datová schránka: kzh2yjh
info@cistenebe.cz
www.cistenebe.cz
www.facebook.com/cistenebe|
Vznik: 23. 12. 2010
Registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud Ostrava, sp. zn. O 297

Naše poslání:
Posláním Čistého nebe je prosazovat právo obyvatel Ostravska na čistý vzduch.

Naše vize:
V oblasti znečištěného ovzduší Ostravska být sjednocující a aktivizující platformou všech
zúčastněných stran při hledání jejich rozumného soužití s cílem zvýšení kvality života.
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Lidé
Správní rada
Jan Kozina, předseda správní rady
Andreas Triandafilu
Kamila Smutná

Dozorčí rada
Markéta Ubíková
Ivo Kvasnička
Jiří Klega

Ředitel
Nikola Carić
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AKTIVITY SPOLEČNOSTI
Leden
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Skládka pro koksovnu Arcelor Mittal – „Třicet mladých stromků prachu nezabrání“
V lednu jsme se aktivně účastnili jednání a řízení EIA ohledně povolení skládky uhlí pro Arcelor Mittal. Díky
medializaci a zejména odporu nejvíce postižených blízkých obcí představovaným zejména místostarostou
Radvanic a Bartovic nebyla skládka v AMO povolena.
Napsali o nás:
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/ciste-nebe-tricet-malych-stromku-prachu-nezabrani20171222.html?fbclid=IwAR2GQvnHDw8mRA5Sy4aPsXnxhAfmaR51UUmrhDqaCLXF2WMDIegbQq5Un74
https://moravskoslezsky.denik.cz/zpravy_region/kraj-nechce-polni-skladku-uhli-v-nejzaprasenejsi-castiostravy20180113.html?fbclid=IwAR0FPsxaP3Zu7iODqg86tdIPRfWuZSlDfGUWCXCo8qs3_HMKdUMOk1Iht2Q
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Březen
Účastnili jsme se debaty Piratecon v Ostravském Impact Hubu
Kritický stav ovzduší na Ostravsku byl důvodem, proč Piráti v sobotu uspořádali v Impact Hubu konferenci
PirateCon s podtitulem Otevřené fórum o životním prostředí. Na akci nechyběl předseda Pirátů Ivan Bartoš
ani předsedkyně Výboru pro životní prostředí PS PČR Dana Balcarová. Publikum čítající téměř 90 lidí si
vyslechlo přednášky na téma znečištění ovzduší, rekultivací, trendů v obnovitelných zdrojích energie nebo
ochraně přírody. Přáli bychom si, aby i ostatní politické strany měly takový přístup ke zlepšení

ostravského ovzduší!.
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Napsali o nás:
https://piratecon.pirati.cz/?fbclid=IwAR3Kmga2zOe5cuVsL5MPFftfwzI7YKkMrbdkyATXzPeM7J7HciMpNn
m9vBU
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Spustili jsme internetovou poradnu Čistého nebe
PORADNA ČISTÉHO NEBE
Poslední dobou se na nás lidé obracejí z různými dotazy týkající se čistého ovzduší. Rozhodli jsme se na
ně odpovídat tady na našich FB stránkách, aby byly odpovědi volně k dispozici. Jsme si jistí, že vaše
dotazy a naše odpovědi zde budou k dispozici většímu okruhu zájemců.
Své dotazy můžete psát na info@cistenebe.cz

Byli jsme hostem Události Ostrava
Jan Kozina byl hostem Události Ostrava k tématu modernizace teplárny v Ostravě a dalších možnostech
zlepšení ovzduší.
Příspěvek si můžete pustit zde:
https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/418231100030307udalosti-v-regionech/obsah/605269-modernizace-teplarny-zlepsi-ovzdusi?fbclid=IwAR18tpiaFQmviG9BfEy-WugG2D59xnAecj9DVTd1NIjkI1j6jzWM-jhDGg
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I ❤AIR REGION
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Cílem projektu je výměna a implementace zkušenosti veřejné správy na regionální úrovni a vytvoření
regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší - opatření u lokálních zdrojů, kontrola lokálních topenišť
se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových
podniků, sdílení informací o opatřeních v sousedním regionu, vytvoření materiálů pro edukaci veřejné
správy, medializace výstupů i pro veřejnost.

Duben
Zapojili jsme se do projektu Erasmus plus
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V rámci úvodního setkání s kolegy z Polska, Rumunska a Slovenska řešíme plány projektu.
Dáváme dohromady vzdělávací materiály pro učitele ZŠ, aby mohli vzdělávat děti v oblasti problematiky
kvality ovzduší. Myslíme si, že právě u nich může vzejít změna.
Více informací o projektu: http://www.cleanair-project.eu/en/

Byli jsme jmenováni členem expertní skupiny Čistý moravskoslezský kraj.
Jmenováním do této komise se zúročila dlouholetá snaha Čistého nebe a mohli jsme se přesunout
k jednacím stolům na té nejvyšší úrovni. Konečně je našemu názoru nasloucháno a máme možnost
ovlivnit rozhodnutí Kraje.
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Květen
Projekt DUSTEE získal ocenění v soutěži Greenlight VŠB
Původní myšlenku Kanárci, které mělo Čisté nebe, ředitel Nikola Carić spolu se svým týmem oprášil,
inovoval a tento tým vyhrál 3 ceny v prestižní soutěži Grenlight.
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Smogový večírek Čistého nebe
Pořádali jsme další úžasný Smogový večírek. Tentokrát v industriálních prostorách kavárny U3 v Dolní
oblasti Vítkovic. Hrála nám živá hudba, hosté měli možnost vyhrát hodnotné ceny v kvízových soutěžích a
také jsme poprvé s veškerými náklady na večírek skončili v plusu . Na snímku organizátorka a
moderátorka.

9

10

10

Červen
Pracujeme na projektu ERASMUS PLUS Nitra
S kolegy z Polska, Rumunska, Španělska a Slovenska jsme se setkali, abychom vytvořili informace pro
web. Projekt Erasmus plus, do kterého jsme zapojeni, dává dohromady vzdělávací materiály pro učitele ZŠ,
aby mohli vzdělávat děti v oblasti problematiky kvality ovzduší.
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Červenec
Rozjíždíme aktivity a jednání s dalšími neziskovými organizacemi a občany, kterým není lhostejné, že
v Ostravě Přívoze se má rozšířit nová spalovna nebezpečných odpadů.
Odpady z nemocnic, nebezpečné látky ze staveb a podobný rizikový materiál by se mohly spalovat
nedaleko centra Ostravy. Zařízení na likvidaci nebezpečných odpadů chce ve svém areálu na okraji Přívozu
postavit společnost Suez. Bohužel provoz by nebyl bez vlivu na ovzduší.
Myslíme si, že podobné spalovny by neměly být v centrech měst, stejně jako koksovny či teplárny.
Napsali o nás:
https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/spalovna-odpad-ostrava-laguny.A180608_407531_ostravazpravy_woj?
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Září
Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny v klimatu
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Byli jsme pozváni na mezinárodní konferenci k problematice adaptace měst na změny klimatu se konala v
pondělí 10. září 2018 v Ostravě v malém sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.
Konferenci společně zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec, ostravský primátor Tomáš Macura
a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová. Jednání jsme sledovali a aktivně se
účastnili .
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Říjen
Bojujeme proti nelegální skládce uhlí – Terminál Heřmanice

13

Situace není moc přehledná, firma řadu povolení má, něco ale ne, nové komunální volby ale přivedly do
politiky osobnosti, pro které není takový provoz přijatelný.

Novela zákona o odpadech
Přístup politiků k novele je asi 30 let za Evropou. Komentáře k tomu řeknou nejvíce:
Daniel Vondrouš, ředitel Zeleného kruhu, řekl:
“TOP 09 slibovala vyčištění vzduchu. Místo toho navrhuje faktickou beztrestnost pro paliče PET lahví a

dalších odpadků, kteří otravují život širokému okolí. Vláda by měla říct jasné ne škodlivému návrhu a
poslanci a poslankyně jej smést v prvním čtení.”
Jiří Koželouh, programový ředitel Hnutí DUHA, řekl:

“TOP 09 by udělala lépe, kdyby plnila své silné a správné ekologické předvolební plány a snažila se prosadit
například potřebné zpoplatnění znečištění ovzduší z domácích kotlů a kamen. Touto novelou naopak
riskuje zdraví lidí a také to, že už jí příště její ekologické sliby nikdo neuvěří. Novela zákona samozřejmě
potřeba je, ale taková, která kvalitu ovzduší zlepší.”
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MUDr. Miroslav Šuta, expert Centra pro životní prostředí a zdraví v oblasti ekologických a zdravotních rizik:

„Ze strany politiků TOP 09 jde o zcela iracionální krok v situaci, kdy znečištěné ovzduší v Česku každý rok
způsobí předčasnou smrt více než 10 tisíc lidí, hospitalizaci tisíců pacientů s nemocemi srdce a cév a
onemocnění stovek dětí vážnými respiračními chorobami. Místo řešení skutečného problému zamoření
ovzduší, které podle WHO vede k mnohamiliardovým ekonomickým ztrátám ve výši několika procent HDP,
vytváří po TOP 09 falešného strašáka zcela ve stylu Miroslava Sládka nebo Tomia Okamury. Zatímco
pravicoví extremisté strašili lidi virtuálním nebezpečím invaze sudetských Němců nebo uprchlíků, TOP 09
bojuje s virtuálním strašákem invaze úředníků do soukromí českých domácností.“
Tisková zpráva:
www.cistenebe.cz/media-2/tiskove-zpravy/480-top-09-chce-faktickou-beztrestnost-pro-paleniodpadu?fbclid=IwAR0pxf2Fle1EOyXnfQX83i46N4Gqpww_kMVxoBddj8ysCmW2MmciDnpaCuY
Nakonec změna zákona parlamentem neprošla!

Listopad
Konference Fighting the Air Pollution in Industrial cities of Europe
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Ve dnech 19. - 21.11.2018 jsme jednali na konferenci s odborníky, politiky a občanškých aktivistů z Evropy
a zemí bývalého Sovětského svazu, jak dosáhnout zlepšení kvality vzduchu . Znečištění ovzduší dnes patří
k nejvážnějším ekologickým problémům - ročně díky němu předčasně zemře čtyři a půl milionu lidí, viníkem
je do značné míry těžký průmysl.
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Mezinárodní konference chce podpořit výměnu zkušeností mezi lidmi, kteří prosazují konkrétní opatření.
Ostravsko přitom slouží jako příklad úspěchu. Přestože stále patří k nejšpinavějším územím Evropské unie,
znečištění je asi o polovinu nižší než před rokem 1989.

Projekt Čistá školka
Projekt Čistá Školka se zaměřuje na měření hodnot polétavého prachu u 20 vybraných školek v
Moravskoslezském kraji, primárně na Ostravsku a Frýdecko-Místecku. Z naměřených hodnot stanovujeme
trendy pro každou školku zvlášť, odhadujeme zdroje znečištění a navrhujeme změny, které by konkrétní
školce mohly pomoct.
Největším problémem prachového znečištění a smogové sezóny je, že se kolikrát dozvíte o špatných
podmínkách až zpětně. My bychom to rádi v každé školce změnili a ukázali hodnoty pro konkrétní školku, v
reálném čase a s predikcí na zbytek dne.
Nestalo by se tak, že v případě vyhlášení smogové situace na Ostravsku, Třinecku a Frýdecko-Místecku by
děti byly nuceny zůstat ve školce i přesto, že školek ve Frýdku- Místku se smogová situace nedotkla.
Učitelky by na základě našich dat dokázaly samy rozhodnout, zda-li jít či nejít na vycházku, případně jestli
je vhodný čas vyvětrat nebo pustit čističku ovzduší.
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Do 10 nejpostiženějších školek náš partner Philips věnoval svou nejúčinnější čističku ovzduší. K projektu:
http://www.cistenebe.cz/aktuality/akce/486-ciste-nebe-se-ucastnilo-projektu-cista-skolka
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Jmenování do pracovní skupiny MŽP
Čistého nebe bylo jmenováno do pracovní skupiny Národního programu snižování emisí v ČR („NPSE“),
která vznikla při Ministerstvu životního prostředí. Jsme rádi, že se můžeme podílet svými zkušenostmi a
být slyšet na důležitých místech.

Víkendový brainstorming a strategická porada Správní a dozorčí rady ČN v horském
hotelu Čeladenka
Pilně pracujeme na vizích a strategii Čistého nebe.
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Prosinec
Erasmus plus - Timisoara
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Tentokrát jsme s kolegy ze Slovenska, Polska, Španělska a Rumunska setkali v prosince 2018 v
Témešváru.
Pracovali jsme na programu vzdělávání učitelů a dětí na základních školách v oblasti kvality ovzduší.
Vytváříme interaktivní webové rozhraní, kde budou jednotlivé oblasti představeny a následně si zájemci,
budou moci v jednotlivých modulech ověřit své nabité znalosti.
Plánujeme, že v programech budou podrobně rozepsány zdroje znečištění tzn. doprava, průmysl a domácí
topeniště. Budou zde uvedeny jak škodlivé látky, tak jejich limity a jaký mají vliv na zdraví člověka.
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Výhra v Chytré myšlence MSK
Díky výhře v Chytré myšlence, kterou podporuje Moravskoslezský kraj jsme si opět potvrdili, že senzory
kvality ovzduší je zájem a jdeme správným směrem. Výhercem bylo Dustee s.r.o.
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Napsali o nás:
https://chytramyslenka.cz/2018/12/12/zazaril-cednik-na-zlato-pro-programatory-a-unikatni-postovnikrabice/
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HOSPODAŘENÍ
Rozvaha k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
AKTIVA

Stav k prvnímu dni
účetního období

Krátkodobý finanční majetek
Jiná aktiva celkem
Celkem Aktiva

Stav k poslednímu
dni

72
2
74

142
0
142

41
33
74

-97
239
142

PASIVA
Vlastní zdroje celkem
Cizí zdroje celkem
Celkem Pasiva
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Výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2018 (v tis. Kč)
Náklady

508

Spotřebované nákupy celkem
Služby celkem
Osobní náklady celkem
Daně a poplatky celkem
Ostatní náklady celkem
Poskytnuté příspěvky celkem

474
29
1
2
2

Výnosy

370

Tržby za vlastní výkony a za zboží
Přijaté příspěvky celkem (dary)
Provozní dotace celkem

5
102
263

Hospodářský výsledek (výnosy – náklady)

-138
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