Úpa je díky dobrovolníkům zase čistá

Úklid řeky letos probíhal i ve Svobodě nad Úpou. Foto Pavel Křivka

Trutnov 22. dubna – Celkem 330 dobrovolníků při letošním úklidu řeky Úpy nasbíralo
kolem 200 pytlů odpadků v úseku od Svobody nad Úpou k elektrárně v Trutnově. I díky
příznivému víkendovému počasí přilákala akce zhruba dvakrát více lidí než v minulém
roce.
K letošnímu třetímu ročníku akce se připojily i další obce na toku řeky, Mladé Buky a Svoboda
nad Úpou. „Část úklidu řeky proběhla už v úterý 17. dubna, kdy se do úklidu ve Svobodě nad
Úpou zapojili žáci místní základní školy,“ vysvětluje Martin Kynčl, hlavní organizátor akce.
Je neuvěřitelné, co všechno lze při úklidu kolem řeky nalézt. Tento rok se podařilo nalézt
nákupní košík, umyvadlo, skříně, noční stolek, kancelářskou židli, záchodové prkénko, strunovou
sekačku, koberce nebo monitor. Kromě nich se našly i zbytky auta nebo lednička. „Nejprve jsme
nad lidmi, kteří hází takové věci do vody, kroutili hlavou. Teď už se nad tím jenom pousmějeme a
říkáme si, co člověka k takovému jednání vede a proč raději hází odpad do řeky, než aby ho
odvezl na sběrný dvůr,“ dodává Kynčl.
Přesto se zdá, že sesbíraného odpadu je každý rok méně. „Může to mít dvojí vysvětlení - buďto
se Trutnov podařilo uklidit již při akci Ukliďme Česko, která proběhla před dvěma týdny, nebo
lidé vyhazují do řeky stále méně odpadků. V každém případě jsme za takový výsledek rádi,“
uvedl hlavní organizátor.
Projekt Čistá řeka Úpa podpořilo Město Trutnov a společnosti Technické služby Trutnov,
Městská policie Trutnov, KRNAP, Oblastní charita Trutnov, Trutínek-rodinné centrum, Top Clean
Trutnov, kanoistický oddíl Reggae Tempo Cigi Team, TESCO, Kappa design, studentský spolek
Drosophila, ZŠ Mládežnická, ZŠ Komenského, Areál Mladé Buky, Areál Gras ve Svobodě nad

Úpou, Interiéry Zdeněk Thoř, UNICUS Bohemia i veřejnost. V rámci dobrovolnického programu
projekt podpořili i studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
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