Úpa vydala postel i hasicí přístroj
Trutnov, 15. dubna 2019 – V sobotu 13. dubna proběhl již čtvrtý ročník Čištění řeky Úpy.
Do tradičního jarního úklidu se letos zapojilo celkem 180 dobrovolníků, které neodradila
ani nepříznivá předpověď počasí. K akci se kromě města Trutnova přidaly i Mladé Buky
a Horní Maršov, ve Svobodě nad Úpou se plánovaný úklid řeky odložil o dva týdny.
Počet dobrovolníků organizátory příjemně překvapil. „Očekávali jsme tentokrát menší účast
než vloni, podle předpovědi měla být opravdu zima a místy mělo i sněžit. Většina lidí se ale
nezalekla a přišla uklízet, z toho mám opravdu velkou radost,“ uvedl hlavní organizátor akce
Martin Kynčl. Díky aktivitě, která se na Trutnovsku začíná stávat tradicí, se podařilo uklidit
další úseky řeky.
Mezi odhozenými věcmi se každoročně najde několik kuriozních předmětů. Tentokrát se
z vody podařilo vylovit postel, schody do bazénu, hasicí přístroj nebo lyže. „Dokonce se zase
našel jeden nákupní vozík. Stává se z toho už taková každoroční tradice,“ směje se Kynčl, nad
množstvím nálezů v řece mu ale zůstává rozum stát. „Každý rok se divím tomu, proč lidé
odhazují odpadky do řeky místo toho, aby udělali o pár kroků více k popelnicím,“ dodává.
Kromě úklidu se organizátoři zaměřují i na prevenci, proto připravili i doprovodný program
pro děti. Na stanovišti u koupaliště měla svůj stánek Městská policie Trutnov a budoucí
učitelé ze studentského spolku Drosophila. Malí i velcí sběrači se mohli seznámit s živočichy,
kteří žijí v Úpě a vyzkoušet si nové znalosti pomocí her a testů. Po úklidu si dobrovolníci
mohli opéct špekáček u ohně za poslechu kapely Marta a Rasputin.
Čištění řeky Úpy navazuje na předchozí úspěšné ročníky, během kterých se podařilo do
úklidu zapojit stovky místních dobrovolníků. 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, MEBYS Trutnov s.r.o., Sims Recycling Solutions s.r.o., Interiéry Zdeněk Thoř,
pivovar Krakonoš, Cukrárna Promenáda, Bruno Coffee & Bar, Hospoda Voletiny, Dřevo Kraus,
Kappa Design, studentský spolek Drosophila a ZŠ Mládežnická. V rámci dobrovolnického
programu projekt podpořili studenti Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

--Čištění řeky Úpy je dobrovolnická úklidová akce. Jejím cílem je uklidit řeku Úpu v Trutnově
od odpadků a věcí, které do přírody nepatří. Koná se každoročně na jaře v rámci
celorepublikové akce Ukliďme Česko. V roce 2016 se sešlo čtrnáct dobrovolníků, během tří
let se počet sběračů rozrostl na více než stovku. Více informací o projektu naleznete na
www.cistarekaupa.cz
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