
Vážení spoluobčané,

Soucítím s Vámi všemi, které červnové povodně 
postihly a i nadále jsem připraven Vám pomáhat.

Ze srdce děkuji Vám všem, kteří jste v těchto těž-
kých chvílích přiložili ruku k dílu a spo-
lu s námi se podíleli na odstraňování 
škod, které velká voda napáchala.

A pro Vás ostatní, kteří jste vší té hrů-
ze jen netečně přihlíželi z tepla svých 
suchých domovů, mám jeden vzkaz. 
Svým bližním se vyplatí pomáhat, i kdy-
by to mělo být pouze ze zištných důvo-
dů. Nikdy si totiž ani Vy nemůžete být 

jistí, že příště třeba nějaká jiná katastrofa nepostihne 
právě Vás.

Ing. Jiří Špetla 
starosta města
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Jen těžko si lze představit toto červencové vydá-
ní novin bez připomínky červnové povodně u nás ve 
Svobodě. Přestože se nejedná zrovna o událost ve-
selou, pokusíme se vývoj událostí shrnout a připo-
menout několika záběry z nejpostiženějších lokalit ve 
Svobodě.  

Od sobotního 
večera ve Svobo-
dě lilo jako z kon-
ve, a to doslova. 
Snímek ČHMÚ 
ukazuje nejhorší 
situaci na výcho-
dě Čech v oblasti 
Krkonoš, kde bílá 
barva značí více 
jak 100 mm srá-
žek. Denní úhrn 
srážek za 24 hodin 
v Horním Maršově 
a nejbližším okolí, 
tj. i ve Svobodě nad Úpou dosáhl až 125 mm, což 
bylo v nejvíce z celé České republiky. 

Vše začalo v neděli 2. června 2013 v časných ran-
ních hodinách. Přívalové vlny obrovského množství 
vody, bahna, kamenů a stromů přišly do Svobody 
neuvěřitelnou rychlostí. 
Rozlily se všechny tři poto-
ky na území města – Janský 
potok ve Svobodě, Černo-
horský potok v Maršově I 
a Modrokamenný potok 
v Maršově II. Kromě těch-
to potoků ale na území 
města řádily i další menší 
vodní toky, které pramení 
po obou stranách našeho 
města na Rýchorách či na 
Světlé hoře a pustošily s 
nebývalou silou další části 
našeho města (Nový svět, 
Maršovskou ulici, lokalitu 
Pod Rýchorami v Maršo-
vě II, Luční ulici). Nejhorší 
situace však byla v kolem 
Černohorského potoka 
v lokalitě nad hotelem 

PROM a na Pietteho náměstí. Obrovská masa kame-
ní, bahna a vyvrácených dřevin ucpala koryto potoka 
pod tenisovými kurty a potok si našel novou cestu po 
hlavní silnici směrem na Pietteho náměstí a pak dále 
po hlavní silnici do centra Svobody. Hasiči se během 

dopoledních hodin v neděli snažili přehradit na hlav-
ní silnici Černohorský vodní tok a nasměrovat jej pod 
sokolovnou do koryta řeky Úpy, aby se voda dále ne-
valila do centra Svobody. Hasiči a spousta dobrovol-
níků s neuvěřitelnou rychlostí plnili pytle s pískem na 
hráz, z Maršova se přivezly betonové mantinely od 

povodeň ve svobodě nad Úpou, 2. června 2013
(zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ)

přechodů pro chodce a kolem poledne se podařilo 
vodu nasměrovat do Úpy. Centrum Svobody si ales-
poň trochu oddychlo.

Špatná situace však byla i nadále na Pietteho ná-
městí a v Černohorské ulici. Ucpané koryto Černohor-
ského potoka kolem hotelu PROM v délce kolem 35 
metrů pod tenisovými kurty a pak dále pod mostem 
a pod kongresovým centrem se stalo tvrdým oříškem 
(spíše pořádným kokosovým ořechem) pro spoustu 
odborníků v dalších dnech. Od pondělí 3.6.2013  se 
začala sjíždět další těžká mechanizace z celého regi-
onu, začal fungovat krizový tým pod velením profe-
sionálních hasičů Královéhradeckého kraje. Do Svo-
body najížděly jednotky dobrovolných hasičů z celého 
regionu. Začala mediální smršť v televizi, v rozhlase, 
v denním tisku, která upozorňovala na špatnou po-
vodňovou situaci ve Svobodě nad Úpou a díky které 
se začalo o Svobodě vědět. Svoboda byla díky vodě 
na hlavní silnici neprůjezdná od neděle, celé pondělí 
a částečně i v úterý. Nefungovala autobusová do-
prava, protože velká auta včetně autobusů se přes 
Starou alej nedostala. Objízdná trasa se semafory 
(hráz pod sokolovnou byla uvolněna až v úterý) vedla 
vrchem přes Starou alej, ale zde je to tak úzké, že i 
osobní auta tudy musela jezdit s největší opatrností. 

Na radnici vzniklo už v pondělí ráno malé krizové 
centrum. Všichni pracovníci radnice, technické čety, 
veřejně prospěšných služeb, ale i dalších dobrovol-
níků, kteří nám nabídli pomoc, zajišťovali materiální 
pomoc pro postižené lidi, zajišťovali rozvoz jídla pro 
dobrovolníky. Ve školní jídelně se vařilo celé dva týd-
ny cca 200 – 250 jídel včetně dopoledních a odpo-
ledních svačin pro všechny dobrovolníky. Pravidelně 
jsme rozváželi materiální pomoc, vysoušeče, organi-
zovali jsme dobrovolníky. V školní tělocvičně vznik-
la na dva týdny noclehárna pro dobrovolníky. Kaž-
dý den byla na radnici od osmi hodin porada všech 
zainteresovaných, kdy se rozdělovaly pokyny, úkoly 
a vzájemně jsme si předávali informace o aktuálním 
stavu. Úřední hodiny přestaly existovat, radnice fun-
govala podle potřeby, všichni jsme byli v pohotovosti 
24 hodin denně. Vyjmenovat všechny a všem jednot-
livě poděkovat, je nad naše lidské síly. Určitě bychom 
se nevyhnuli tomu, že bychom na někoho zapomněli, 
protože během těch dvou týdnů nám pomáhalo tolik 
lidí, že je to až neuvěřitelné, jak taková katastrofa 
semkne lidi. děkujeme moc všem !!!!

Ale zpět k situaci na Pietteho náměstí, situace se 
začala stabilizovat až ve čtvrtek 6.6.2013. Během 

čtyř předchozích dnů se doslova po centimetrech čis-
tilo ucpané koryto Černohorského potoka. Způsob 
a technika čištění koryta byla předmětem diskuse 
spousty lidí, kteří byli na místě a rozhodovali o tom, 
jak vrátit Černohorský potok zpět. Pan Tásler prove-
dl dokonce prohlídku ucpaného koryta s kamerou, 
takže se dalo vyhodnotit, jaký materiál se pod stav-
bami v korytě potoka nachází. Kromě ucpaného ko-
ryta se objevil ve středu 5.6.2013 další problém, a to 
kaverna pod kongresovým centrem. Přestože koryto 
potoka už bylo skoro připravené, statik zakázal vrátit 
tok potoka zpět, dokud nebude zajištěna provizorně 
kaverna, protože hrozilo, že by voda mohla objekt 
kongresového centra poškodit. Každopádně ve čtvr-
tek 6.6.2013 v odpoledních hodinách bylo vše při-
pravené a statik povolil vrátit Černohorský potok zpět 
do svého koryta. Povedlo se. Na Pietteho náměstí a 
na hlavní silnici do Svobody začala pomalu opadá-
vat voda a objevilo se bahno, kameny, vyvrácené 
dřeviny, odpadky a jiná suť. Ale i tak to byla pro nás 
všechny úleva.

V dalších dnech včetně soboty a neděle se jen vy-
váželo a odváželo všechno to bahno a kamení, v po-
stižených domech se čerpala voda, vynášelo bahno, 
uklízely se zahrady, vysoušelo se. Všem postiženým 
jsme se snažili zajistit dobrovolníky na pomoc, někde 
i techniku. Nevím, zda se nám to povedlo, dělali jsme 
to poprvé a opravdu jsme se snažili pomoci, jak to 
jen šlo. Pevně všichni doufáme, že to byl boj s vo-
dou poslední. Každopádně už víme, že nejen na sníh 
musíme být připraveni, ale už i na vodu. A to jsme si 
ještě před měsícem říkali, že to se nám tady v Krko-
noších nemůže stát. 

Kromě práce v terénu nás čekalo na radnici také 
sčítání škod na obecním majetku. V tomto vydání 
novin je zveřejněn celý zápis z jednání rady. Jedná-
ní rady probíhalo ve třech dnech a cílem bylo právě 
zmapování všech škod s tím, že město požádá stát 
o proplacení prvotních nákladů na likvidaci škod po 
ničivé povodni v době nouzového stavu. Město vyčís-
lilo tyto prvotní náklady na cca 11,5 mil. Kč a první 
soupisky faktur už byly zaslány na krajský úřad k pro-
placení.  Další etapou je pak snaha o získání dalších 
finančních prostředků na tzv. obnovu území po ukon-
čení nouzového stavu (tento nouzový stav byl ukon-
čen v Královéhradeckém kraji dnem 28.6.2013). 
Předběžný odhad škod na obecním majetku (zejmé-
na komunikace) je vyčíslen na bezmála 26 mil. Kč. 
I tyto peníze budeme chtít získat od státu na obnovu 
našeho města. 



A nyní pár záběrů z našeho města i pro budoucí generace.

Černohorská čp. 85 (Švorcovi)

Voda se řítí na hotel PROM Ucpané koryto Černohorského potoka 
pod tenisovými kurty

Pietteho náměstí v neděli 2.6.2013
Zatopená auta u domu 

Kleprlíkových

Pietteho náměstí po opadnutí vody Pietteho náměstí tři týdny po povodni

Ke stadionu čp. 411 (Dittrichovi), 2.6.2013 v 6 hodin      a ve čtvrtek 5.6.2013

Multidomky za zdravotním střediskem v neděli ráno 
2.6.2013

Neděle 2.6.2013 ráno před poštou
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Hřiště u základní školy je pryč Ulice Maršovská (cesta k pí Krčmářové)

Začínají práce v Maršovské ulici A takto vypadá Maršovská ulice už 17.6.2013

Modrokamenný potok v Maršově II za domem 
Trojánkových

Zničená komunikace Pod Světlou horou v Maršově II

záběry z nového 
světa – bez 

komentáře … 
voda zde udělala 

spoušť po celé 
délce

Sesuv půdy ve Staré aleji Kotelna v mateřské školce ve Svobodě po povodni
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Těchto několik málo fotografií nezachycuje v plném roz-
sahu všechny ničivé důsledky červnové povodně, ale i tak 
jsou děsivou připomínkou 2. června 2013. Tento datum se 
určitě zapíše do historie Svobody nad Úpou.

na závěr nezbývá než poděkovat znovu všem 
obětavým lidem, hasičům, dobrovolníkům, dár-
cům materiální pomoci, dárcům finanční pomo-
ci, prostě všem, kteří se nějakým způsobem po-
díleli na likvidaci škod po povodni ve svobodě 
nad Úpou. velice si vážíme jejich pomoci, proto-
že sami bychom to určitě nezvládli. 

děkuJeMe!!!

P.S. Nejen my děkujeme, ale začínají chodit i poděkováním 
k nám na radnici – a ta opravdu moc potěší:

z webu města:
Bartoňovi ( boufla@seznam.cz ):  
Poděkování za solidaritu  
   Chtěli bychom mockrát poděkovat spoustě obětavým li-
dem ze Svobody nad Úpou i dobrovolníkům odjinud. Uká-
zalo se, že když teče nejen do bot, lidem to není lhostejné. 
MOCKRÁT VŠEM DĚKUJEME!!!

písemná poděkování
Poděkování za pomoc  
   Děkujeme za pomoc při odstraňování následků povod-
ně ze dne 2. června 2013. poděkování patří pracovníkům 
městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, dobrovolným ha-
sičům a skautům, kteří nám pomáhali.

Hadererovi

Vážená paní tajemnice,  
   přijměte prosím můj velký díky za péči, kterou jste věno-
vala benešovským školákům, kteří v rámci svého školního 
výletu uvízli ve vaší oblasti díky záplavě. Nejen že si tím 
prodloužili výlet o jeden den, zažili také na vlastní kůži, co 
dokáže příroda. Doufám, že práce na obnově vašeho úze-
mí budou rychlé a úspěšné a hlavně finančně podpořené 
ze státního rozpočtu. Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší ne-

lehké práci a ještě jednou děkuji.
Mgr. Dagmar Tesarčíková 

starostka města Benešov nad Ploučnicí

Komentář tajemnice – toto poděkování patří samozřej-
mě celé radnici, protože jsme se o děti postarali všichni, 
zajistili jsme jim náhradní dopravu, dostali najíst a napít, ti 
nejmenší se svezli hasičským autem. Děti se vracely v pon-
dělí z víkendového pobytu na Malé Úpě a autobus se přes 
Starou alej nedostal, takže jsme museli zajistit přesun od 
semaforu pod Waliskem přes Starou alej na náměstí. Od-
tud mohly děti pokračovat v cestě domů, ale jiným auto-
busem, který jsme pro ně sháněli. Řidič autobusu i se svým 
autobusem musel zůstat až do úterý, Od dětí jsme dostali 
krásné malované obrázky – ty nejpovedenější jsou vystave-
né ve vitríně před radnicí vedle úřední desky.

poděkování emailem  
   Dobrý den, chtěla bych za všechny obyvatele řadovky u 
fotbalového hřiště poděkovat všem zástupcům města a všem 
dobrovolníkům, kteří se podíleli na úklidu bahna z našich 
zahrad a odvozu všeho zaplaveného ze sklepů. Moc děku-
jeme, organizace prací a všeho s tím spojeného probíhala 
úžasně spolehlivě. Ještě jednou všem díky. Martina Kalašová

poděkování osobní
S prosbou o osobní poděkování přes naše noviny nás 

poprosila paní Švorcová z domu čp. 85 v Černohorské ulici, 
který byl červnovou záplavou jeden z nejponičenějších.

Rodina Švorcových by ráda touto cestou poděkovala 
panu starostovi, celému vedení radnice, hasičům, panu 
Vildovi Kaňkovi, panu Schönovi za kontejnery, celé rodině 
Vlčkových z kopce, ke kterým se chodili koupat a pro du-
ševní podporu, panu Szymanskému za každodenní pomoc, 
sociální pracovnici MěÚ paní Mgr. Hynkové za veškerou 
pomoc, pí Reichové a paní Zuzance Rudavské za skvělé bá-
bovky a buchty, panu Martinu Uhrovi s rodinou za pomoc. 
Moc děkujeme všem.

Jaroslav a Lenka Švorcovi

Voda se nevyhnula ani městskému stadionu …a dětskému hřišti před ubytovnou na stadionu

1.

spolufinancován ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu

I v letošním školním roce pokračovala naše škola v čerpání dotací z Evropské unie. V rámci dvou projektů 
„EU peníze školám“ a „Živá příroda ve škole“ se naši žáci zdokonalovali v předmětech přírodověda, přírodo-
pis, zeměpis, český jazyk, člověk a jeho svět, matematika a anglický jazyk. Byla vyrobena celá řada nových 
digitálních učebních materiálů, byla zřízena nová biologická laboratoř, zakoupili jsme velké množství nové 
počítačové techniky a během prázdnin se dvě učitelky zúčastní zahraničního vzdělávacího pobytu zaměřené-
ho na výuku anglického jazyka.

2. Úřední dny o prázdninách
1.7. Po 8,00-10,00 hod.   26.8. Po 8,00-12,00 hod.
2.7. Út 8,00-10,00 hod.   27.8. Út 8,00-12,00 hod.
3.7. St 8,00-10,00 hod.    28.8. St 8,00-12,00 hod.
22.7. Po 8,00- 9,00 hod.   29.8. Čt 8,00-12,00 hod.
12.8. Po 8,00- 9,00 hod.   30.8. Pá 8,00-12,00 hod.

3. poděkování
Vedení školy děkuje všem zaměstnancům a dobrovolným pomocníkům, kteří se podíleli na obnově a úklidu 

po povodni v mateřské škole, v šatnách základní školy a na školním hřišti. Jmenovitě se jedná o rodinu Uxovu, 
o manžele Rakusovi, o pana Čeňka Rakuse, o pana Šrůtka, pana Schleicha, pana Klozeho, paní Šrůtkovou 
a pana Němce. Bez pomoci těchto lidí by nemohla být mateřská škola tak brzy otevřena.

Děkujeme ZŠ Komenského v Trutnově za humanitární pomoc, kterou věnovali pracovníci a žáci této školy. 
Všechny hračky a úklidové prostředky jsme převezli do mateřské školy, kde je určitě použijeme.

Zároveň děkujeme i manželům Kornfeldovým z Janských Lázní, kteří věnovali naší škole 4000.-Kč. Tyto 
peníze budou použity na nákup zničeného sportovního vybavení v mateřské škole.

4. překvapení
Velké překvapení nás čekalo po příchodu pošty do naší školy. Byl tam balík od paní Ivanišové z Dolních 

Dunajovic, která se dočetla o naší zaplavené mateřské škole a zaslala dětem nádherné hračky.
Paní Ivanišové moc děkujeme.

5. Vedení školy přeje všem svým zaměstnancům a žákům krásné prázdniny, ve škole se všichni žáci sejdou 
zase v pondělí 2. září 2013 v 8,10 hod.

zprávy ze školy
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