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Vážení přátelé,
jestli jsem psal loni, že se život nejen na horách obrátil naruby, tak letos to platí dvojnásob.

COVID je snad již pod kontrolou, nicméně přišla další pohroma v podobě něčeho do té doby nepředstavitel-
ného. A s tím související enormní nárůst cen energií a následně téměř všeho. I když je teprve začátek léta, 
teprve zima ukáže, jak se vysoké ceny promítnou do cestovního ruchu... Musíme jenom doufat, že se přes 
tuto neutěšenou dobu přeneseme a brzy bude zase vše zpět v normálu. 

A nyní něco veselejšího. V květnu 2022 jsme v Malé Úpě přivítali nové občánky a byla radost vidět, kolik se 
do obce během 6 let narodilo nových dětí. Na slavnostním ceremoniálu se sešli děti, rodiče i prarodiče a byla 
to vydařená akce, kterou bychom rádi opakovali i v dalších letech. S takovým počtem malých dítek jsme se 
rozhodli založit v Malé Úpě alespoň dětskou skupinu, která by snad měla fungovat od 1. 9. 2022 na Hotelu 
Javor pod názvem „Vločka“.

V květnu také v Galerii Celnice proběhlo setkání s občany. Diskuze byla živá, dotkli jsme se také současné 
výstavby v obci. Přestože to asi mnohým nevyvrátím, tak současná výstavba byla umožněna současným 
platným územním plánem, resp. změnou č. 1 územního plánu z roku 2013, tedy před mým nástupem na 
„radnici“. Přestože jsem jako člověk a občan proti stavění v obci, jako starosta zastupující obec se územním 
plánem musím řídit...Připravovaný nový územní plán nebude další zastavování luk umožňovat a bude ob-
sahovat více regulace týkající se apartmánového bydlení.

A krátce k úřadu. Po dramatických událostech loňského jara se situace v personálním obsazení obecního 
úřadu stabilizovala, jako samostatný referent přišla Helena Kloseová, a za sebe mohu jen říci, že se atmo-
sféra na úřadu změnila k nepoznání. Doufám, že změnu jste zaznamenali i vy.

Chtěl bych popřát krásné léto, boudařům hodně spokojených hostů a nám všem příjemný život v Malé Úpě.

Karel Engliš Redakční rada: Karel Engliš.
Do Občasníku přispěli Helena Kloseová (obecní 
úřad) a Lenka Ficová (kostel).
Stále hledáme spolupracovníky, dopisovatele, 
zpravodaje, kronikáře, psavce a další dokumenta-
risty. Redakční uzávěrka: 15. 6. 2022

Ze života
obecního úřadu
Složení:
Helena Kloseová – samostatný referent
Božena Vojtěchová – referent
Šárka Šábrtová – externí účetní

Představuje se samostatný
referent – Helena Kloseová
Brzy to už bude rok, co jsem na obecní úřad do Malé 
Úpy nastoupila. Jsem z  Horního Maršova a  tedy to 
tady docela dobře znám. Je tady práce velice různo-
rodá. Hodně jsem se naučila, ale stále získávám nové 
a  nové informace a  „piluji pracovní postupy“. Ráda 
poznávám zdejší obyvatele. V příjemném pracovním 
prostředí vycházím se spolupracovníky bez problémů 
a v pohodě a doufám, že to tak cítí i oni.
Mojí hlavní náplní práce jsou tyto činnosti (některé 
z  nich se částečně prolínají s  činnostmi, které dělá 
i Božena Vojtěchová):
– vodné + stočné: zajišťování smluv, fakturace aj.
– odpady

– evidence smluv mezi firmou Transport Trutnov 
 a podnikajícími objekty Malé Úpy
– evidence, výběr a kontrola poplatků za občan-

ský odpad, prodej a výdej pytlů a známek
– zajišťování a evidence smluv o využití systému 

zavedeného obcí o  nakládání s  komunálním 
odpadem a následná fakturace

– rezidenční parkovací karty:
 prodej, fakturace, řešení případných nefunkčností
– vystavování povolenek
– ostatní fakturace:
 pronájmy, parkování, mulčování, frézování
Další úkoly zadané starostou
Ráda pomůžu na akcích pořádaných obcí

Helena Kloseová

Ze života zastupitelstva obce
Současné zastupitelstvo má 6 členů (z 9 možných). Takto opožděně informujeme, že dne 9. 5. 2021 rezignoval na 
post zastupitele Viktor Popule. Děkujeme Viktorovi za jeho práci v zastupitelstvu. Tím se počet zastupitelů snížil 
z 9 na 6 členů.
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Placení kartou
Chtěli jsme být „in“ a nabídnout již samozřejmé 
placení kartou. Nicméně zájem je velmi blízký nule. 
Přesto doufáme, že na placení kartou přijdou místní 
na chuť.

Nový občanský web
Pracujeme na novém občanském webu, který bude 
přehlednější a bude obsahovat všechny důležité in-
formace. Nový web bude představen v průběhu léta.

Finance
COVID se bohužel na  příjmech obce výrazně pode-
psal, příjmy z  ubytovacích poplatků, parkoviště atd. 
jsou nižší, než se předpokládalo. Proto i  plánování 
rozpočtu bylo složité. A do toho ještě současná situa-
ce se zvýšenými náklady na energii a ceny materiálů. 

Rozpočet 2022
Rozpočet se skládá z běžných a pravidelně se opaku-
jících příjmů a výdajů a z  investic. V  roce 2022 toho 
máme naplánováno docela dost, takže počítáme 
i  s  úvěrem. Ten současný na  pořízení stroje Reform 
bude během letošního roku splacen.

Příjmy:  25,260.640 Kč

Výdaje:  31,331.861  Kč

Schodek:     6,071.221 Kč

Schodek je krytý finančními prostředky z  minulých 
let a úvěrem.

Podpora trvale žijících obyvatel
Jako každý rok i letos podporujeme trvale žijící děti 
od 6-18 let. Na volnočasové aktivity hradí obec 2.500 
Kč. Většinou děti použijí příspěvek na financování ly-
žařské permanentky do maloúpského lyžařského are-
álu SKIMU, kdy obec přispívá 2 500 Kč a stejnou slevu 
dává i SKIMU, takže dítě lyžuje zdarma. Každý trvale 
žijící občan je pro obec přínos, neboť za něj od státu 
dostáváme z rozpočtového určení daní cca 19 tis. Kč 
na daních ročně. K dnešnímu dni je v obci 146 trvale 
žijících občanů. V budoucnu budeme chtít trvale žijící 
občany podpořit ještě více.

Podpora projektů/spolků/akcí
Pokud někdo máte zajímavý projekt nebo akci pro 
veřejně prospěšné účely, můžete na jeho financování 
požádat obec. Pokud zastupitelstvo uzná projekt za 
kvalitní, je možno jej spolufinancovat formou tzv. 
Veřejné finanční podpory.

– Darem ve výši 50 tis. Kč jsme opět podpořili lyžařs-
ký oddíl Slovan Pec pod Sněžkou na sportovní čin-
nost, které se účastní mnoho maloúpských dětí.

– Sbor dobrovolných hasičů financujeme každoroč-
 ně v částce 10 tis. Kč.

Odpadové hospodářství
Během uplynulých dvou let došlo u odpadů ke dvěma změnám, k zavedení skládkovného a schválení nové od-
padové vyhlášky. Na naši obec má významný dopad ta první – skládkovné, neboť se počítá na trvale žijícího 
obyvatele obce a nebere vůbec žádný zřetel na skutečnost, že jsme horské středisko.

Skládkovné
Od roku 2021 se zvyšují náklady na svoz směsného odpadu o poplatky za tzv. skládkovné. Vyhozený směsný 
odpad se přitom poměřuje s  počtem trvale žijících obyvatel, což je u nás 146 osob. Jedinou možností, jak se 
těmto poplatkům vyhnout, je třídění a důsledné rozdělování občanského a podnikatelského (firemního) odpadu.
A tlak na snižování směsného odpadu bude pokračovat, limity se snižují ze 200 kg na občana v roce 2021 na 120 
kg v roce 2029. A skládkovné se zvyšuje, ze současných 500 Kč/t na 1 850 Kč/t.

Občan vs podnikatel
Proto je důležité opravdu rozlišovat mezi občanským a podnikatelským směsným odpadem. Všichni podnikatelé 
musí mít uzavřenu smlouvu, a to přímo se svozovou společností TRANSPORT Trutnov s.r.o. (Transport). Povinnost 
uzavřít se svozovou firmou smlouvu se týká i těch podnikatelů, kteří si kupují jen pytle nebo jednorázové znám-
ky. Bez smlouvy s Transportem vám na úřadu nebudeme moci prodat pytle ani jednorázové známky (smlouva je 
pro vás dokladem, že vám někdo odpad sváží). Majitel apartmánu/bytu, který pronajímá hostům, je považován 
pro tyto účely též za podnikatele (i přestože byt užívá částečně pro svoji vlastní rekreaci). To samé platí pro pod-
nikové chalupy nebo chalupy, které se pronajímají en block.

Nové vyhlášky
Od roku 2022 potom dochází plošně v České republice k nutnosti přijmout nové vyhlášky, kde každá obec musí 
stanovit za odpad poplatek. Podobně jako sousední obce jsme si vybrali poplatek z kapacity, protože se nejví-
ce blíží tomu, jak jsme odpady řešili do té doby. Je pro naši obec nejvhodnějším řešením a zároveň zachovává 
občanům možnost kupovat si známky a pytle tak jako v předešlých letech jen s tím rozdílem, že musí plánovat 
spotřebu na celý rok, aby objednaná kapacita byla zaevidována jako poplatek tak, jak to vyžaduje zákon. Výši 
poplatku jsme určili na 0,8 Kč/1 l.

Graf – produkce odpadů v roce 2021
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Graf – dosažení limitu skládovného v roce 2021 (překročili jsme v srpnu)

Ke konci loňského roku jsme všem rozesílali formuláře „Prohlášení plátce poplatku za komunální odpad v obci 
Malá Úpa“ k tomu, aby si všechny objekty produkující občanský odpad objednaly kapacitu k odkládání směsného 
občanského odpadu na rok (nikoli podnikatelského, na který musí mít smlouvu). Neodpovědělo 40 % a pokud 
mezi ně patříte, bylo by dobře prohlášení odevzdat. Předpokládáme, že některé objekty směsný odpad neprodu-
kují, nebo jen v minimálním množství, které si odváží do svého trvalého bydliště. To je sice z pohledu legislativy 
nesprávné, nicméně na úřadu toto nebudeme řešit.

Kontakty na svozovou firmu Transport, kde si podnikatelé/majitelé pronajímaných apartmánů zajistí smlouvu, 
jsou: Ottová Radka, radka.ottova@mariuspedersen.cz
Na obecním úřadu vyřizuje agendu odpadů Helena Kloseová, referent@malaupa.cz 

Zapojení podnikatelů do systému sběru tříděného odpadu
Podnikatelům nabízíme zapojit se do systému sběru tříděného odpadu a většina má s obcí uzavřenu smlouvu, 
za což jim děkujeme. Cena se odvíjí od počtu lůžek či počtu židlí, či podle velikosti provozovny. Je možné tříděný 
odpad řešit po své linii, je však nutné toto náhradní řešení prokázat smlouvou s jiným subjektem či stvrzenkou 
o odložení odpadu na sběrném dvoru.
Povinnost řešit tříděný odpad platí i na ty, kteří pronajímají apartmány, podnikové chalupy a chalupy, které se 
pronajímají jako celek.

Nabízíme pro domácnosti sadu tašek ke třídění za 50 Kč, pro tr-
vale žijící zdarma.
Tašky mají rozměr: šířka 35cm x výška 48 cm x hloubka 22 cm.
A opravdu jsou užitečné – vřele doporučujeme.

data SvOZů
Úterý dopoledne – směsný

komunální odpad

Čtvrtek odpoledne – papír

Pátek odpoledne – plasty

Sklo – většinou funguje tak, že nás
svozový vůz vezme s ostatními obcemi

Plechovky – na vyžádání

PRavIdLa SvOZU
OdPadU

Zákaz tvoření „čepic“ na popelnici.
Popelnice nebo kontejner musí jít
bez problémů zavřít. Pokud máte

více odpadu, dejte je do pytlů
a do sběrných domečků.

Zákaz umisťování neoficiálních
pytlů vedle popelnic.

Označení odpadní nádoby
chytrou známkou

Vodovod a kanalizace
Od 1.1.2022 platí nové ceny vodného a stočného. 
Cena vodného a stočného vychází v zásadě z finanč-
ního modelu, který byl vysoutěžen při výběrovém 
řízení o provozovatele. Cena vodného a stočného na 
rok 2022 je přibližně ve stejné výši jako v roce 2021:

V  letošním roce se bude instalovat filtrace do vodo-
jemu na Pomezních Boudách. Filtrace odstraní žluté 
zabarvení vody při jarních táních a větších deštích.

vodné: 49,65 Kč
(rok 2021: 41,37 Kč)

Stočné: 79,06 Kč
(rok 2021: 78,23 Kč)

Doprava
Parkování v obci
Díky COVID době a  úbytku Poláků nebylo parkování 
v  zimní sezóně tak kritické, jako v  minulých letech. 
Ve  špičkových dnech se ale ukazuje, že je nedosta-
tek parkovacích míst nejen na  Pomezních Boudách, 
ale také ve Spáleném Mlýnu. Zatímco na Pomezních 
Boudách lze parkovací místa teoreticky přidat (parko-
vací dům nebo prostor pod bývalou školou), ve Spále-
ném Mlýnu je situace horší, tady žádné další kapacity 
nejsou (překladiště před Lvím dolem je Správy KRNAP 
a o zimním nouzovém parkovišti nechtějí ani slyšet).

Rezidentní parkování
Rezidentní parkování je problém pouze během zimy. 
Vzhledem k tomu, že neumíme zatím rezervovat par-
kovací místa, tak je nastavení volných parkovacích 
míst pro rezidenty nemožné. Během zimy platilo to, 
že je možné dočasně zaparkovat pod Infocentrem 
nebo vedle obecního úřadu.

Parkovací dům
Přípravné práce na  parkovacím domě na  parkovišti 
P1 Sportcentrum pokračují, otázka je samozřejmě, 
jak se na  projekt podaří sehnat financování. Proto 
je možná realističtější si na zimní období vybudovat 
dočasné zimní parkování, např. na pozemku pod bý-
valou školou.

Zimní údržba během zimy
Zimní údržba v  obci je dána Plánem zimní údržby, 
který je schvalován zastupitelstvem obce. V  Plánu 
jsou uvedeny místní komunikace, na  kterých se bě-
hem zimy zimní údržba záměrně neprovádí. Plán 
údržby najdete na webové stránce. Pokud máte při-
pomínky či výhrady k  zimní údržbě, dejte je vědět, 
aby se Plán zimní údržby mohl případně upravit 
(schvaluje se obvykle během listopadu).

Zimní údržba na začátku
a konci zimy
Na začátku a konci zimy, kdy dochází na místních ko-
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munikacích k většímu spadu sněhu, nejsme naši obecní technikou vždy na otočení knoflíku schopni zabezpečit 
sjízdnost. Je to částečně díky nedostatečné technice a praktické nemožnosti sníh/led odstranit. Svoji roli hraje 
i počasí, neboť frézovat cestu za špatných klimatických podmínek není vždycky možné. Často si občané stěžují 
na neochotu pracovníků technických služeb. O snaze vyhovět s kluky průběžně mluvím, v mnoha případech se 
jich ale musím zastat, neboť vyhodnocují situaci dle svých zkušeností a kolikrát jim musím dát za pravdu. Je to 
i o vnímání rizika, mladší ročník by cestu projel, starší zkušený se do toho nepustí, protože hrozí nebezpečí jak 
pro stroj, tak i pro řidiče.
Každopádně jsme si vědomi, že je potřeba v tomto ohledu zapracovat a možná také pořídit nějakou další vhod-
nou mechanizaci, která by pomohla tam, kde je Reform s frézou/radlicí krátký, případně by byla k dispozici pro 
případy, kdy je Reform/fréza mimo provoz (jako např. letos na jaře).

Závory
Letos v zimě to byla trochu tragédie, za což se omlouvám. Přešli jsme na nový systém, který bohužel funguje 
jinak než předchozí, data se posílají do „cloudu“ a průběžně se synchronizují. Navíc jsou závory v místech, kde 
není dobrý signál, kromě toho tyto GSM aplikace nepodporují nové LTE signály, ale 2G nebo 3G, a ty zase u nás 
nemáme... Takže se to všechno sešlo dohromady. Je jisté, že musí během roku dojít ke kompletní revizi závoro-
vého systému tak, aby fungoval bezchybně.

Údržba hlavní silnice a solení
Během zimy SUS celkem situaci zvládala, až došlo k většímu spadu sněhu, kdy údržba nestíhala pravidelně jezdit, 
utvořila se vrstva sněhu, ve které se následně dělaly díry a ze silnice se stal tankodrom. Pomohl až ledořez, který 
ledové plotny rozřezal, nicméně nemohl být nasazen ihned, takže po rozbité silnici jsme museli jezdit více, než 
bylo zdrávo. 

V té době opět padlo téma solení. V prvé řadě je třeba poznamenat, že Malá Úpa leží v KRNAP a tudíž souhlas se 
solením by muselo vydat Ministerstvo životního prostředí, což v současné „ekodobě“ není úplně reálné. Kromě 
toho je ale třeba vzít do úvahy, že by při solení místa Spálený Mlýn a Pomezní Boudy byla bez sněhu a sníh by 
pravděpodobně nebyl ani na začátcích zimních cest, a skútry a rolby by sůl dále roznášely na cesty i sjezdovky. 
Podle Údržby silnic, která má na starosti údržbu silnice 252, je částečně solení silnic, např. od křižovatky k Bílému 
mostu, a  od  Tonovky do  Smrčí, nereálné. Podle jejich názoru by to nefungovalo, sůl by se rozvážela a  oni by 
nebyli schopni sjízdnost garantovat vůbec. Na schůzce s vedením Údržby silnic a Správy silnic bylo domluveno, že 
se pokusí zvýšit četnost průjezdů v okamžiku většího spadu sněhu buď vlastními silami, anebo si zajistí externí 
výpomoc. Během června/července by měli poslat své vyjádření.

Rolba na úpravu běžeckých tratí
Rolba je další zimní mechanizace, která by vylepšila sjízdnost zimních komunikací a zároveň by sloužila k pra-
videlné úpravě zimních běžeckých tratí. Na pořízení lze snad i  letos získat 50% dotaci od MMR, nicméně i tak 
se jedná o výraznou investici. A to ještě neuvažujeme provozní náklady. Řešením je také požádat o individuální 
dotaci Královéhradecký kraj.

Hasiči
Během roku 2021 a části 2022 naše hasičská jednotka pomáhala se spadlými stromy, s vyprošťováním zapadlých 
vozidel a asistovala u dopravní nehody. Největší akcí byl ale jistě zásah u požáru Lesního Zátiší, kdy naši hasiči 
úspěšně asistovali profesionálním a poloprofesionálním jednotkám a během noci u požáru drželi požární hlídku. 
Zásahy jen potvrzují, že hasičská jednotka je v naší odlehlé obci zapotřebí. Jen pro informaci uvádím výjezdový 
tým hasičů: Radek Holub jako velitel, Michal Ždimera, 
Pavel Tomáš a Jarda Prokop. Ostatní z jednotky se při-
dávají dle potřeby. Vedle toho ještě funguje Sbor dob-
rovolných hasičů, kde jsou ostatní přidružení hasiči, 
kteří např. pomáhají s akcemi v naší obci.

Stavba hasičárny
Nárůsty cen stavebního materiálu a práce způsobily, že 
již nějaký čas řešíme, zda zůstat u dřevěné konstrukce 
nebo ji udělat z  oceli. Podle posledního rozpočtu je 
dřevěná konstrukce nejlevnější, a to i přesto, že by 
Radek Holub se svým bratrem mohli udělat ocelovou 
konstrukci značně levněji. V tuto chvíli probíhají jednání o tom, jestli nějaká stavební firma bude chtít zakázku 
udělat. Problém je v tom, že kapacity firem jsou plné a téměř nikdo není schopen dát fixní cenovou nabídku. 
Přesto doufáme, že se letos alespoň udělají terénní úpravy a základová deska.

Hasičská jednotka stále nabírá
nové hasiče a hasičky.

Stavby a územní plán
Stavění v obci
Současné stavění nových objektů v obci je umožněno 
současným územním plánem a  obec nemá mnoho 
možností, jak tomu zabránit. Obec nemůže někomu, 
kdo má stavební pozemek dle platného územního 
plánu, zakázat stavět. Pouze se ve  stavební komisi 
snažíme o  regulaci objemů a vzhledu staveb, což se 
nám daří někde lépe a  někde hůře. Vlastně jedinou 
možností je stavební uzávěra na  určité pozemky 
nebo na celou obec, která by platila do platnosti no-
vého územního plánu. Ale protože stavební uzávěra 
má také svá úskalí, zatím jsme se k jejímu vyhlášení 
nerozhodli.

architektura
Rekonstrukce staré chalupy je nejlepší řešení (Ře-
záčovi, Pivovar Trautenberk, nyní Hořec). Pokud je 
chalupa na spadnutí, což je vždy velmi relativní, tak 
se může postavit buď replika původní chalupy (např. 
objekt „Sáňkařka“ na Nových Domcích), anebo novo-
stavba. Novostavba může respektovat původní cha-
rakter (pěkný příklad Hradečanka), anebo může být 
navržena úplně nově. Tady potom vidíme zdařilejší 
realizace, ale také opak... Architekti budou tvrdit, že 
nový objekt má být postaven dle současných poža-
davků na funkci objektu, a různě se předhánějí v ori-
ginalitě řešení. Za několik let vzniklo několik objektů, 
které byly ve schvalovací fázi diskutovány s  investo-
ry, architekty i ve stavební komisi, a  tyto objekty je 
možné vidět již postavené. Takže je možné srovnávat, 
hodnotit a vzít si ze schvalovací fáze ponaučení. Co by 
si měli všichni uvědomit, že do Malé Úpy jezdí turis-
té a  hosté právě proto, jaký charakter si zachovala. 
A cestovní ruch je to, co většinu lidí v obci živí.

Stavební komise
Stavební komise je poradní orgán starosty a je složena 
z Pavla Klimeše jako předsedy, Jiřího Halíře ze Správy 
KRNAP, arch. Karla Fořtla a  arch. Martina Peterky. 
Právě kvůli většímu důrazu na  lidovou architekturu 
byla stavební komise posílena o  ing.  Jiřího Loudu, 
který společně s  Pavlem Klimešem napsal brožuru 
„Architektura Krkonoš a Jizerských hor“. A došlo ještě 
k dalším změně, kdy arch. Martina Peterku nahradil 
arch. Dalibor Hlaváček, který je zároveň děkanem 
fakulty architektury. Od  tohoto spojení si slibujeme 
vyváženost v  posuzování jednotlivých stavebních 
záměrů.

Ve stavební komisi ale nastal viditelný posun od au-
tentické horské achitektury (existuje vůbec něco 
takového?) k  lidovějšímu pojetí architektonických 
návrhů. Jednoduše architekt se musí více podřídit 
chakteru obce, investor potom snížit nároky na veli-
kost, objem a např. prosklení objektu.

apartmánové domy
Apartmánové/bytové domy/chalupy/chaty kazí cha-
rakter horských obcí. Ví se to již řadu let a zkušenosti 
z nedaleké Pece, ale i naší obce to jen potvrzují. Je to 
sice trend poslední doby, jak z pohledu hosta, který si 
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pořizuje tzv. „druhé“ bydlení, tak z pohledu investo-
ra, který svoji investici takto nejlépe zhodnotí. Ceny 
nemovitostí v Malé Úpě stoupají a mnozí majitelé ne-
movitostí nedokážou nabídnuté ceně odolat. Tak se 
stane, že fungující penzion s restaurací koupí investor 
s tím, že zruší ubytovací službu, kterou boudař svým 
hostům nabízí, a to včetně např. i restaurace, a místo 
toho z pokojů udělá byty, které rozprodá. Výsledkem 
je, že další živá horská bouda, která tak charakterizuje 
Malou Úpu, končí svůj život.
Současný územní plán uvádí: „vzhledem k omezené-
mu počtu aut a vjezdů k jednotlivých objektů nepo-
volovat přeměnu horských bud na apartmánové by-
tové domy“. Obec Malá Úpa bude v těchto intencích 
postupovat při souhlasu obce se stavebním záměrem.

Nový územní plán
Návrh územního plánu prochází stále vyhodnocením SEA, zjistilo se ale, že na stanovištích 6230, 6510 a 6520, 
jsou v katerogii I  již zcela vyčerpané limity záborů lučních stanovišť a nelze na nich nic postavit. Znamená to, 
že ne všechny záměry schválené již platným územním plánem budou moci být nakonec realizovány... Na konci 
června/července bude návrh územního plánu dopracován a představen dotčeným orgánům.

Solární panely
Současná energetická situace znamená, že mnoho lidí uvažuje např. i o fotovoltaice. V prvé řadě je ale otázka, 
nakolik jsou solární panely účinné, zkušenost z hor ukazují, že účinnost má na horách své limity. 

Solární panely na střeše nejsou hezké a kazí krajinný ráz. Nicméně existují řešení, které nejsou na první pohled 
viditelné, např. řešení firmy Lindab, kde jsou solání panely integrované do střechy. Instalace solárních panelů je 
schvalována stavebním úřadem, Správou KRNAP i obcí, a bude posuzována individuálně dle umístění objektu, 
orientace panelů a pohledů na objekt, jejich barevnosti a provedení, expozici místa, charakteru objektu apod.

Co se dělá
Místní komunikace
Získali jsme dotaci MMR na opravu 10 úseků místní komunikace Pomezní Boudy – Spálený Mlýn a komunikaci 
od bývalé školy. Oprava probíhá a bude dokončena do konce června 2022. „Úsekové“ řešení bylo zvoleno kvůli 
výši dotace a nákladů. Samozřejmě by bylo lepší udělat cestu komplet na jednou. To však brzy uděláme, během 
léta si necháme zpracovat projekt na opravu zbytku místní komunikace, a to levnější technikou – recyklací, tak 
se snad podaří udělat vše najednou.

vycházková alej
Do konce června 2022 by měla být 
hotova revitalizace vycházkové 
cesty mezi Pomezními Boudami a Novými Domky. Místo asfaltu bude mlat a podél „aleje“ bude umístěno 6 ks 
laviček.

Co se udělalo
Chodníky
Rekonstrukce chodníků je finančně náročná stavba, proto jsme ji rozdělili na dvě části, na pravou a levou stranu. 
Levou stranu jsme dokončili v létě 2021 a snad se líbí. Již na začátku jsme nechtěli jít cestou asfaltového povrchu, 
ale žulové dlažby. Z různých variant byla nakonec vybrána mozaika. Nevýhodou žulové dlažby je, že není v zimě 
tak praktická jako je asfalt, jinak se ale do přírody a hor více hodí propustný povrch žulové dlažby.

Lávka v Krakonošově údolí
Na podzim 2021 se udělala nová lávka v Krakonošově údolí mezi Patschovou a Hoferovou strání. Tato lávka je 
malá, ale pro přechod místních i turistů strategická.

Co se připravuje
Sloup a mobilní signál
Vše směřuje k tomu, že by Vodafone měl ještě během 
roku 2022 instalovat na sjezdovce U kostela 1000 
nový sloup, který by měl konečně zajistit kvalitní sig-
nál po celé obci.

Chodníky etapa č. 2
Na úsek od Boudy Malá Úpa k celnici jsme získali do-
taci a měli jsme již vysoutěženého dodavatele, který 
ale po nárůstu materiálu s  námi smlouvu nakonec 
nepodepsal.

Sběrný dvorek
Na podzim 2022 se bude předělávat sběrné místo na 
Celnici, bude situováno na stejném místě jako nyní, 
akorát bude oploceno a z polské strany bude zakryto 
terénní vlnou. Na financování tohoto projektu přispě-
lo SFŽP.

Spálený Mlýn
– kontejnerové stání
Od SFŽP jsme získali dotaci na rekonstrukci kontej-
nerového stání ve Spáleném Mlýnu. Realizace bude 
v roce 2023.

Nabídka

V roce 2021 se dožívají kulatých narozenin tito 
občané Malé Úpy, kterým gratulujeme!

Společenská
kronika

PRACOVNÍ MÍSTA

Obec hledá kronikáře.
Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadu.

Zajímavé nabídky služeb budeme inzerovat zdarma. 
V Občasníku mohou inzerovat i podnikatelé, v případě 
zájmu o inzerci se obraťte na starostu obce.
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Občasník hledá nápady
Máte nápad na rubriku či článek do Občasníku? Pří-
padně se chcete na Občasníku i podílet? Ozvěte se!

Zajímavé nabídky služeb budeme inzerovat zdarma. 

V Občasníku mohou inzerovat i podnikatelé, 
v případě zájmu o inzerci se obraťte na Obecní úřad.

www.malaupa .cz

Měsíc: leden
Betty Skořepová

Měsíc: únor
Bětka Vrůblová, 
Martin Malý

Měsíc: březen
Julinka Kindernay

Měsíc: duben
Denisa Weikertová

Měsíc: květen
Hana Kocfeldová

Měsíc: červen
Amálka Patzeltová, 
Ruda Schejbal

Měsíc: srpen
Eva Havelková, Martin Hlavsa

Měsíc: září
Lucie Havelková

Měsíc: říjen
Michal Ždimera

Měsíc: listopad
Radek Holub, Karel Řezáč

Senioři
Senioři dostávají vánoční balíček a blahopřání ke všem 
narozeninám. A v poslední době také roušky a respirátory. 
Pokud někdo ze seniorů bude chtít s čímkoliv pomoci, 
nechť se ozve na obecním úřadu.

Malá Úpa leží v národním parku, 
chováme se zde tiše a ohleduplně.

Správný horal šetří hory a přírodu a jeho odpadky putují 
spolu s ním v jeho batohu, jak je to běžné všude na 
světě (co si do hor přivezeš, to si taky odvezeš).

Auta u nás odpočívají pouze na parkovištích, kamkoli je mož-
né dostat se pěšky, na kole nebo na lyžích. Vnitřní cesty jsou 
používány omezeně, pouze za účely zásobování 
a organizace místního života.

Čistá a pohodlná WC jsou pro všechny k dispozici v každé 
restauraci. Odskočit si je možné také v infocentru, v Galerii 
Celnice a na parkovištích Sportcentrum a Spálený Mlýn.

V Malé Úpě nemáme ploty, ale na louky se nevstupuje. 
Cest je dostatek a vedou po celém údolí.

I ty nejhodnější mazlíčky je třeba mít na vodítku.

Na běžecké a sjezdařské tratě se nevstupuje, protože se na 
nich běhá nebo lyžuje.

Plesíčko – vodní nádrž
Vodní nádrž byla rekonstruována v roce 2021 a nyní probíhají terénní úpravy, aby architektka Petra Löffelmann-
ová mohla doplnit lávky, můstky a přechody. Pevně doufáme, že bude hotovo do konce roku.
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Cestovní ruch
Infocentrum
Infocentrum prošlo rozsáhlou rekonstrukcí a po uvolnění všech protiepidemických opatření se v zimě opět plně 
otevřelo pro všechny turisty i místní obyvatele. Bohužel díky COVID době došlo k úbytku návštěvníků, a to zejmé-
na těch polských, u nichž je výsledkem výrazný výpadek příjmů ze směnárny.

Od prosince 2021 začala na Infocentru pracovat Bára Šilhánková a vypadalo to na dlouhodobý pracovní tým. 
Nicméně po několika měsících se rozhodla Bára Šilhánková skončit, takže jsme přistoupili k omezení otevírací 
doby v mimosezóně a přesunu výdejního místa České pošty na obecní úřad. Stále hledáme zájemce o práci na 
Infocentru, nicméně musí to být někdo místní nebo z blízkého okolí.

Připomínáme, co vše Infocentrum zajišťuje. Všem návštěvníkům nabízíme služby České pošty (dají se zde vy-
zvednout či odeslat doporučené dopisy i balíčky, zaplatit poštovní poukázky, koupit poštovní známky) a dále tu-
ristické suvenýry, pohlednice, mapy, knížky pro děti i dospělé s tematikou Krkonoš, publikace KRNAP, keramiku, 
kameny a různé dárečky ke konzumaci – oplatky, čaje, likéry, medovinu. Dále logovaná trička, tužky, kšiltovky, 
kloboučky, zimní čepice, plátěné tašky, placky, cyklistické lahve... Prodáváme zde i pivo a pivní sklo z místního pi-
vovaru Trautenberk. Poskytujeme samozřejmě informace všem návštěvníkům o Malé Úpě, o turistických cílech, 
trasách, místních akcích i možnostech kulturního, sportovního vyžití v okolí.

Infocentrum se rovněž podílí na propagaci Malé Úpy, částečně spravuje facebookový profil, Instagram, obecní 
webové stránky, pomáhá s přípravou tiskovin. 

Novou podobu Infocentra návštěvníci oceňují, líbí se jim i zdařilá expozice pádu letadla Junkers 52.

S rekonstrukcí Infocentra byly dokončeny pěkné propagační materiály (vše za podpory dotace od SFŽP).
– Letní skládací brožura
– Zimní skládací brožura
– Posel z hor (sezónní noviny)
– Brožura Malé Úpy
– To nejlepší z Malé Úpy (sada tematických letáků na zajímavosti Malé Úpy)

Akce v roce 2022
Doufejme, že se již vše vrátí k normálu a budeme se 
normálně potkávat na pravidelných akcích. Co nás 
ještě čeká do konce roku?

Prosincový festival outdoorových filmů ještě zvažu-
jeme. Nabízí se nahradit jej menším formátem Snow 
Film Fest a Expediční kameru.

19. 6. Sejdeme se u stolu

2. 7. Maloúpský jarmark

18. 9. Šlapu na čáru

1. 10. Maloúpská vařečka

M A L O Ú P S K Ý  O B Č A S N Í K  -  1 2 / 2 0 2 1

9

Jaké budou letos akce? Existuje obava, že nebude ani červnový Jarmark 
a možná se vše vrátí k normálu až na podzim, kdy se pořádají akce 
Vařečka, Šlapu na čáru, Svoboda na hranici, Fotofest, a prosincový 
Mezinárodní festival outdoorových filmů.

Ráda bych vás opět informovala o postupu zřizování školky 
nebo dětské skupiny či hlídání v soukromí u nás v Malé Úpě.

Moje vize MŠ nebo dětské skupiny je propojení: 
› co nejvíce pobytu v přírodě (tzv. lesní školka)
› výuka a příprava na ZŠ, podle ŠVP a platné legislativy ČR
› Montessori prvky

Jaké jsou možnosti umístění školky či dětské skupiny? 
1) První možností je výstavba nového komunitního centra 
v horizontu 2-5 let (např. na pozemku za bývalou prodejnou L. 
Mocla (ještě dříve tady byla maloúpská škola). 

2) A další je využít prostory v hotelu Javor na základě nabídky 
od Petra Vernera (možnost používání cca pro 10 - 15 dětí, po 
menších úpravách od léta 2021). 

Co Javor může nabídnout?
› Apartmán s kuchyňkou a koupelnou (musela by se upravit),
  technické zázemí, výuková místnost a 2 místnosti pro 
  spaní dětí.
› Šatna.
› Tělocvična (odpoledne k dispozici hotelu).
› Místnost na výtvarné činnosti (odpoledne k dispozici hotelu).
› Hotelová jídelna se zajištěným stravováním pro děti.
› Wellness (sauna, whirlpool).
› Lyžařská školička s instruktorem.
› Zařízené hotelové dětské hřiště vedle hotelu a hotelová
  dětská herna.

Budu postupně kontaktovat všechny možné zájemce z řad 
rodičů, abych se zeptala na jejich preference, možnosti pod-
pory (např. pro výlety mikrobusem) a spolupráce (pomoc se 
školkou projevila Vendy ze Sokolek, Simona z Javoru a Eva ze 
Sněženky, podporu nabízí obec Malá Úpa, stejně tak i SKiMU).
A ještě bych ráda poprosila: jestli máte doma a jste ochotni 
mi zapůjčit fotografie a jiné materiály z bývalé školy a školky 
v Malé Úpě. Připravuji vernisáž v Galerii Celnice. Děkuji!
A děkuji také za podnětné náměty a nápady, které mi prosím 
zavolejte nebo pošlete na email: uberanu@seznam.cz. 

Připravila: Lenka Paříková Dis. Montessori výchovy, 
učitelka MŠ, vychovatelka, učitelka praktického 
vyučování, trvale bydlím v chalupě U Beranů.

Akce v roce 2021

Máte nápad, co bychom mohli pořádat? 
Něco, co byste mohli sami uspořádat či 
připravit? Máte chuť pomoci s pořádáním?

Dejte vědět, jakákoliv pomoc je vítaná. To se týká jak 
společenských, sportovních, ale i kulturních akcí.

Chce někdo pomoci s organizací komunitních akcí? 
Velmi rádi jej přivítáme.

Plesíčko
Plesíčko stále žije. Bylo požádána o dotaci na opravu vodní nádrže, stále 
probíhá směna pozemků tak, abychom dokázali umístit „altán“. Vzhle-
dem k vysoké finanční náročnosti altánu bychom se přiklonili k ekono-
mičtějšímu řešení prostoru a umístili jen jednoduché prvky na sezení. 
Okoli „plesíčka“ má na starosti zahradní architektka Petra LÖffelmanová 
z Mladých Buků. Věřím, že se Plesíčko letos „pohne“.

Komunitní akce během roku
Jaké další komunitní akce během letošního roku očekáváme?
› Úklidová akce jarní
› Čarodějnice
› Maloúpský truhlík
› Adventní výlet (loni nebyl, tak snad letos?)
› Rozsvěcení stromku
› Bowling Cup Malá Úpa (bude-li v objektu ještě bowlingová dráha…)
› Hokejové zápasy v zimě - Malá Úpa Horals

 Cyklistika jako individuální sport zůstala v roce 2020 sportovním 
vyžitím č. 1. I v roce 2021 bude hodně z nás na kole jezdit. Doobjednávku 
cyklistických dresů jsme nechali na jarní sezónu, budou nové modely…

Komunita Malá Úpa

Škola/školka

Sport
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Jaké budou letos akce? Existuje obava, že nebude ani červnový Jarmark 
a možná se vše vrátí k normálu až na podzim, kdy se pořádají akce 
Vařečka, Šlapu na čáru, Svoboda na hranici, Fotofest, a prosincový 
Mezinárodní festival outdoorových filmů.

Ráda bych vás opět informovala o postupu zřizování školky 
nebo dětské skupiny či hlídání v soukromí u nás v Malé Úpě.

Moje vize MŠ nebo dětské skupiny je propojení: 
› co nejvíce pobytu v přírodě (tzv. lesní školka)
› výuka a příprava na ZŠ, podle ŠVP a platné legislativy ČR
› Montessori prvky

Jaké jsou možnosti umístění školky či dětské skupiny? 
1) První možností je výstavba nového komunitního centra 
v horizontu 2-5 let (např. na pozemku za bývalou prodejnou L. 
Mocla (ještě dříve tady byla maloúpská škola). 

2) A další je využít prostory v hotelu Javor na základě nabídky 
od Petra Vernera (možnost používání cca pro 10 - 15 dětí, po 
menších úpravách od léta 2021). 

Co Javor může nabídnout?
› Apartmán s kuchyňkou a koupelnou (musela by se upravit),
  technické zázemí, výuková místnost a 2 místnosti pro 
  spaní dětí.
› Šatna.
› Tělocvična (odpoledne k dispozici hotelu).
› Místnost na výtvarné činnosti (odpoledne k dispozici hotelu).
› Hotelová jídelna se zajištěným stravováním pro děti.
› Wellness (sauna, whirlpool).
› Lyžařská školička s instruktorem.
› Zařízené hotelové dětské hřiště vedle hotelu a hotelová
  dětská herna.

Budu postupně kontaktovat všechny možné zájemce z řad 
rodičů, abych se zeptala na jejich preference, možnosti pod-
pory (např. pro výlety mikrobusem) a spolupráce (pomoc se 
školkou projevila Vendy ze Sokolek, Simona z Javoru a Eva ze 
Sněženky, podporu nabízí obec Malá Úpa, stejně tak i SKiMU).
A ještě bych ráda poprosila: jestli máte doma a jste ochotni 
mi zapůjčit fotografie a jiné materiály z bývalé školy a školky 
v Malé Úpě. Připravuji vernisáž v Galerii Celnice. Děkuji!
A děkuji také za podnětné náměty a nápady, které mi prosím 
zavolejte nebo pošlete na email: uberanu@seznam.cz. 

Připravila: Lenka Paříková Dis. Montessori výchovy, 
učitelka MŠ, vychovatelka, učitelka praktického 
vyučování, trvale bydlím v chalupě U Beranů.

Akce v roce 2021

Máte nápad, co bychom mohli pořádat? 
Něco, co byste mohli sami uspořádat či 
připravit? Máte chuť pomoci s pořádáním?

Dejte vědět, jakákoliv pomoc je vítaná. To se týká jak 
společenských, sportovních, ale i kulturních akcí.

Chce někdo pomoci s organizací komunitních akcí? 
Velmi rádi jej přivítáme.

Plesíčko
Plesíčko stále žije. Bylo požádána o dotaci na opravu vodní nádrže, stále 
probíhá směna pozemků tak, abychom dokázali umístit „altán“. Vzhle-
dem k vysoké finanční náročnosti altánu bychom se přiklonili k ekono-
mičtějšímu řešení prostoru a umístili jen jednoduché prvky na sezení. 
Okoli „plesíčka“ má na starosti zahradní architektka Petra LÖffelmanová 
z Mladých Buků. Věřím, že se Plesíčko letos „pohne“.

Komunitní akce během roku
Jaké další komunitní akce během letošního roku očekáváme?
› Úklidová akce jarní
› Čarodějnice
› Maloúpský truhlík
› Adventní výlet (loni nebyl, tak snad letos?)
› Rozsvěcení stromku
› Bowling Cup Malá Úpa (bude-li v objektu ještě bowlingová dráha…)
› Hokejové zápasy v zimě - Malá Úpa Horals

 Cyklistika jako individuální sport zůstala v roce 2020 sportovním 
vyžitím č. 1. I v roce 2021 bude hodně z nás na kole jezdit. Doobjednávku 
cyklistických dresů jsme nechali na jarní sezónu, budou nové modely…

Komunita Malá Úpa

Škola/školka

Sport
Kultura
tvůrčí dílny „Nadechni se“ dany augustové
Dana Augustová překonala neutěšené COVID období a stále naplňuje své dílničky spokojenými dětmi. Dana zís-
kala certifikát regionálního produktu a dále podporuje sklářskou historii regionu i Malou Úpu. 21. 5. 2022 byla 
vyhlášena Královnou rukodělců.

Galerie Celnice
Honza Červinka
Horolezec fotograf, to je Honza Červinka. Venisáž jeho černobílých fotografiíí byla balzámem na duši, stejně jako 
vernisáž za účasti samotného autora.

Miloš Šálek
Od května do konce července je k  vidění v  Galerii 
Celnice trutnovský fotograf Miloš Šálek. Představuje 
nám východy a západy slunce v Krkonoších. Až bude-
te na výstavě, schválně si vyzkoušejte, jestli poznáte, 
zda je na fotce východ nebo západ slunce. A také, v ja-
kém měsíci byla fotka pořízena.

Lutobor Hlavsa
V srpnu proběhne v Galerii Celnice ojedinělá výstava 
obrazů Lutobora Hlavsy. Proč právě on? Je to tatínek 
Martina Hlavsy, maloúpského občana z č.p. 64 v Hor-
ní Malé Úpě.

Honza Červinka

Olympiáda
Výstava Českého hnutí zvláštních olympiád se zpozdila o rok. V březnu 2022 se konala v Galerii Celnice výstava 
k 20. výročí pořádání zimní olympiády v Malé Úpě. Tak dlouho k nám již jezdí. Děkujeme za jejich přízeň.

Kostel sv. Petra a Pavla
veřejná sbírka
na opravu kostela pokračuje
Na transparetním účtu jsme vybrali pěkných 393 
tis. Kč, z toho jsme již minulý rok zaplatili opravu 
etapy č. 1 ve výši 300 tis. Kč.
Pokud by chtěl ještě někdo přispět, tak budeme 
moc rádi, č. účtu je 4691943339/0800. 
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Úklidová akce jarní – proběhla 7. 5.
Čarodějnice – proběhlo 30. 4.
Maloúpský truhlík – během léta
Adventní výlet vloni nebyl, tak snad letos
Rozsvěcení stromku – prosinec
Bowling Cup Malá Úpa – bude-li v  objektu ještě 
bowlingová dráha – prosinec
Hokejové zápasy v zimě – Malá Úpa Horals

Pár slov od Lenky Ficové
Dobrý den všem obyvatelům, návštěvníkům a  příz-
nivcům Malé Úpy.
Dobrý den všem, kteří vědí, jaký klenot má Malá Úpa. 
Teď nemluvím o  pracovitých rukách a  dobré mysli 
obyvatel, to by bylo na samostatnou kategorii. Mlu-
vím o kostelu svatých Petra a Pavla. Mnozí z vás si teď 
povzdechli, že kostel patří minulosti, že „žere peníze“, 
že je to břemeno na zádech obce... Kromě toho první-
ho máte pravdu. To nebudu zastírat. Ale!
Stará poučka říká, že teprve když se vedle chalup ob-
jeví hospoda, škola, hasičská zbrojnice a kostel, stá-
vají se obcí. Hospod má Malá Úpa dostatek. Tam asi 
ohrožení nekouká. Hasiči tu jsou také. Škola... No, si-
tuace je jaká je, tohle se mění těžko a složitě. A kostel 
máme. Takže podle té prastaré poučky můžeme hrdě 
říct, že Malá Úpa je třičtvrtěobec. To není v dnešním 
světě „hektos“ vůbec špatné.
Jenomže máme takový nějaký spící kostel. Jednou 
za měsíc v letním období je tu mše a na ní se sejdeme 
někdy i  čtyři lidé – kněz, varhaník, náhodný turista 
a já. A šmytec. Nic víc. Víte, proč se stavěly kostely? Ti-
pujte! Aaa! Jako bych vás slyšela! Mýlíte se! Kostely se 
nestavěly jako místa, kde si má člověk sedrat kolena 
do krve klečením na dlažbě při modlitbách! To by bylo 
opravdu málo a jako záminka pro tak velkou investici, 
jako je stavba kostela, by to bylo skoro malicherné. 
Kostely se stavěly jako místa pro setkávání lidí s lidmi 
a lidí s Bohem. 
Ne každý má víru v Boha. Takže do kostela kvůli se-
tkání s Bohem nezamíří. Ale setkávat se s lidmi je sku-
tečně moc dobré. Vůbec nejlepší je to při příjemných 
příležitostech, jako jsou výstavy a koncerty. 
První příležitostí přijít do kostela svatých Petra a Pav-
la v Malé Úpě a setkat se (alespoň) s  lidmi byla Bílá 
sobota (16. 4.). Od  10:00 do  17:00 tu byla připrave-
na výstava POKLADY KOSTELA s  průvodním slovem 
o historii kostela a o Velikonocích, a s kreslířskou díl-
nou pro děti na téma „Náš kostel“ (dětské výtvarné 
práce budou vystaveny o Petropavlovské pouti). 
Krátce na to se kostel 10. června otevřel znovu. Důvo-
dem k tomu byla příležitost k setkání a Noc kostelů. 
Kostel svatých Petra a Pavla byl jedním ze tří kostelů 
programu „Krkonošská trojice“ (společně s kostelem 
v Černém Dole a ve Velké Úpě). Ústředním motivem 
byla výstava výtvarných prací dětí z Malé Úpy „Kostel 
dětskou rukou“. Večer zakončila krátká koncertní pro-
cházka dílem W. A. Mozarta „LAUDATE“.
Protože věřím, že výtvarná díla dětí budou jistě líbez-
ná, výstavu „Kostel dětskou rukou“ budete moci vi-
dět i 25. a 26. června o oslavách svátku svatých Petra 
a Pavla. V obou těchto dnech se pro vás otevře i kostel 
svatých Petra a  Pavla v  Malé Úpě. 25. 6. vpodvečer 
koncertem Veroniky Canti a mistra Vladimíra Heulera 
z  písňové tvorby Antonína Dvořáka, v  neděli 26. 6. 
slavnostní mší svatou se zpěvy a malým pohoštěním. 
Tak se přijďte setkat. 
Proč?
Protože předkové, kteří si utrhovali od úst, aby kostel 
vystavěli a udržovali, by měli radost.
Protože i vy sami budete mít ze setkání určitě radost.
Protože Malá Úpa je dobré místo a zaslouží si nestat 
se půlobcí.

Lenka Ficová – „správce“ kostela sv. Petra a Pavla

Komunita Malá Úpa
Plesíčko
Plesíčko mezi Pomezními Boudami a Novými Domky 
bylo od začátku koncipováno jako místo pro setkává-
ní místních. Bylo by fajn, kdyby se tomu opravdu tak 
stalo. Jak je již psáno výše, projekt bude doufejme 
dokončen do konce letošního roku.

Boudařské bundy a mikiny
Možná je to úsměvné, ale pevně věřím, že nošení 
„ologovaných“ bund a mikin, případně i cyklistických 
dresů, dává smysl a přispívá k vzájemné soudržnosti 
mezi jejich nositeli.

Děti
vítání občánků
Dne 11. 5. proběhlo v Galerii Celnice slavnostní vítání 12 nových občánků. Děti v doprovodu rodičů i prarodičů 
dostaly smaltovaný hrnek, knihu pohádek o Krakonošovi, pamětní list. Celá akce jen potvrdila, že dětí je v Malé 
Úpě hodně a je třeba pokračovat v jejich další podpoře. Všem přítomným děkujeme za hojnou účast a rodičům 
patří zvláštní dík za tak vysokou plodnost, která bude doufejme pokračovat...

dětská skupina vločka
Doufejme, že to dopadne. Koncem června žádá obec o dotaci na zřízení dětské skupiny Vločka u Ministerstva 
práce a sociálních věcí. Dětská skupina bude pro 10 dětí a bude umístěna v Hotelu Javor, kde jsou prostory již 
připraveny.

Obchůdek/krámek/prodejna
Krámek s pekárnou je většinou otevřen pouze v sezóně, a to ještě jen někdy. Existuje dotace na podporu prodejen 
v malých obcí, není to sice závratné, ale alespoň něco. Obec by dokázala i na část nákladů přispět. Provozovatel 
krámku však zájem o podporu neprojevil.

Nabídka pracovních míst
Obec stále hledá kronikáře.

Zájemci nechť se hlásí na obecním úřadu.

Infocentrum hledá spolupracovníka na částečný úvazek,
ideálně někdo z obce či z blízkého okolí.

Opravy
V roce 2021 proběhly opravy havarijního stavu, kdy se měnily pozednice. Opravy si vynutily opravu říms, které 
budou pokračovat v roce 2022. Na oba projekty přispělo Ministerstvo kultury.

Komunitní akce během roku
Jaké jsou komunitní akce během letošního 
roku?
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Sport
Úprava zimních běžeckých tratí
Na úpravu zimních běžeckých tratí jsme v zimě založili veřejnou sbírku. Na Infocentru jsme na stejný účel prodá-
vali samolepky. Ukazuje se, že veřejná sbírka je dobrý nástroj na získání financí, ale určitě není schopna pokrýt 
veškeré náklady. Bez dalšího přispění obce či kraje se neobejdeme. Na příští rok bude marketingová kampaň 
větší.

Hokejový tým Horals
Malá Úpa není v zimě jen o lyžování, ale také o hokeji. Již několik sezón zde působí místní tým Malá Úpa Horals, 
který svád nejednu lítou bitvu s okolními vesnicemi, ale i s KRNAPem a dalšími soky. Tradičním soupeřem je 

potom Újezd u Černilova, který horaly v říjnu 2021 vyzval k mistrovskému zápasu přímo do ČPP Arény, kde hraje 
své zápasy Mountfield Hradec Králové. Za povzbuzování početného diváctva (bohužel jen z Újezda) se Horals 
zpočátku těžce rozkoukávali, přeci jen jsou zvyklí na malé kluziště. Celý zápas se soupeři přetahovali o vítězství, 
které si nakonec vybojovali Horals a na velké kostce nad ledem na konci zápasu svítilo skóre 8:9. Po zápase se obě 
mužstva přemístila do klubovny Spolku přátel Újezda, kde oslavila vzájemný zápas.

Společenská kronika
V roce 2022 se dožívají kulatých a půlkulatých naro-
zenin tito občané Malé Úpy, kterým gratulujeme!

Leden
Peterková Kateřina
Semerádová Bryndová Zuzana
Ždimera Matěj
Březen
Urbanová Vlasta
Bednárová Soňa
Schaillée Sebastian Roger
duben
Buček Martin
Sita Petr
Plíva Pavel
Populová Kateřina
Bednár Tomáš
Ivanovski Dimitar
Květen
Lofová Alena nejstarší občanka
Malý Josef
Váchová Jana
Červen
Havelková Vladimíra
Novotný Richard
Hejl David
Váchová Aneta
Likovský Jáchym
Červenec
Řezáč Karel
Prokop Martin
Srpen
Hrabal Jan
Září
Hanuš Miloslav
Zmítková Ilona
Prokopová Lenka
Lipovský Pavel
Semerádová Zuzana
Skořepová Anděla Anna
Říjen
Patzeltová Jana
Kulík Martin
Kocfelda David
Olivová Linda
Listopad
Kindernay Marek
Prosinec
Kopecký Tomáš
Meloun Jiří
Sittek Pavel
Brožová Lucie

Krajina pod Sněžkou
Po letech snažení o společnou propagaci východních Krkonoš se to podařilo! V roce 2021 byla založena destinační 
společnost, která dostala název „Krajina pod Sněžkou“. Kromě společné propagace celého regionu (9 měst 
a obcí od Trutnova až po Pec) bude také vydavatelem karty hosta, která bude vydávána všem návštěvníkům 
v regionu, kteří se ubytují v ubytovacím zařízení na více než 1 noc (jinými slovy není to karta pro jednodenní 
výletníky). Co bude výhodou karty hosta? Karta je vydávána zdarma a bude opravňovat k opravdu zajímavým 
slevám na různé atraktivity regionu (lanovka na Sněžku, letní lanovky ve Ski Resortu, Stezka v korunách stromů 
apod.). Na oplátku bude systém také něco chtít, registraci všech hostů v elektronincké knize hostů. Výhodou této 
elektronické evidence zjednodušení evidence a výpočtu místních poplatků, ale také hlášení cizinecké policii či 
statistickému úřadu. Aplikace všechny tyto reporty slučuje do jednoho online formuláře, který v ideálním přípa-
dě vyplní host ještě před příjezdem. Karta hosta bude v Malé Úpě zavedena v průběhu podzimu 2022 tak, aby 
byla plně funkční od zimní sezóny.

Kromě karty hosta bude k dispozici i karta občana. Ta přinese cenové zvýhodnění i pro trvale žijící občany Malé 
Úpy. Kartu si budete moci vyzvednout na obecním úřadu, a to jak ve fyzické podobě, tak i v elektronické podobě 
QR kódu, který si stáhnete do svého telefonu. Karta bude obsahovat podobná cenová zvýhodnění jako pro hosty, 
ale bude obsahovat i jiné výhody, v Malé Úpě např. spojené se zimním parkováním.


