
Zastupítel é: Přerov daruj e
Zaplaveným obcím 400 tisíc
Nejvíce dostanou Jeseník nad Odrou, Hustopeče a partnerské město Přerova Děčín
PErRA PolÁKovÁ.uvÍnovÁ

Přerou/ Mimořárlně se včera
sešli přerovŠtí zastupitelé,
kteří měli na svém jednání
jediný bod programu - po.
slryfnu1i finančního příspěv.
ku obcim' které před nedáv-
nem postihly ničivé záplavy.
Zastupitelé rozhoďli o tom, Že
zdevastovaným vesnicím při.
spějí celkovou částkou 4W ti.
sÍc korun. NejvÍce peněz při.
tom poputuje do Jeseníku
nad odrou, HustopečÍ nad
Bečvou a také do Děčína, kte-
rý je parherským městem
Přerova.

Hlasování o finančni injekci
obcím bylo jednomyslrré a pro
zvďlo ruku všech třicet pří-
tomných zastupitelů. ,,o situ.
aci v jednotlivých oblastech
jsme se bavili s příslušnÍky
Hasičského záchranného
sboru, kteřÍnás informovďi o
tom, kdo tuto pomoc nejvÍce
potřebuje,.. uveď přerovský
primátor Jiří Lajtoch (CSSD).
Ten rryrazil bezprostředně po
povodních do nejvíce posti-
Žených oblastÍ na Přerovsku.

Největší balÍk peněz obdrŽí
od magistrátu obyvatelé Je-
senÍku nad odrou, Hustopečí
a také českého Děčína _ kaŽdá
z obcí totř dostane částku lfi)
tisíc korun. Dalším zaplave.
n1ým vesnicÍm na Hranicku,

BěIotínu a Polomi, pak město
přispěje po 50 tisícÍch'

''o finančnÍ pomoci jsme
rozhodli uŽ teď na mimořád.
ném zaseďání. Důvod je jed.
noduchý. Kdo dřÍv dává, dva.
krát dává,. vysvětlil přerov.
ský primátor a zároveň sená-

tor Lajtoch, proč se zastupite-
lé sešli v mimořádném letním
termÍnu.

Primátor hodlá navÍc ze své
pozice člena senátu přispět
také inďividuálně některým
rodinám, a to celkovou část-
kou 50 tisíc korun. ,,Krátce po

povodních jsme věnovďi za-
plaveným obcÍm také vysou.
šeče a Bělotínu, kde hrozilo
wlití rybníka, jsme poskytli
pytle na zpevněnÍ břehů,.. do"
plnil také mluvčÍ přerovské.
ho magistrátu Bohuslav Při-
daI.
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