
Kraj ToZdď
dďší penize
napovofuě
Postižené obce na Hranicku dosta|y od kraje
další peníze na odstranění nás|edků povodní
prrnn polÁt<ovÁ.uvÍnovÁ

Hranblm / Finančni příspěvek
ve výŠi dvanáct a pul milionu
korun na odstraňování ná-
sledků ničiv.ých záplav dosta-
nou nejhůŤe postiŽené obce na
Hranicku. olomoucký kraj
darovď šest set tisic Hustope.
čÍm nad Bečvou, pul milionu
pak dostane město Hranice,
obec Bělotín na čtyři sta a Po.
lom tři sta tisíc korun. Rozdě-
lovďy se ďe i sto a padesátiti.
sícové částky a
přes dva mili-
ony korun ob-
drŽí jednotky
zdejších dob-
rovolných
hasičů. Staros.

ffi

še,.. posteskl si starosta, podle
něhoŽ by se o vyčištění míst.
ních toků měl finančně posta-
rat předevšÍm stát.

Jak pouŽije darovanou část-
ku 600 tisíc od olomouckého
kraje, zvažuje městys Husto-
peče nad Bečvou' ,,Jsme rádi
za kaŽdou podporu a pomoc
nás potěšila,,, váŽisi přispěv.
ku starostka Hustopečí Julia
Yozáková' Podle ní byly ale
jen náklady na opravy mÍst.
ních komunikací, mostků a

lávek wčísle-
ny na zhruba
30 milionů ko.
run.Na2,5mi-
lionu korun
pak přijde re.
konstrukce

tové ze zaplavených obcí uŽ
majÍ jasnou představu, jak s
těmito prostředky naloŽí.

,,Jenna odvoz sutin a dalŠího
nepořádku jsme vynďoŽili ko.
lem tři set tisic. Pen2e kraje
tedy vnrŽijeme na pokrytí ná-
kladů, spojených s těmito pra-
cemi. Spousta lidí měIa také
znehodnocené studny a septi.
ky a bylo nutné je vyčistit,.. vy.
lÍči] starosta Bělotína Eduard
Kavala. Nutná je ale' jak dodď'
také oprava Bělotinského po.
toka Luhy. ,,Je to nefér, proto.
Že sanujeme něco, co není na.

obecníchbudov.

''Těch priorit je spousta.
Velké náklady jsme měli s od-
k]Ízením sutin a dali jsme se i
do rekonstrukce ku]turnÍho
domu, která bude stát asi 1'5
milionu korun. Chceme zde
opravit podlahy a vyměnit
parkety. Nutná je i výměna
zaplavených kotlů v mateřské
a základní škole. kterou mu-
sÍme stihnout do zimy,.. vy.
jmenovala. Samostatnou kapi-
tolou je pak čištěni zdejšÍho
Loučského potoka.
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