
l(alarnita, nebo
Ladovslé zimď?
Cestiířiměli plné ruce práce, a|e v rámci
sqých možností sněhovou nadí|ku zvlád|i.
Hodnějim však pomohli občané
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Hranicko _ Předpověď meteo.
rologů se vypbrila a republiku
zasypala ve středu dalŠÍ dáv-
ka sněhu. Na Hranicku s ním
cestáři bojovali od časných
ranních hodin' Do oběda tam
byly silnice prvnÍ třÍdy odhr-
nuty a'posoleny. Městská spo.
lečnost Ekoltes se činila rov-
něŽ.

Podle slov zimnÍho dispeče-
ra hranického cestmistrov-
ství Správy a údrŽby silnic
Antonína Gondy neměli přes
nezvykle bohatou sněhovou
nadílku problémy ani v těch
nejodlehlejšich a nejqýše po-
loŽených obcich. ,,I ve Středo-
lesí a Uhřínově jezdily naŠe
pluhy ještě před odjezdem
prvního dělnického a školni
ho autobusu... uveďl Gonda.

Do terénu nasadili cestáři
na Hranicku čtrnáct traktorů
a čtyři sypače s radlicemi,
které se postaraly o sjÍzdnost
vozovek aŽ po Soběchleby'
VŠechovice' Žákovice, Pot-
štát' Středolesí a Radíkov.
Prioritou byly však také si]-

nice první ttiďy I/47 v úseku
mezi Hranicemi a BěIotínem,
I/48mezi Bělotínem a Polomí
a I,/35 ve směru na Vďašské
MeziřÍčí.

,,Ty až jsou ted'' půI hodiny
před polednem, v podstatě bez
sněhu'.. tvrdil v úterý krátce

,,chtě|bych poděkovat
všem, kteří pochopili' že
nejsmeschopni
zvládnouttu kalamitu
sami, a tak vzali do ruky
lopatya metlya moc
námtímpomoh|i.'
Mi|an Vink|er. ředite| Eko|tesu

po jedenácté hodině Gonda s
tím, že na zemi uŽ v té chvíli
leŽÍ jen kaše. ''Počkáme, až ji
auta ujezdí, a odhrneme ji,..
dodal. Sníh zůstal leŽetjen na
vozovkách' které cestáři po-
sypali inertnÍm materiálem.

''Jeďná se o takové úseky' kde
jsou například vodní zdroje.

Třeba v Teplicich nad Beč.
vou,.. vysvětlil dispečer.

Do očisty mÍstnÍch komuni-
kací se v Hranicích tradičně
pustila městská společnost
Ekoltes. ..Co mělo ruce a no-
hy' bylo ve středu v terénu,..
snaŽi] se vystihnout výiŽeni
svých zaměstnanců a vyko-
navatelů veřejně prospěŠ.
ných pracÍ ředitel firmy Mi-
lan Vinkler. Ve čtvrtek, kdy
uŽ nesněŽilo tak hustě, jeho
lidé dočiséovali chodníky, au-
tobusové zastávky a přechody
pro chodce. ,,Na sobotu a ne-
děIi je předpověď počasÍ po.
dobná' takŽe opět budeme dr-
Žet pohotovost'..' slíbil Vin-
kler.

Podle něj si lidé na údrŽbu
komunikací ve městě v tomto
týdnu nestěŽovali.''Přijali
jsme jen jednu v1ýtku od pána
z Cementářského sidliště' Že
jsme tam neprohrnuli cestu,
ale opravdu nemůŽeme b1ýt na
všech mistech současně. Do
večera uŽ byla silnice čistá i
tam,.. uvedl ředitel Ekoltesu a
vŠem Hraničanům vzkáza|:
,,Chtěl bych poděkovat všem,
kteřÍ pochopili, Že nejsme
schopni zvládnout tu kalami-
tu sami, a tak vzali do ruky
lopaty a metly a moc nám tim
pomohli."

Vícenastraně5


