
Bouřka zaplavila Ilrarricko
Někde se vy|iI potok, jinde museIi Iidé uk|ízet ze dvorů b|áto, které k nim přip|avi|a voda z po|í nebo z dá|nice

JANROTREKL

Eřař'.*o Trvala jen dvacet
minut a někteřÍ z post'ených
ji piimvnáva.ii k bleskové po.
vodni, která zasáhla Hffnic.
ko vloni v Červnu. Uterní
bouřka' která se přihnata asi
hodinu po poledni, s sebou
kromě krupobitÍ, blesků a
hromů přinesla i prudký déšť.
Někde se vylity potoky' jinde
zatopila sklepy, zahrady a
dvorky btátivá voda z poli ne.
boz dálnice.
Tři sta dvaadvacet' Přesně

tolik dnu uplynulo od ]oňské

bleskové povodně. Někteři k
nÍ útemí přivalový déŠé při'
rovnávajÍ' i kdyŽ bude tento
krát celková Škoda mnohem
niŽšÍ'

,,U nás v Bélotíně to opravdu
v útelý odpoledne v}"adalo
jako vloni v červnu,.. rekl sta-
rosta obce Eduard Kavala a
vin',1 za vodu ve sklepich a na
zahradách jednoznačně pŤiči
tá na vrub stavařů dálnice,

''PrŠelo 
vŽdycky a bývaly i

pořádné lijáky. Nikdy jsm€ tu
ale neměli po přívalových
deŠtich takové škody jako v
posl€dni dobé''' rozčiloval se

,,U ná5 v Bě|ďíně to opravdu v úterý odpoledne
v1pada|ojako vloni v červnu.'.
Ed!árd lqva|a.5tá6la ot@ Bě|ouI

Kavala. Podle něj je v Bělotíně
špatně \ryprojektovaná lela-
tivně nová dálničnÍ stavba'
která népočitá s velkým pťů'

bláto v kýblech. ten se bude
pořád vymlouvat' Že nejsou
penize,.. uzavřel naŠtvaný
Kavala.

velkých deŠťů lidé stěŽovali
jiŽ několikrát' Ted, ukázal
svou sílu znovu. ',Plšelo sotva
půl hodiny a voda se tady Wli
la a zaplavila sklepy i přízemí
někteťých domú. v jednu
chvÍli dosahovala ď pů1me!
rové výŠky'.. popsala útemÍ
události jedna , postiŽených'
JaIoslava Honi}ová.

,,Tu situaci budeme pmjed-
návat ve čtvrtek na jednáni
zastupitelstva. Město jiŽ ate
upozomilo vlastníky pozem'
ků, aby potók a jeho okolí
udrŽovali'.. poukázal Íiluvčl
Hranic Pétr Bakovský.

9daa.ú.á|ít|. í'ríó l

tokem vody při deŠtich. Proto
se starosta chystá po víl.endu
v}.volat jednánl s investoŤem
D47 a zaČÍt jednat o zjednánÍ
nápIa!ry' ,'Kdo si nezkusil, co
to.ie, vynáŠet z domu vodu a

Vodu a bláto uklízeli v Hra.
nicÍch ze svých pozemků na
úicÍch Teplická' Panyzánská
a Dobřovského- opét je tam
potrápil Bezejnenný potok'
na jehoŽ zrádnost si v dobé


