
Bouřka s průtrží zap|awla Hranicko
b|(ončgí z. třJÍy r

PřeruŠeni yýuky si úternÍ
bouřka vyŽáda]a na StŤednim
odbomé učilišti' do jehoŽareá.
lu nanesla i Velké mnoŽstvi
bláta. Problém s tim' jak se su.
chou nohou dostat domů. řeši'
li ovŠem i lidé z tokality pod
Donovem senioru, kam se vo'
da přivalila z polí a luk.

B1áto na dvoŤe měli také li-
dé ve skálni dici. Voda jim ho
tam naplavila ze sousednÍho
pole' které uŽ j€ nékoli} Iet ne.
udrŽované. Před ]ety tam měl
původnÍ najitel v plánu po'
siavit kaskádovité býové do
rny' později zase dornky Io'
dinné' ale zatim vždycky zů
stáio jeD u pfojektú' .'Před
dvěma let!' to iady zČásti zorali
a od té doby s€ na tom poli nic
neděje' A při kaŽdém velkán
deŠti máme na dvoře a v EaráŽi
nejen vodu, ale i jil, ktef se
jen velni těŽko uk]Izi,.' kon
statoval \.ladimiř Hajzner'

stejnou situaci jako v úterý
zaŽil předtim se svou Ženou uŽ
asi třikrát' ''Poprvé |o by]a ka'
tastrofa' ltlěli jsme bláto skor.o
aŽ po kotniky' Dokud bylo
mokré' n€dalo se s nim nic dě
lat a kdyŽ Llschlo' práŠi]o se z
něj a na beton'] drželo jako
přilepené... popsal Hajznef'
Poďe néj by bylo řeŠenÍm na.
výšit a zpevnit kamenitou ces.
tu' která vede mezi polem a

sPoUŠŤ. Útemí bďřk4 |d.řá s€ ďihm|a asi hodiru po po|€dni na Hřanicko, s sebou kmnĚ krupobití b|€sků a
hřďtů pňn€.|a i prudký déšť' Foto: oenivJan Roíek|

domky. Pomohlo by prý také
up.avit jejÍ spád' ',Nám s€m
totiŽ voda neteČejenz pole, ale
také z přijezdové cesty od ne.
mocnice'.' poukázal na dďší
pŤoblém ve skalni ulici Haj.

siréna' která se roz€zněla
kolem púl třeti odpol€dne' svo
lávala do akce dobřovolné

hasiČe' kteřÍ spěchali na po'
moc profesionálůrn. Ti měli
totiŽ plné ruce prác€ s čerpá
ním vody' ,'v pěti př'pádech
Čerpali vodu ze skl€pa' jednou
2€ studny a pak je zaměstnal
oplach komunikaci a domů od
bláta,'. informova] dispeČer
Hasičského záchŤanného sbo.
ruoloÍnouckéhokraje'

.,Zatin Devim' jaké jsou
škody, Mohu jen řÍci' Že bu.
dou ]i potřeba vysouŠeče' měs.
to bude dělal všechno ploro'
aby je opěi zajistilo' Mus€li
bychon si je ale vypůjčit''.
uvedlnazáVěrBakovský.
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