
Déšťpotrápil Polom a Bělotín
V Lučicích vytopi|a rodinu voda z po|e, |(unčice trpě|y ucpanou kana|izací a v Po|omi stavě|i hasiči hráz ko|em potoka

(ATE'ŘINA KAPKqVA

Eřor''.*o Piivalovým deŠ.
těIn' který zasáh] Hranicko v
pondéli odpoledne a navecer'
utrpěIy tentokrát obce Bélo.
tin a Polom. Někde se vylil
potok Lllha,jinde se nadomy
hnala voda z polÍ. HasiČi za.
chraňovďi domy pied zapla.
venim stavěnim hlázÍz pytlů

V Lučicich u BélotÍna !ry.
plavilá voda jednu domác-
nost' Přišla z po1e' PřÍmo v
BělotÍně se voda z poli nahr-
nula do jedné tamnÍ firmy a
stejně tak potrápila i občany

z části Záhumeni' .Děhem
poslednich čtmácti dnů jsme
byli vltopeni uŽ třikrát'..
konstatoval majitel vyplave
né filmy MÍoslav Vitek' Teď
uŽ se prý snaží vrata do pro
vozovny preventivně izolo
vat p€nou' ale i přesto mě1 v
ponděIí večel v hale i v kan
celářích asi patnáct centime
trůvody'

země uŽ je tak nasáklá, že
naprosto ztratila absorpčni
schopnosti. Dřive byli lidé
ohroŽováni ze.'ména vodou z
potoků a řek, teď se na ně válÍ
ze všech stran, i shora z polÍ a
lesů' stači pár mi]rut vydat.

ného deŠtě a louky i zahrady
jsou opět pod vodou' ,'Ráno
jsme ieŠili. kam tu vodu bu.
deme odvádět' aby nešla li

BělotÍně j€ho starosta Edu-
ard Kavala.
v Kunčicích bylo plo, změ-

nu několik dornů vyplaveno v

''Ráno 
jsme řeěili' kam tu vodu budeme odvádět

aby neš|a |id€m do zahrad. v podstatěje to a|e
neřešite|né',,
Edúrd l6va|a, stá6ta o!@ Bě|dtlí

PetI Bakovský' ,'Kolem 23'
hodiny tam jejÍ h]adina kul
lnircvala' Přesto to bylo pro
hasiče hodně náročné,.. dodal
mluvČÍ.

Kolem potoka, který hrozit
vylitim a zatopením domu.
tam skládali záchranáři od
sedmi od veČera stovky pytlú,
nap]něných pískem.'.Brodi
la .jsem se kolem nich v eltl
mákách vodou ještě o půlno
ci'.. řekla Jana Humpliková
ze sousedství' ,'Museli vědět'
Že něco piijde' By]i tady'
sotva se hladina začala zve-
dat,"dodala.

Po|aátÍtr 
'E.třá|* 

!

dem do zahŤad' v podstatěje
1o ale DeŤeŠÍtelné, protože
pokud ji povedeme do potoka,
budou zase pod vodou lidé z
jeho okoli, nastinil situaci v

důsledku ucpané kanatizace
a v Polomi měli hasiči plné
ruce práce se stavěnim hl'ázÍ.
,,Tam zlobila Luha'.. vysvětliI
tiskový n uvči města Hlanic


