mimořádné vydání věnované záplavám 2007

VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD ZLOBICE
Přečtete si:
■ Po záplavách se jednalo
■ Zápis z jednání povodňové
komise
■ Poděkování
■ Pokyny pro obyvatelstvo
■ Potůček v Bojanovicích se
proměnil v hrůznou řeku
■ Fotoreportáž ze záplav ve
Zlobicích
■ I zbrojnicí v Bojanovicích
proběhla povodeň

Obvykle klidný potůček s minimem vody. Jak ve Zlobicích, tak i v Bojanovicích.
Nikoho by ani ve snu nenapadlo kolik škody a neštěstí mohou přinést.

■ Paparaciho “BBB” aneb
Bojanovské bulvární bláboly

POZVÁNKA NA HODY V BOJANOVICÍCH
Ferdyšova divadelní společnost a Vesničánek o.s.
zvou co nejsrdečněji spoluobčany na hody v Bojanovicích
- čtvrtek 30. 8. 2007
- beseda k výročí založení bojanovské kapličky
Knihovna Bojanovice – začátek v 18 hodin
- sobota 1. 9. 2007
- HŘIŠTĚ BOJANOVICE
14.00 - dětský den plný soutěží a odměn
- fotbalové utkání MUŽI versus ŽENY Bojanovice
- neděle 2. 9. 2007
- SLAVNOSTNÍ HODOVÁ MŠE SVATÁ
Kaplička Bojanovice – začátek v 10.30 hodin
- HŘIŠTĚ BOJANOVICE
14.30 - divadelní představení souboru Vesničánek
CIRKUS
BUFET na hřišti otevřen
v sobotu 1. 9. 2007 - od 13.00 hodin
v neděli 2. 9. 2007 - od 11.00 hodin

Letos si v Bojanovicích na HODY připomeneme 60 let od slavnostního
posvěcení kaple, které se konalo 31. srpna 1947. Při této příležitosti
se bude konat ve čtvrtek 30. srpna 2007 od 18 hodin, v obecní knihovně
vzpomínková oslava při čtení záznamů z obecní kroniky k této události,
doplněná fotodokumentací. Jste srdečně zváni.
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Po záplavách se jednalo
Vážení spoluobčané,
V minulém čísle Zloboje jsem Vás informovala, že v tomto čísle se dozvíte více
o jednáních, která probíhají v rámci řešení
protipovodňových opatření.
Dne 18.7.2007 se uskutečnilo jednání
na Městském úřadě v Kroměříži, kterou
svolal starosta města Kroměříže Mgr. Miloš Malý. Zápis z tohoto jednání Vám zde
přikládám.
Další důležitou schůzkou bylo jednání
na Obecním úřadě ve Zlobicích za účasti
stínového ministra zemědělství, poslance
Michala Haška, poslance Josefa Smýkala a
poslance Františka Novosada. Výsledkem
tohoto jednání pak byla okamžitá reakce
Lesů ČR, kdy do dvou dnů odklidili ve
Věžeckém potoce panely a zbořenou hráz
za Diasovou zahradou. Kompletní vyčiš-

tění potoka a rekonstrukce zbořených hrázek proběhne na podzim tohoto roku. Dále
jsme jednali o možnostech financování
poldrů před oběma obcemi Ministerstvem
zemědělství, dále o zajištění projektanta,
který má navrhnout účinná protipovodňová opatření na obou tocích. Přímo v terénu
byli seznámeni s aktuální situací.
Náklady spojené s likvidací škod po
záplavách dosáhly dnešního dne výši
310.000,- Kč.
Znovu opakuji poděkování všem, kteří
se zapojili do likvidace následků záplav a
pomohli svým spoluobčanům.
Touto cestou děkuji svým kolegům ze
zastupitelstva, kteří nečekali v této situaci
na schůzi, až jim řeknu, co mají dělat. Reaguji tak na kritiku zastupitelů, které cituji
ze zápisu schůze ZO:

„p. Mikšíková namítá, že celá povodňová situace byla špatně zvládnutá a dostatečně neorganizovaná. Tento názor podpořil p.
Šiška a p. Skácelová. Především se jednalo
o špatnou informovanost zastupitelů v Bojanovicích.“
Také prý nemám důkazy, že něco dělám proto, aby se situace řešila. Využívám
všechny možnosti a zázemí které mám
pro co nejrychlejší a nejefektivnější řešení protipovodňových opatření. Proto zde
předkládám i dopis poslance Haška, který
dokazuje tuto schůzku ve Zlobicích.
Hejtmanovi kraje byla zaslána žádost o
poskytnutí finančního příspěvku na likvidaci odpadu po záplavě, tato žádost nám
byla zamítnuta.
Další aktuální informace Vám podám v
dalším čísle Zloboje.
Romana Kozáková,
starostka

ZÁPIS

z jednání povodňové komise ORP dne 18. 7. 2007 ve 14 hodin
v zasedací síni Města Kroměříže
Jednání povodňové komise ORP se zúčastnili starostové pozvaných obcí jako předsedové povodňových komisí, správci toků,
zástupci zemědělců hospodařících v postižené oblasti a orgánu
ochrany ZPF odboru životního prostředí MěÚ Kroměříž dále zástupce Pozemkového úřadu a Ministerstva zemědělství ČR a Vak,
a. s. Kroměříž.
1. Zasedání zahájil v 14.00 hodin předseda komise Mgr. Miloš
Malý, starosta města Kroměříže..
Shrnul situaci v postižených obcích dle pořízené fotodokumentace, videa a leteckých Snímků.
2. Byly určeny příčiny vzniklé situace:
- přívalové srážky 40-60 l/m2
- nevhodná skladba osevu
- špatný stav vodních toků (Věžecký potok a Bojanovický potok)
- údržba břehů toků, 2 prolákliny hrází Věžeckého potoka za
Miňůvkami
- stavba dálnice
Bojanovice – ornice z dálnice a osetí kukuřicí
Věžky – osetí (kukuřice)
3. Zástupce ZVHS Kroměříž Ing. Hladný – správce toku – informace o stavu toků a výhled
- Vyčištěn soutok Věžeckého potoka a Bojanovického potoka až
po soutok s Moravou.
- Nad obcí Bojanovice – vyčištěn Bojanovický potok – problém
nevhodného zatrubnění (průměr 100).
- Probíhají – povodňové škody z r. 2006 – úsek před mostem
(Postoupky)
- Provedou – část Věžeckého potoka za železniční tratí Kojetín
– Ostrava + průlehy k Moravě – z vlastních prostředků
4. Zástupce Pozemkového úřadu Ing. Tkadlčík – informace o
pozemkových úpravách
Před dokončením (r. 2008) – Dřínov, - Věžky, - Zlobice.
Obec Bojanovice a vlastníci pozemků – žádost podaná.
5. Zástupce Lesů ČR – p. Janišová– správce toku – informace
o stavu toků a problémy a výhled

Věžecký potok – soutok nad Měrůtkami – problém – neukázněnost občanů - nepovolené lávky, - malá kapacita toku
Oprava a údržba (nad Věžkami) – zadaný projekt, který bude
hotov do konce r. 2007.
Projekt vychází z původní projektové dokumentace z roku 1975.
Úsek nad obcí Lutopecny – v současné době se provádí čištění.
6. Informace jednotlivých starostů.
7. Informace zemědělců.
8. Mgr. Sedláček – informace o situaci v Kotojedech.
9. Závěr
Úkol: Starostka obce Zlobice – Bojanovice ve spolupráci s orgánem ochrany ZPF Odboru ŽP MěÚ Kroměříž podá žádost o
urychlení – upřednostnění žádosti o pozemkové úpravy.
Úkol: Úsek ochrany ZPF projedná do konce září se zemědělci
osevní postupy takové, aby nedocházelo k erozi půdy a zhoršování odtokových poměrů. Výsledky jednání předloží předsedovi
povodňové komise ORP Kroměříž.
Úkol: Správci vodního toku Věžeckého potoka provedou s vodoprávním úřadem a starosty obcí prohlídku vodního toku. Do
konce září.
Návrh: Nechat zpracovat studii odtokových poměrů Věžeckého
potoka.
Zapsala: Miloslava Procházková
Schválil: předseda povodňové komise Mgr. Miloš Malý
tajemník Ing. Petr Vodák

Společnost E.ON oznamuje přerušení dodávky elektrické energie dne 3. 9. 2007 od
8.30 do 15.45 hodin z důvodu plánovaných
prací na zařízení distribuční sítě. Vypnutá
oblast: ul. U Řadovek, ul. Na Stavbě, Ul.
Lotysko, ul. Ulička a na ul. Hlavní čp. 30,
29, 28, 50, 54, 117.

Děkujeme za pochopení.
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PODĚKOVÁNÍ
Děkuji p. Miriam Smolkové za pomoc a úklid bahna z našeho domu, zejména kuchyně, jelikož jako předseda
povodňové komise jsem měla své povinnosti spolu s HZS Zlínského kraje
a sama jsem se ke „svému bahnu“ nedostala.
Romana Kozáková, starostka
Děkuji všem aktivně se podílejícím
členům SDH Zlobice za pomoc při
záplavách, také okolním sborům a v
neposlední řadě občanům, kteří se zapojili a pomohli.
Ivan Brhel, velitel SDH Zlobice
Rodina Raclavských děkuje všem
za pomoc při odklízení následků záplav.
Paní Trávníčková moc Vám děkujeme, že jste zařídila tábor pro naše děti
Libora a Markétu Brablíkovou.
Skutečně si moc vážíme Vaší okamžité ochoty s jakou jste bez váhání
naším jménem požádala o tuto pomoc,
která nám v této nelehké situaci velmi
pomohla.
manželé Brablíkovi

Doufáme, že povodně máme alespoň letos již za sebou,
ale pro případ podobných událostí zveřejňujeme

POKYNY PRO OBYVATELSTVO
k likvidaci negativních důsledků záplav

Základní hygienické pravidlo: myjte
si pečlivě a často ruce!!!
Myjte si ruce zejména vždy po styku s
povrchy, které byly v kontaktu se záplavovou vodou nebo kaly, vždy před jídlem,
pitím a také před kouřením. Dále vždy než
se dotýkáte obličeje, ale i před a po použití WC. Ruce a obličej utírejte nejlépe
do papírových ubrousků. Máte-li rýmu,
používejte papírové kapesníky pro jedno
použití.
Důležitá upozornění: k pití používejte
pouze vodu, jejíž zdravotní nezávadnost
je ověřena!!! Při všech pracích používejte
ochranné pomůcky, především gumové
rukavice a pevnou obuv!!!
Zaplavené potraviny – nejezte s vý-

jimkou potravin hermeticky balených ve
skle a plechu (konzervy). Tyto konzervy je však nutno před použitím očistit a
dezinfikovat. Ostatní zaplavené potraviny
včetně pomačkaných nebo jinak narušených konzerv zlikvidujte – uložte do
označených kontejnerů. Zlikvidujte také
roztáté mražené potraviny, pokud byly
takto ponechány déle než 2 hodiny. Máte-li jakékoliv pochybnosti o nezávadnosti
potraviny, zlikvidujte ji!!! V případě prvních příznaků onemocnění (bolení břicha,
průjem, teploty), informujte svého lékaře,
že jste pracovali v zatopeném prostředí.
Nepodceňujte počáteční lehké příznaky!
Čistění nepoškozených konzerv – umyjte
konzervu v čisté vodě se saponátem, poté v

roztoku dezinfekčního prostředku a opláchněte pitnou vodou.
Úklid a dezinfekce domů, bytů.
- udělejte v místnostech průvan,
- je-li to možné, použijte ventilátory
nebo teplovzdušné zdroje,
- odstraňte všechno bahno a nečistoty z povrchu důkladným umytím vodou a
mechanickým očištěním
- odstraňte veškerý zvlhlý interiérový
materiál – tapety, omítky,
- nábytek, podlahy, zdi, nádobí, dopravní prostředek dezinfikujte za pomoci
2% roztoku Chloraminu B, který připravíte rozpuštěním 8 vrchovatých polévkových lžic prášku v 10 l vody. nebo můžete
použít SAVO nebo SAVO PRIM. Nechte
působit 30 minut nebo zaschnout,
- dezinfikované nádobí nezapomeňte opláchnout pitnou vodou, stejně jako
hračky. Všechny dutiny ve zdech, podlaze
a stropech musí být otevřeny, vyčištěny a
pečlivě vysušeny.
V příštím čísle Zloboje přineseme informace o
čištění studní, odpadních sifonů a žump a dezinfekci oděvů a prádla.
Redakce
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Potůček v Bojanovicích se
proměnil v hrůznou řeku
Čtvrtek 14.6.2007 se černě vryl do paměti všech občanů Bojanovic. Když se kolem 16 hodiny setmělo a začalo pršet nikdo
určitě netušil co bude následovat. Mraky se honily nad hlavami a z nebe začaly padat kroupy a velké kapky deště.
Dle očitých svědectví některých občanů Bojanovic, voda, v
jindy nepatrně čičůrkajícím potůčku plynoucího přes střed naší
obce se v místech, kde končí jeho
korýtko stékajícího z polí u Libenských na Bařině a měla dále
vtékat do jindy postačujících betonových skruží vedoucích přes
Bojanovice směrem na Měrůtky,

stálo v cestě. Lehce si poradil i se
zahradní zídkou u Brablíků. Voda s ohromnou silou se dále rozhodla, že udělá jeden velký dvůr,
a tak bořila zídky od Brablíků k
Libenským a dále ke Kozárkům
(Raclavským). Velká bahnitá řeka
si razila cestu jak se jí zachtělo.
U Libenských odstranila krásnou právě dokončenou pergolu
a u Kozárků
odnesla boudu. Naštěstí
pejsek v ní
nebyl. Místem přímého
odtoku byl
nově postavený průjezd
u Brablíků a
tak tudy teklo
asi metr vody
s bahnem. Ta14. 6. 2007 na chodníčku v Bojanovicích.
ké u Kozárků
se bohužel vzhledem k neúměr- tekla voda přes průjezd. Na návsi
nému vtoku do počáteční skruže u kapličky se utvořilo velké jezenevešla a musela si cestu zvolit ro, které si hledalo cestu zpátky
nad onou vpustí. To způsobilo, že do svého koryta a tak to voda s
proud vody se začal valit přes za- bahnem vzala přes Dočkalovo,
hradu Piškulů, dále předzahrádku Skácelovo, Šiškovo, Bakalíkovo,
Haškovic a na křižovatku na Ba- Zahradníčkovo, Halouzkovo a
řině, potom následně tekla voda tam, již správným směrem pryč
přes zahradu Libenských a Kozár- z Bojanovic. Kratochvílovi měli
ků (Raclavských), kde nepomohla zatopenou garáž a u Trávníčků
ani „protipovodňová“ zídka a za- v garáži bylo dvacet centimetrů
vody. Sešla
se celá dědina. Všichni
s hrůzou v
očích čekali
co bude až
voda opadne. Někteří
občané se
dokonce vrhali do oné
zběsilé řeky,
aby umožnily plynulý
15. 6. U Brablíků na dvoře.
odtok vody.
plavila celé jejich zahrady. Bahni- Z vody vytahovali různé obrovtá voda se nevyhla ani místnímu ské předměty, kterým se voda
hřišti. Pod pergolou, kde se konají rozhodla změnit místo působnosmístní kulturní akce i v prostorách ti. Nechtělo se ani věřit, jakou sílu
bývalé hasičské zbrojnice, tam tento živel má. S trámy, železnývšude se rozlil bahnitý děs. Silný mi trubkami, kameny a stromy si
proud v šířce asi šedesát metrů se voda pohrávala, jako by to byly
obludně hnal a s sebou bral co mu hračky.

Zkáza, kterou
za sebou voda
zanechala se nedá ani popsat.
Hlína z polí, která se proměnila v
páchnoucí bahno,
byla všude. Místní byli v šoku.
Nikdo ale na nic
nečekal. Na slzy
nebyl čas. Muselo 14. 6. Zídka od Brablíků.
se začít rychle řešit vzniklou situ- škvírek a tak se i se svým milovaaci. Paní starostka nám rozhlasem ným vercajkem musel rozloučit.
asi po dvou hodinách po záplavě U Brablíků byla také zkáza. Voda
sdělila, že k nám přišla voda a vy- s bahnem se dostala přes dveře
hlásila krizovou situaci, také nám na chodbu, kuchyně a do kotelny.
sdělila krizovou hotline, na kterou Nejhorší bylo, že se bahno dostase ovšem nikdo nedovolal. Na- lo přes okno do obývacího pokoje
štěstí se přes integrovaný systém pod plovoucí podlahu. Na dvoře
dozvěděli o nás dobrovolní hasiči bylo bahno také všude. Rozhodně
z okolních vesnic (Zdounky, Lu- jejich pes „PROSTĚ PŘEŽIL“!
topecny, Bezměrov) a bez váhání Nikdo sice nechápe jak, protopřijeli na pomoc. Čerpali vodu a že voda v jeho kotci dosahovala
pomáhali odklízet bláto.
Celá dědina
se proměnila
v jednu velkou rodinu.
Ti co mohli
POMÁHALI! Postižení
ani nečekali
s
takovou
podporou.
Pracovalo se
až do ranních 14. 6. Zdatní pomocníci.
hodin. U Kozárků (Raclavských) stropu boudy ve které se právě
se voda dostala opět po roce až nacházel.
Do rána bylo co dělat, spát se
do domu, kde do výšky asi 60 cm
zničila opět vše. Na dvorečku ta- toho dne vůbec nešlo. A tak se poké zkáza veliká, chlívy a ostatní kračovalo ještě další dny. Naštěstí
hospodářské budovy plné bláta. kontejnery, které byly zajištěny od
U Libenských se voda s bahnem obce zdárně odvážely a přivážely
dostala také do domu přes zadní technické služby města Kroměřídveře, kde zničila vše co bylo na že a tak mohlo UNC, které nám
chodbě, kuchyni, v kotelně a kou- velmi pomohlo s odstraňováním
pelně, kde, a
to bylo snad
nejhorší, se
zvedl septik a
celý jeho obsah doputoval
přes
sifony
do koupelny.
Voda crbala i
přes okna do
pokojů.
Na
dvoře hrůza!
Vše zničené.
Nová skalka, 15.6. U Kozárků (Raclavských) na dvoře.
venkovní posezení, to, z čeho už nánosů bahna čile pracovat. Když
chtěli mít jen radost bylo pryč. Jiří postiženým a místním pomocníLibenský kutil, který měl plně vy- kům docházely síly, přijížděli příbavenou kůlnu na svůj koníček- buzní, přátelé a všichni co mohli a
-práce se dřevem. Měl také dodě- chtěli pomoct. Jenom takové neláno. Bahno se dostalo do všech obvyklé okamžiky, které prosvět-
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21. 6. Dům u jezera.
lily hnědé dny si pamatuji. Třeba,
když přijela televize s mluvčím
hasičského Zlínského sboru Ivo
Mitáčkem. ...No, mimochodem to
byl jediný den, kdy jsme ten týden
viděli paní
starostku
v
Bojanovicích.
...Nebo
když přijela charita
a dovezla
dezinfekční
prostředky.
Byli jsme
rádi za každou vzpruhu. Makalo 21. 6. Tak znova.
se o stošest.
Ale byli i tmavé okamžiky, celkem nás všechny srazilo na kolena, když jsme se dozvěděli, že ve
Zlobicích se rozdávají pomocníkům večeře. Ale tož co už.......
Bylo to super sledovat, jak se
znovu objevuje bývalá tvář Bojanovic. Doma už bylo uklizeno,
bahno ze zahrádek a cest už také
zmizelo, všechno dostávalo zase
veselou barvu. No, tráva vyroste
myslím až příští rok, ale aspoň se
nemusí sekat. Když se postižení
už začínali dokonce těšit i do práce, že si tam odpočinou. Přišlo to,
co by snad ani v největším hororu
nikdo nevymyslel !!!!!PŘIŠLO

TO ZNOVU!!!!! Snad
to byla zkouška co vydržíme nebo co? Ale zase ve čtvrtek na hodinu
přesně to tu bylo zase !
Napřed začalo jenom tak
mírně kapat, ale když
se spustil hrozivý liják
z černého mraku nad
Koválovicemi, tak bylo
jasné, že to, co jsme celý
týden dělali nemělo vůbec žádný smysl. Voda,
které tentokrát už v cestě nestálo nic se hrnula
stejnou cestou, kterou si
minulý týden utvořila.
Znovu utvořila jezero
mezi Brablíkovými-Libenskými-Kozárkovými a opravdu bylo vidět, jak obrovskou moc má voda
vzhledem k nevinným obětem,
které si vybrala. Už to opravdu

přestala být sranda! Postižení se
hroutili! Nikdo tomu nechtěl věřit! ZASE??? PROČ??? Všichni
byli vysílení nejen fyzicky, ale
tentokrát i psychicky. Nedalo se
ale nic dělat, a tak se muselo začít
znovu.
K velkému úžasu po předešlém týdnu, k nám dorazila pomoc i ze Zlobic. Pan Urban Josef
ml. nám dovezl úklidové nástroje
a pomůcky a zařídil vysoušeče.
Pan Ftáčník Rostislav byl zvolen
pro Bojanovice jako zprostředkovatel nutné pomoci. Informoval nás o se děje ve Zlobicích a
reagoval na potřeby občanů. Jako
kdyby to poprvé
byla zkouška a teď
už to bylo na ostro. Musím uznat,
že opravdu to šlo
o sto procent lépe!
Dokonce obec bezplatně zajistila, že
postiženým a pomocníkům upekly
v restauraci Amerika klobásy, které
21. 6. Zídka mezi Brablíkovými a Libenskými podruhé. přivezli teplé až
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do Bojanovic. No fakt super! Paní starostka se přijela podívat na
potok do Bojanovic a tak musím
uznat, že jsme všichni věřili, že
se to dává do pohybu správným
směrem. Pán z ADRY dovezl
vysokotlaké čističe hned ještě ten
večer. Také přijela znovu televize, která dokonce v pátek 22. 6.
2007 ve 12 hodin vysílala živě z
Bojanovic. Bulvární deníky přijížděli fotit záběry hroutících se
majitelů opakovaně zaplavených
domů. No prostě fotky od nás byli
snad ve všech denících příštího
dne. Charita dovezla polévku od
řádových sester a vše fungovalo
jako nastartovaný stroj. Snad i
díky takové hektické pomoci se
oběti záplav dostali bez pomoci
psychologa z této hrůzné situace.
Můj názor je, že celá obec Bojanovice obstála na jedničku. Ale
myslím, že už žádné zkoušky
nepotřebujeme! Snad zůstane jenom u vzpomínek. Jenomže, aby
tomu tak bylo je potřeba něco pro
to udělat. Je fakt, že my obyčejní
lidé nevíme jak dokázat, aby se
něco podobného v budoucnosti
neopakovalo. Na zastupitelstvu
dne 28. 6. 2007 jsme se toho moc
nedozvěděli. Snad jen díky paní
Šiškové se trochu objasnila příčina této katastrofy. Co se vlastně
bude dít dál? Kdo za to všechno
může? Zemědělci a jejich skrývka
ornice z dálnice, na kterou zasadili kukuřici...? Zemědělská vodohospodářská správa, která nedělá
pravidelnou údržbu koryta...? Nebo snad někdo jiný...? Nalezne se
řešení jak z této situace ven? Nebo
se budeme bát při každém trochu

14. 6. Nešťasný majitel.

21. 6. Jakub Libenský vždy s
úsměvem.
větším dešti? Buďme optimisti!
Věřme, že se o nás kompetentní
lidé postarají. Předem jim za to
děkujeme.
Ivona Brablíková

Co s tím bahnem...?

Asi před ním okamžitě zahnem!
Ale kde budeme pořádat kulturní akce?
Nedá se nic dělat a musíme přiložit ruku k dílu.
Už to máme nacvičené, tak hr na to!
Je nás dost, jde to krásně.
Kde jsem to jenom viděla?
Aha, už vím v pohádce Princové jsou na draka.
No jo, dělání, dělání to nám hřiště zachrání!
Smočíme rty nápoji od obce a zase do práce!
No tohle? Snad tu máme i dlaždiče - úžasné!
Tak přece jenom bude na hody bufet. Sláva!
A kdo, že to tam vlastně všechno byl?
Pochvala patří jmenovitě :
Honza Frajt, Alena Susová, Jiří a Ilona Libenští,
Libor a Ivona Brablíkovi, Martina Klapilová, Zuzana
Frajtová, Pavel Maňásek, Kuba Libenský s Michaelou,
Jožka Šiška, Věra Rehušová, Jožka Bělka, a hlavně
p.Skácelová upekla výborné rohlíčky.
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Fotoreportáž ze záplav ve Zlobicích

Před Diasovým až ke Skoupilovému se vytvořilo velké jezero.

Všichni, kdo bydlí kolem potoka, si nepříjemného bahna „užili“.

Nejinak tomu bylo u Zapletalů.

Odplavený obecní mostek mezi Lehkoživovým a Ohradou.

Cesta od Popovic před Cencingrovým.

Panelka mezi Pálkovým a Červinkovým.

Síla vody byla obrovská a razila si cestu kudy to jen šlo. Pohled
zezadu k Horákovému.

Další zaplavená část obce. Husének.

ZLOBICKO-BOJANOVICKÝ ČTVRTLETNÍK ZLOBOJ
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Fotografie z obou „mokrých“ čtvrtků.

Pohled ke Kočařovému.

Na dvoře u Kočařů. Od Lehkoživového se vytvořilo souvislé jezero.

Majíčkovi museli vyhnat prasata z chlívku, aby se neutopila.

Rodina Majíčkova patřila k jedněm z nejpostiženějších.

Taky u Brhelů se „plavalo“.

Další z rodin, která byla citelně zasažena. Lehkoživovi.

Lidé by si měli pomáhat, říká se. Zlobičtí to umí.

Snad bude tato fotka už jen historie, která se nebude opakovat.
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I ZBROJNICÍ V BOJANOVICÍCH PROBĚHLA POVODEŇ
Když ten červnový čtvrtek pršelo, dívali jsme se okny dolů na silnici, jak teče
voda a všem už bylo jasné, že povodeň je
po roce opět tady. Za skly našich nedotčených domů jsme mysleli na střed vesnice, na známé spoluobčany a jejich domy.
Každý bral gumáky a pláštěny a spěchal
na pomoc. Nějak mi v tu chvíli ušlo, že ve
středu obce se nachází i zbrojnice. Až telefon mne probudil z nevědomosti: „pojď
rychle odemknout zbrojnici, valí se voda!“
A byla jsem v tom, přímo uprostřed dění.
Pohled do zbrojnice byl šokující, mnohem
horší pohroma než loni. Bylo nad slunce
jasné, že Ferdyšové přišli téměř o celý
svůj „majetek“, neboť kulisy a kostýmy
byly opět uloženy pro nedostatek místa v
bojanovské knihovně právě ve zbrojnici.
Zaplavené stoly a židle uchované na další
akce na hřišti, zničený zaplavený plynový kotel, promáčené pytle s kostýmy,
zlikvidované kulisy. Všichni měli plné
ruce práce s odstraňováním škod v soukromých zaplavených domech, což bylo
mnohem důležitější, než se věnovat zbrojnici. Nakonec se nám podařilo společným
úsilím mne, mého manžela, švagra a maminky odklidit a umýt alespoň to nejhorší.
Vše co zbylo, bylo nastěhováno na rampu

do místního obchodu, takže když přišla za
týden druhá vlna, na veliké štěstí už nic nezničila. Ovšem bahno a voda byly opět i
zde. Všichni jsme byli v zaměstnání, takže
tyto škody napáchané druhou vlnou odklízeli pan
Trávníček a Libor Sus.
Po odeznění těch nejhorších následků povodní
byla svolána brigáda, při
které se zbrojnice a zaplavené hřiště daly opět do
pořádku.
Za Ferdyšovu divadelní společnost děkuji všem,
kteří nám pomohli dát věci
do pořádku, ačkoliv samotní byli zaplaveni. Díky
manželům Brablíkovým
a Libenským, Michalovi
a Liborovi Susovi, panu
Trávníčkovi, paní Skácelové, Honzovi Frajtovi a
Martině Klapilové, Jožkovi Šiškovi, Jožkovi Bělkovi a Věře Rehušové, Zuzce
Frajtové a dalším členům
našeho občanského sdružení za jejich ochotu a po-

moc při záchraně obecního majetku.
Za Ferdyšovu div. spol. a Vesničánek
o.s. Bojanovice Alena Susová – jednatelka

MÍSTNÍ VAROVÁNÍ!!!

V Bojanovicích se objevil zvláštní druh občana. Říká si PAPARACI.
Je všude... A pozor, mám takové tušení, že nás všechny překvapí. Už teď se bojím!

PAPARACIHO „BBB“ aneb Bojanovské Bulvární Bláboly
Letní probuzení ze zimního
spánku

Je červen, čtvrtek odpoledne. Probudí
mě zvláštní hluk z ulice. Pomalu pouštím světlo žaluziemi do domu, protírám
si oči a zaostřuji, abych zjistil, co se venku děje. A??? Nestačím se divit. Někdo v
době mého spánku přestěhoval můj dům i
se mnou k řece. Říkám si: „Něco neuvěřitelného“, i když v dnešní době není nic
nemožné. Zvoní telefon: „Pusť si televizi a
zprávy na ČT 1“, nařizuje hlas ve sluchátku. Pouštím zprávy a zjišťuji, že Bojanovice postihla povodeň. V naší obci mezi
kopci? Nestačím se divit. „PROSTĚ PŘEŽIL!“ je nová hláška, co mě ve zprávách
upoutala a která se rychle uchytila v našem
suchém kraji. A přežili všichni, díky sousedské výpomoci.

Je červen, čtvrtek odpoledne. Probudí
mě zvláštní hluk z ulice, odkrývám žaluzii
a… automaticky obouvám gumáky, beru
lopatu a metlu. Minulý týden jsme si to
všichni nacvičili, tak teď už víme, co dělat.
Tento způsob léta zdá se být poněkud
nešťastný.

A co ten lahváč?

Také vás zajímá, co je s tím lahváčem,
co připlaval do Zlobic spolu s povodní tak
správně vychlazené? Pátral jsem a zjistil, že
se po vodě dostal až do Bojanovic, jenže už
vypité! Jak komentovala agentura JPP (jedna
paní povídala), ze Zlobic nikdy nic dobrého
nepřijde. Co k tomu dodat? No coment.

Stav kanálů v EU

Krátce po bojanovské povodni se jednomu ze sousedů ucpal kanál a nezbývalo, než
se prokopat až do obecní kanalizace, kde

jeho odpad ústí. Po odkrytí zeminy a zjištění stavu došel k rozhodnutí část kanalizace
zmodernizovat a vybudovat čistící šachtu.
Díky pomoci Obecního úřadu a dotaci
z Evropské unie se mu dílo, s pomocí nejen
vlastních rukou, podařilo zdárně dokončit.
Sláva vítězům a čest poraženým!

Bojanovská hospoda

Bude! Jak si určitě pozorní občané bojanovští všimli, vedle autobusové točny
jsou již zabetonované základy. Už se těšíme na slavnostní otevření.

Kdo je Paparaci?

Obyčejný občan Bojanovic, který v
době povodní stál u potoka a se slovy pá
pá raci se jako jediný loučil s ohroženými
a chráněnými vodními tvory, které spláchla
zlá, špinavá, přívalová voda.
David Skřipec
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