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Přívalové deště, klimatické změny…
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás seznámili s děním v naší obci i z jiné stránky, než je běžnou zvyklostí. Jak je známo, tak vše souvisí se vším, a různé
globální projevy se místně mohou projevovat různě, což platí především o změnách počasí a jejich projevech a důsledcích.

Je již notoricky známé, že probíhají různé klimatické změny, které se negativně projevují po celém světě. Pro nás, žijící v centrální části

Evropy na Moravě a Valašsku, jsou tyto změny patrné především v chybějících vodních zásobách a projevech sucha. V minulosti jsme byli
zvyklí na časté letní dešťové srážky a teploty kolem 25 stupňů Celsia. Tento stav se mění a přináší sebou velké potíže. Půda ztvrdlá na
beton není schopná přijímat prudké přívalové lijáky, které čas od času přinesou bouřkové mraky.

Stalo se tak i začátkem letošního září, kdy došlo k velké bouřce a přívalovým dešťovým srážkám. Z potůčku vedoucím údolím souběžně s

ulicí Svažitá se stal bouřící živel, který smetl vše, co mu stálo v cestě, posbíral v zahradách větve, trávu, listí i zapomenuté dětské hračky a

zahradní nářadí. Tuto směs proud donesl až ke vpusti zatrubněné části potoka, v místě nad domem v ulici V Dolině č. p. 164. Po zaplavení
přilehlého prostoru si voda našla svou cestu, pokračovala přes plot a pozemek a vnikla na zahradu a do domu č. p. 164.

Bohužel majitelé nebyli zrovna doma a přijeli až později. Čekalo je nemilé překvapení. Splavená zahrada a v domě 10 cm vody a bláta. Ke
vší smůle to bylo zrovna poté, co dokončili celkovou opravu domu, a měli všude uklizeno – nové podlahy a nový nábytek. Je pravdou, že
jsou sice pojištěni, ale tu námahu s úklidem a prožívaný stres jim pojišťovna asi neproplatí.

Tato nepříjemná událost se na tomto místě neodehrála poprvé a je dlouhodobě kritizována již od doby provedení stavebního díla

zatrubnění potoka v roce 2000. Vpusť je značně poddimenzována a plocha mříže na zamezení vniku splavenin je nedostatečná a rychle se
ucpe. Majitele domku to nutí při každém dešti běhat v gumácích s hráběmi ke vpusti, aby zamezili rozlití a zaplavení své nemovitosti.

Situaci by jistě pomohlo, alespoň do doby než bude provedena stavební úprava zmíněné vpusti, kdyby všichni majitelé pozemků nebo

zahrad výše proti proudu nad touto vpustí, zajistili úklid a údržbu svých parcel tak, aby se množství splavenin co nejvíce eliminovalo. Jejich
spoluobčané bydlící pod touto vpustí by jim za to byli moc vděční a ocenili by jejich empatii a porozumění.

Celou tuto záležitost sleduje a projednala i Komise místní části Jaroslavice a bude se angažovat v řešení společně s odpovědnými orgány
Magistrátu města Zlína tak, aby tito naši spoluobčané mohli užívat své bydlení v klidu a pohodě tak, jak to má být při čekání na příchod
nového potomka.

Vít Záhořák, člen Komise místní části.

Vpusť nad domem č.p.164 jejíž ucpání
při přívalovém dešťi způsobilo zaplavení domu

Ucpaná propusť v ulici U potoka

Ucpaná propusť v ulici U potoka před domem č.p.209

Voda na dvoře domu č.p. 164

Voda na ulici U potoka

