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VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD V DLOUHÉ TŘEBOVÉ 
 

Vážení občané, 

pomalu se blíží doba prázdnin, dovolených a my za 

sebou budeme mít první polovinu roku 2017. Co se 

nám v tomto období podařilo?  

 

Těsně před dokončení je nové víceúčelové sportovní 

hřiště, které chceme slavnostně otevřít 24. června 

2017 při velké akci Sportovní den s Tělovýchovnou 

jednotou Dlouhá Třebová, kam jste všichni srdečně 

zváni.  

 

Řešili jsme záruční opravy asfaltových povrchů po 

kanalizaci v ulici Ústecká, K Nádraží a Na Hrázi. 

Opravy proběhnou o prázdninách.  
 

Slovo starosty obce 
Velice dobrou aktivitu prokázaly spolky působící 

v obci. Hasiči uspořádali ples a okrskovou soutěž 

v požárním sportu, myslivci ples a vítání jara, rodiče 

Spolku při ZŠ a MŠ uspořádali dětský karneval a 

závody v orientačním běhu. Tělovýchovná jednota, 

oddíl atletiky, uspořádala dětské atletické závody.  
 

Mnozí z Vás se zúčastnili tradičního setkání 

důchodců, kde s úspěchem vystoupili děti z mateřské 

a základní školy a členové TJ. V sále na Rychtě se 

odehrálo úspěšné divadelní vystoupení místních 

ochotníků.  
 

Dále se uskutečnilo slavnostní požehnání opravených 

Božích muk, které bylo spojené s putováním a 

zakončením v hostinci na Rychtě. V červnu pak 

proběhla další akce - Noc Kostelů.  
 
 

Výčet akcí uskutečněných v první polovině roku, je 

úctyhodný a všem, kteří se podíleli na jejich realizaci,  
 

Pokračování na str. 2   

 

 



 

 

tímto upřímně děkuji.   

 

A co nás čeká v druhé polovině roku? Stavební 

úpravy a instalace nové vzduchotechniky v Základní 

a mateřské škole. Bude vybrán dodavatel na nový 

dopravní automobil pro místní hasiče. Je zadáno 

zhotovení nové sochy svatého Prokopa, patrona 

obce, kterou bychom chtěli slavnostně odhalit 

v září letošního roku. Máme vyřízeno stavební 

povolení na vybudování chodníků v ulici Na 

Rybníku, na tuto akci je zároveň podána žádost o 

dotaci. Nový chodník budeme budovat také v ulici 

Ústecká, od kostela až po silnici č. I/14. 

  

Restaurovat budeme sousoší Nejsvětější Trojice, na 

což jsme získali rovněž dotaci. Nyní již víme, že jsme 

rovněž získali dotaci na bezdrátový rozhlas, který 

pokryje ozvučením celou obec.  Máme zpracovaný 

digitální povodňový plán, jenž navazuje na 

povodňový plán města Ústí nad Orlicí. 

 

Na konec bych však chtěl upozornit na jeden 

nešvar, který se v poslední době stále opakuje. 

Není snad jediný týden, abychom neřešili volně 

pobíhající psy a problémy, které s tímto souvisí. 

V jednom případě dokonce došlo k napadení psem. 

Proto bych chtěl majitelé psů upozornit na to, že za 

své psy nesou plnou zodpovědnost a musí se řídit 

vyhláškou, kterou obec vydala a je zveřejněna na 

stránkách obce.  

 

Pokud někdo nemá přístup na internet, rádi mu 

znění vyhlášky poskytneme na Obecním úřadě. 

V případě, že máte psa, který Vám občas uteče, je 

třeba, aby měl na krku evidenční známku a dal se 

tak identifikovat. Taktéž už dávno neplatí, že jsme 

na vesnici a psí exkrementy na veřejných 

prostranstvích k tomu patří. My obec řádně 

uklízíme, což nás stojí nemalé prostředky, a tak na 

druhé straně očekáváme ohleduplnost od majitelů 

psů.  

 

Na závěr Vám všem přeji pohodové léto a do druhé 

poloviny roku především pevné zdraví a jen samé 

dobré zprávy. 

 

Jaroslav Kašpar 

Slovo starosty obce Zprávy z obce 
Pálily se Čárodějnice 

 

 

 

 

 

 

 

Dlouhá Třebová: Filipo-jakubská noc se dočkala  svého 

připomenutí i v Dlouhé Třebové. Čarodějnice zde 30. 

dubna 2017 pořádal Spolek při Mateřské a  Základní 

škole ve spolupráci se skautskými oddíly. Program 

začal soutěžemi na stanovištích, kde děti plnily různé 

disciplíny, jako např. hod na cíl, slalom s koštětem 

apod. Pro návštěvníky bylo připraveno občerstvení. 

Večerní část pak obstarala taneční zábava s hudební 

formací Ponny expres. 

Při pohledu na skotačící děti na blízkém svahu si mnozí 

připomněli podobnou akci, která byla rok - co rok 

pořádána nad Hůrou. Pálení mírových ohňů s 

lampióny, hranicí, preclíky a prudkým svahem, kde 

docházelo často k tak  krkolomným kreacím, že by i 

dnes mnozí vyznavači parkouru bledli závistí. Výše 

uvedený počin se pořadatelům vydařil a hojná 

návštěvnost svědčila o správnosti rozhodnutí podobné 

tradice udržovat. 
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Slovo redakce 
 

Dobrý den, 

i já Vám chci popřát krásné letní období, které 

nezadržitelně nastupuje a nese sebou možnosti 

odpočinku, relaxace a regenerace sil. Věnovat se 

aktivitám, na které v průběhu pracovního roku prostě 

a jednoduše nezbývá čas. 

V historické rubrice si letos připomínáme 20 let, které 

letos uplynou od povodně v roce 1997, nechybí 

zestručněný přehled událostí uplynulého období. 

Mějte se pěkně a přeji příjemné čtení letního 

Zpravodaje obce. 

Martin Lamplot 

 



 

 

Z kroniky obce 

Uskutečnilo se veřejné zasedání obecního 
zastupitelstva. Proběhlo ve středu 8. března 2017 od 
17.00 hodin. Starosta zde podal informace o činnosti 
Obecního úřadu a Rady obce. Jsou vyklízeny prostory v 
přízemí Obecního úřadu, kde do dubna loňského roku 
sídlil poštovní úřad. Připravuje se výstavba hřiště, 
rekonstrukce a výstavba chodníků. Byly odeslány 
podklady pro dotaci na dopravní automobil pro 
Jednotku SDH, opravu dvou kulturních památek na 
území obce - plastik Nejsvětější Trojice a Jana 
Nepomuckého. 
 
Byly podány zprávy Kontrolního a  Finančního výboru. 
Mezi přijatými položkami se objevilo schválení složení 
komise pro výběrové řízení na zakázku malého rozsahu 
pro víceúčelové hřiště, převzetí komunikace od 
soukromého vlastníka Na Nivě do vlastnictví obce pod 
podmínkou, že zde budou před dokončením nejméně 4 
domy. Projednávala se také záležitost prodeje 
pozemkové parcely 1569/3. Rada odprodej celého 
pozemku nedoporučila, zastupitelstvo souhlasí s 
odprodejem té části, kterou si žadatel již oplotil. Byl vzat 
na vědomí výsledek auditu, který proběhl 9. února 
tohoto roku. V závěru schůze informoval starosta obce 
Jaroslav Kašpar o povrchu budoucího víceúčelového 
hřiště, místostarosta Horák informoval o sběrných 
dvorech na začátku měsíce dubna. Předsedkyně 
Sociální a kulturní komise Šimková pak oznámila termín 
Setkání důchodců, které proběhne v sobotu 8. dubna 
2017. 
 
Výroční členská schůze Mysliveckého sdružení 
Třebovská obora se konala v sobotu 11. března 2017 od 
17.00 hodin v sále Na Rychtě. 
Víceúčelový sál hostil tradiční Karneval. Děti v 
sobotu 18. března 2017 čekal program s moderátorem 
Janem Onderem a známým kouzelníkem Pavlem 
Kožíškem. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ Dlouhá Třebová. 

Další z řady výročních a bilančních setkání se 
uskutečnilo v pátek 24. března 2017 od 19.00 v 
tělocvičně. Svoji valnou hromadu zde měla 
Tělovýchovná jednota Dlouhá Třebová.  

V sobotu 25. března 2017 se konala oslava 70. výročí od 
otevření MŠ v obci. Na dopoledne byl připraven Den 
otevřených dveří, na který zavítaly desítky návštěvníků 
všeho věku. Prostory školky byly vyzdobeny dětskými 
pracemi, nechyběly ani kroniky, které mapují celých 
sedm desetiletí existence výše zmíněné instituce. 

Hasiči z Ústí nad Orlicí byli v sobotu 1. dubna 
2017 povoláni k vyproštění muže, který zůstal zaklíněný 
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Z kroniky obce 

mezi vozidlem a zdí domu v ulici Na Nivě. Vyproštěný byl 
ve vážném stavu letecky transportován do Fakultní 
nemocnice v Hradci Králové. 

Ve středu 5. dubna 2017 zasedala Rada obce.  Vydala 
stanovisko k vlastnictví silniční vegetace v průjezdním 
úseku silnice č. 14 na katastru obce, schválila navýšení 
odměny pro předsedkyni Kulturní a sociální komise obce. 
Následně přidělen uvolněný byt v nástavbě domu čp. 232. 
Rada vyjádřila souhlas s používáním znaku obce na 
sportovních dresech místní TJ. Byl schválen hospodářský 
výsledek ZŠ a MŠ a schválena účetní závěrka ZŠ a MŠ za 
uplynulý rok a z rozpočtové oblasti pak došlo ke schválení 
rozpočtového opatření č. 1/2017. Obsah je dohledatelný 
na webu obce. Dále bylo řešeno volné pobíhání psů, 
kterého přibývá, včetně problematiky příslušné obecně 
závazné vyhlášky vztahující se k předepsaným 
podmínkám, za jakých je možno se psům v obci 
pohybovat. 

Ve čtvrtek 6. dubna 2017 zemřel pan Luděk Dušek. 
Podlehl vážným zraněním, které utrpěl po kolizi s vozem. 
Bylo mu 59 let. Poslední rozloučení proběhlo ve 
čtvrtek 13. dubna 2017 od 12.00 hodin v obřadní síni 
Městského krematoria v České Třebové. Čest jeho 
památce!! 

V pátek 7. dubna 2017 zemřel pan Václav Pirkl. Odešel 
náhle, ve věku nedožitých 64 let. Poslední rozloučení se 
zesnulým proběhlo v úterý 18. dubna 2017 od 14.00 hodin 
v kostele sv. Prokopa v Dlouhé Třebové. Čest jeho 
památce!! 

 

V sobotu 8. dubna 2017 se po dvacáté-šesté sešli senioři z 
obce. Setkání důchodců pořádal Obecní úřad ve 
spolupráci se zastupiteli a Sociálně - kulturní komisí. 
 
V neděli 9. dubna 2017 se - krátce po 15. hodině - u 
Dolského potoka na rozhraní katastrů Knapovce a Dlouhé 
Třebové vysvětila Boží muka, která byla před časem 
poškozena vandalem a nyní znovu obnovena. 
 

14. dubna 2017 - zemřela paní Vlasta Škorvánková. 
Odešla ve věku 61 let. Poslední rozloučení proběhlo v 
pátek 21. dubna 2017 v 10.00 hodin v obřadní síni u 
městského hřbitova v Ústí nad Orlicí. Čest její památce!! 
 
Ve středu 26. dubna 2016 se sešli radní obce. Schválili mj. 
smlouvu o provedení stavby na výstavbu chodníků v obci, 
zhotovení digitálního povodňového plánu v souladu s 
platnou legislativou, nákup osobního vozu na rozvoz 
obědů z místní školy, pořizovací cena ojetého vozu nesmí 
přesáhnout 180.000,- Kč. Dále se zabývala problematikou 
výměny podlahové krytiny /lina/ v obecním domě čp. 232.  
 

http://www.kronikar.estranky.cz/clanky/deje-se/nahle-odesel-hospodar-telem-i-dusi--pan-vaclav-pirkl.html
http://www.kronikar.estranky.cz/clanky/deje-se/bozi-muka-vysvecena.html
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Devatenáct předškoláků přišlo se svými rodiči k zápisu 
do 1. třídy. Ve středu 26. dubna 2017 se na zdejší školu 
bylo možné zapsat od 14.00 do 16.30 hodin. 
 
5. května 2017 - Páteční silná bouřka se neobešla bez 
následků (viz. fotografie). 
 
V centru obce, na rozhraní ulic Na Placi a Ústecká, se ve 
středu 17. května 2017 stala dopravní nehoda. Střet 
cyklistky s osobním automobilem. Na místě zasahovala 
RZS a Policie ČR. 
 
Pátek 19. května 2017 patřil  divadlu. Ochotníci z obce 
pozvali do sálu hostince Na Rychtě veřejnost na 
premiéru hry (Ne)svatba. V hlavních rolích se publiku 
představila nová sestava ve složení: Iveta Pirklová, Jana 
Kántorová, Tomáš Kántor a Jan Vaněk. Další 
představení se uskutečnilo v sobotu 3. června 2017 od 
19.00. 
 
V sobotu 20. května 2017 se od 10.00 hodin na Starém 
hřišti konala okrsková hasičská soutěž. Pořádal místní 
Sbor dobrovolných hasičů. 
 
U Myslivecké chaty se v neděli 21. května 2017  konal 
další ročník soutěže v orientačním běhu pro děti i 
dospělé. Pořádal Spolek při MŠ a ZŠ.  
 
Radní obce se sešli v pondělí 29. května 2017 v 16.00 ke 
své schůzi. Nejprve schválili program zasedání a 
provedli kontrolu usnesení z minulého zasedání Rady 
obce. Radní schválili příspěvek ve výši 4.000,- Kč na akci 
Sportovní den pro TJ Dlouhá Třebová. Schválení 
vyhlášení záměru prodeje pozemkové parcely 1640/7. 
Dále schválili prostranství Starého hřiště jako místo pro 
oddávání. 
 
Radní obce se seznámili s výstupem ČŠI, která provedla 
na základě stížnosti od soukromé osoby šetření v místní 
škole. Shledala zde nedostatky v oblasti nedostatečné 
kvalifikovanosti pedagogických zaměstnanců. Na 
výslednou zprávu ČŠI odpověděla ředitelka školy a Rada 
obce podporuje její stanovisko.  
  
Byla schválena smlouva o dílo na akci "Rekonstrukce 
osvětlení na víceúčelovém hřišti". Bylo schváleno 
rozpočtové opatření č. 2 (schválený nákup osobního 
auta pro rozvoz obědů). V závěru radní schválili termín 
konání zastupitelstva obce na pondělí 5. června 2017 od 
17.00 v zasedací místnosti Obecního úřadu.  
 

V pondělí 5. června 2017 se o páté hodině odpolední 

sešlo téměř kompletní zastupitelstvo. 

Foto: Adam Lísal, 2017 

Pro nemoc se omluvila pouze předsedkyně Kontrolního 
výboru, Mgr. Blanka Valachová. Po úvodních 
procedurách byl schválen program zasedání, byla 
schválena nominace návrhové komise a ověřovatelů 
zápisu. Po kontrole usnesení z minulého zastupitelstva 
se přistoupilo k podání zprávy o činnosti místní správy a 
Obecního úřadu. Jsou v běhu dotace na chodníky, 
dofinancování v oblasti památkové péče a kulturního 
dědictví z programu Obnovy venkova. Před dokončením 
je víceúčelové hřiště, které bude slavnostně otevřeno v 
sobotu 24. června 2017. Proběhlo reklamační řízení po 
kanalizaci, byl pořízen čtyřkubíkový kontejner na 
bioodpad. Na prázdniny se chystají tradiční úpravy ve 
škole, mj. rekonstrukce sociálního zařízení atd. Starosta 
obce veřejně poděkoval členům hasičského sboru a 
zaměstnancům obce, kteří se podíleli na likvidaci 
následků silného deště v pátek 5. května 2017 U 
Transformátoru. Zprávu o plnění rozpočtu přednesl 
předseda Finančního výboru, Ing. Jiří Slezák. Informoval 
rovněž o kontrole, kterou společně s účetní obce, paní 
Věrou Prusákovou,  provedl 1. června 2017 v místní 
škole. 
  

Bylo schváleno: rozpočtové opatření č.3/2017, 
závěrečný účet obce za minulý kalendářní rok, účetní 
závěrka obce za rok 2016, zadávací řízení na zakázku 
malého rozsahu na dopravní automobil pro Jednotku 
Sboru dobrovolných hasičů a schválení členů komise 
pro výběrové řízení. Dále bylo na programu: schválení 
finanční částky na dofinancování výše uvedeného vozu, 
schválení dotace na vůz od Pardubického kraje a 
smlouvy ohledně dotace ve výši 110.000,- Kč na novou 
sochu sv. Prokopa. V rozpravě vystoupivší starosta 
informoval o jednání s Avenou s. r. o. o pozemkovém 
vypořádání mezi touto společností a obcí. 
 

V požehnaném věku 95 let odešla paní Erna Jasanská. 
Zemřela v úterý 6. června 2017. Poslední rozloučení 
proběhlo ve středu 14. června v kostele sv. Prokopa. 
Čest její památce!! 
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se šíří zvěst, že musí být zahájeno odpouštění vody z rybníku 
Hvězda. Je plný a hrozí akutní nebezpečí protržení hráze. Starostovi 
Halvovi není lehko u srdce, když touto zprávou bere naděje mnohým 
z těch, kteří věřili, že se hladina již závratně zvyšovat nebude. 
V důsledku tohoto opatření voda opět velmi rychle vystoupala. 
V budově Obecního úřadu je rázem 120 cm vody. Situace z pondělí 
na úterý je kritická. Voda stále stoupá. Lidé jsou bezmocní. Jak 
vzpomínají lidé ze zatopených domů: „před vodou neutečeš“. 
Mnohde rychle vystěhovávají nábytek do vyšších pater, berou si 
sebou fotografie, vzpomínky na dětství, dobře ví, že by je voda 
nenávratně zničila. A často bývá ztráta těchto materiálů bolestnější, 
než porouchaný spotřebič toho či onoho typu. A pak ten zlověstný 
hukot vody. Všude ticho, jenom rozběsněný tok si šumí svoji píseň 
zkázy. Lidé nezamhouří oka. 
 

Je úterý, 8. července 1997. 1 hodina 20 minut. Práce záchranářů 
nepolevuje. Ba naopak. S vypětím všech sil úměrně reagují na 
dotírající živel. Jsou evakuovány další osoby. V 1 hodinu 50 minut je 
zaevidován nejvyšší stav hladiny řeky v historii obce. Ve 3. hodiny 30 
minut voda začala kulminovat. Konečně. Tam, kde voda opadla, 
začaly okamžitě úklidové práce. V mnoha domech bylo naklizeno 
v souvislosti s blížícím se pouťovým víkendem, teď byly místnosti 
mokré, plné nánosů všeho možného a na likvidaci nepříjemného 
mazlavého bahna. Pomáhá Armáda České republiky. Vojáci 
distribuují pitnou vodu. Soused jde pomoci sousedovi, pomáhá, kdo 
může. Mnoho lidí přináší pomoc materiální, která se distribuuje do 
postižených míst. Balené vody, hygienické prostředky. Je minimum 
lidí, kteří by zůstali stranou. Každý se snaží pomoci, dle svých 
možností. 
 

Postupně je obnovena autobusová doprava, rychlíkové vlaky jezdí 
oklikou přes Havlíčkův Brod. Přes naší obec jezdí jen osobní vlaky ze 
stanice Česká Třebová do stanice Ústí nad Orlicí město. V naší obci 
bylo zaplaveno 93 domů, z toho dva domy jsou poškozeny těžce (čp. 
152 a 189). Škody na majetku obce dosáhly závratných 8 miliónů 
korun. Ale lidé obstáli. Jak záchranáři, hasiči, dobrovolníci, 
zaměstnanci Obecního úřadu, vedení obce. Tak i ostatní občané. 
Všichni projevili vlnu solidarity a ochotu pomoci. I po dvaceti letech 
je dobré jim Všem říci Díky!!! 
 

Místo závěru. V úterý 29. července 1997 se do obce přijel podívat 
prezident republiky Václav Havel s chotí. S manželkou Dagmar byl 
ženatý od ledna toho roku a pro první dámu to byla jedna z prvních 
cest do regionu po boku svého manžela. Prezidentský pár se krátce 
zastavil na dolním konci a posléze u kostela v centru obce, kde 
podebatoval s přítomnými občany. Následovala návštěva jedné ze 
zatopených nemovitostí a program prezidentské cesty v obci byl u 
konce.  
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Dlouhá Třebová: Léto 1997 začíná optimisticky. Přelom června a 
července je tropický. V řece je tolik vody, že by se tam, jak soudí 
staré rčení: „neutopilo – ani kotě.“ Vysvědčení pomalu zasychá a 
děti i dospělí začínají spřádat plány na prázdniny a své zasloužené 
dovolené. Nic nenasvědčuje tomu, že se právě toto léto zapíše do 
historie. Optimistické výhledy hatí prognózy meteorologů. Chystají 
se vydatné srážky, přívalové deště. Místy může dojít ke zvednutí 
vodních hladin. Zprávy podobného znění se linou z televizních a 
rozhlasových přijímačů. V Dlouhé Třebové se mezitím chystá pouť. 
Tradiční svátek pro zdejší obec. Pečou se koláče, na Starém hřišti se 
usadili kolotočáři. Hasiči připravují kulturní program a zázemí 
s občerstvením. Zanedlouho však nejenom oni budou mít dočista 
jiné starosti. 
 

Mnohého staršího pamětníka předpovědi meteorologů zneklidní. 
Tak počkat!! Tohle už tu jednou bylo. Naráží přitom na 39 let staré 
události, kdy se právě v době pouti vylila roku 1958 řeka Třebovka 
z břehů a napáchala velké škody. Mnohde způsobila dramatické 
situace. Ve 20. století se voda vylila několikrát. Často byla tato 
událost glosována v kronice obce – jako velká voda, která nemá 
pamětníka. Jenže živel neřekl poslední slovo a teprve kronikář v roce 
1997 mohl napsat, že se jedná o největší povodeň. Co do rozsahu 
zatopení a škod překonala povodeň z roku 1997 všechny předešlé. 
V pátek čtvrtého července 1997 začíná pršet. Je po obědě a lidé 
netuší, že jejich plány na víkend zhatí vyšší moc. Příroda si poroučet 
nedá. Sobota proprší celá, koryto se povážlivě plní. Nejen u 
odpovědných osob začíná plnící se koryto řeky budit obavy. Zábava 
na hřišti je zrušena. V neděli 6. července je v 14.00 vyhlášen II. stav 
povodňové aktivity. Starosta obce Dlouhé Třebové Bohuslav Halva 
svolává povodňovou komisi. V hasičské zbrojnici je zřízen 
Povodňový štáb. Nastává neklidná noc. V noci na pondělí 7. 
července 1997 voda zaplavuje pozemky. Je jasné, že brzy začne 
ohrožovat nemovitosti stojící v blízkosti řeky. Je třeba jednat rychle. 
 

Pondělí, 7. července 1997. Dopoledne je vyhlášen III. stav 
povodňové aktivity. Voda stoupá velmi rychle a úvaha o zatopení 
domů se ukázala jako oprávněná. V tělocvičně je zřízeno provizorní 
ubytovací a stravovací zařízení. Část evakuovaných zde najde azyl. 
Celkem bylo evakuováno 16 domů, 19 lidí našlo útočiště v sále, 
rovných 50 obyvatel se se uchýlí k příbuzným, kteří bydlí mimo 
dosah řádícímu živlu. Hasiči i dobrovolníci nasazují své životy při 
evakuaci a zajištění ochrany osob a majetku. Tam, kde je to možné 
– evakuují i hospodářská zvířata.  
 

Je přerušena autobusová doprava, později dojde k zastavení 
železniční dopravy. Trať je podemletá a na některých místech hrozí 
sesuvy. Tohle si žádný bezpečnostní analytik nemůže vzít na 
svědomí. V sázce jsou lidské životy. Vlaky se zastaví. Řada lidí má 
problémy se dostat odpoledne z práce. Ráno ještě z obce odjeli do 
svých zaměstnání, odpoledne a navečer je situace komplikovanější. 
Dlužno říci, že řada z nich pomáhá ve svých podnicích, institucích, 
firmách s odklízením věcí, které by mohly podlehnout zkáze. Spisový 
a další materiál je stěhován do vyšších pater. Také na Obecním 
úřadě se v rychlém tempu vyklízí. Úřadovny tehdy sídlily v přízemí 
budovy a nyní jsou v bezprostředním ohrožení. Dokud funguje 
rozhlas obce, Obecní úřad s vervou informuje občany o aktuální 
situaci a opatřeních. Mobily ještě nejsou tak rozšířené, jako je tomu 
dnes. V průběhu času však i rozhlas umlká. Neumlkají ale hlasy 
záchranářů. Navzdory vyčerpání plní hasiči a další záchranáři své 
úkoly. Hlásí se dobrovolníci. A přitom to nejhorší má teprve přijít. 
 
Je pondělí, 7. července 1997, večer. Voda stoupá. Stále nedosáhla 
kulminačního bodu. Zatopeny jsou desítky domů. Voda se vylévá do 
ulic, ohrožuje Obecní úřad, kostel, blíží se i k sídlu povodňového 
štábu. Tam, kde voda ještě není, stojí lidé a s obavami hledí, kam se 
hnědá, kalná voda dostane za hodinu, dvě. A pak to přišlo. Ve 21.45  
 
 

 

Povodeň v roce 1997, Dvacet let poté 
 
 


