Záplavy 2013
V noci z 1. na 2. června 2013, přesněji v brzkých nedělních ranních hodinách postihly
Lukavec, stejně jako celou řadu dalších obcí v téměř všech krajích České republiky, záplavy.
Přívalové deště, které Lukavec sužovaly celou noc, a již příliš namočená zem po předchozích
deštích, vedly k tomu, že se Lukavecký potok vylil ze svých břehů a rozlil do okolních luk, polí
a zahrad v délce cca 1 kilometru do šíře 20-30 metrů. Třetí stupeň povodňové aktivity byl na
Lukaveckém potoku vyhlášen v 5:00 hodin ráno.
Dle informací od našich starších spoluobčanů tak vysokou hladinu nikdo nepamatuje již
téměř 50 let, tedy od té doby, co byl potok zregulován.
Dá se říci, že jsme měli štěstí v neštěstí, neboť vzniklé škody nejsou nijak rozsáhlé
v porovnání s jinými postiženými obcemi. Došlo k zaplavení jednoho domu, a to č.p. 50, kde
voda sahala do výše 1 metru. U č.p. 110 voda dosahovala 30 cm od domu a u č.p. 19 byla
zatopena stodola a dům byl obklopen vodou ze tří stran také 30 cm od domu. Voda se však
dostala do garáží, sklepů, hospodářských budov, apod. Stáj byla zaplavena u č.p. 45, kde byla
zvířata převedena do stodoly. U č.p. 43 byla zaplavena králikárna. U č.p. 112-117 byly
zaplaveny garáže a kolny, u č.p. 118 byl zatopen sklep.
Hladina kulminovala mezi šestou a sedmou hodinou ranní, poté začala pomalu klesat. Již
navečer byla hladina na většině míst v korytě a voda opadávala.
Vedení obce by tímto rádo poděkovalo členům Sboru dobrovolných hasičů, kteří pohotově a
s velkým nasazením zasahovali na místech, kde byla situace nejkritičtější (plnili a rozváželi
pytle s pískem k ohroženým domům, uvolňovali průtok pod mosty, čistili kanály, odstraňovali
nánosy bahna ze silnice, apod.). V odstraňování následků záplav pak pokračovali i v pondělí,
kdy už byl potok zpátky ve svém korytu jen s mírně zvýšenou hladinou (čerpaly vodu ze
sklepů, studní, čistily komunikace, apod.). Poděkování patří také panu Petru Charvátovi,
který poskytl písek pro plnění pytlů a těžkou techniku, a také panu Bohumilu Flosmanovi.
Dále chceme vyjádřit dík všem spoluobčanům, kteří ochotně pomáhali svým více postiženým
sousedům.
Nenadálá situace prověřila naši připravenost, odhalila nedostatky a ukázala, že když je třeba,
umíme si pomáhat. Věříme, že se nám záplavy v takovémto rozsahu na mnoho dalších let
zase vyhnou. Avšak je třeba, abychom se z této situace všichni poučili.
Ti z Vás, kdo mají nějaké zajímavé fotografie, o které by se chtěli podělit s dalšími, tak aby
mohly být přiloženy ke kronice a zůstat pro další generace, nechť je doručí na Obecní úřad.
za vedení obce
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