Ještě j ednou k poaodním . .
Patříme taki k těm' kpmu se
u čerunu prohrwla uelki uoda

celým, dnmem.

kma

dabře uím,

co taknud, uoda dnltaže, u roce
1965

po prŮtrži rnraien

nad.

a jedrn

uyčerpdní zablareni

studny' Neměli jsme jiný zdroj
Uody' proto jsem asi 10 dnů po
puodni wlala na obecní úřad,

čerpali studnu ješti alespoň je.
dpnkrd't _ to už se al'e nikda rE.
obtěžoual. Tři týdny jsme

Býš|auicetni narn spd.l dů'm^
Proto j sem z,,rwší lptošní uody,,
npdělala žádnnu trased.ii. Ni.
kda nitn rwzemřel a střuha
nad hlawu narn nkÍ zůstala,
Tardit' že dadrps žijeme jakn
cifuini před lity' by byla jejbh uďnuodu,
unižka. Alp to npchci řešit,
odpouědžla,
Chti se zmínit o pomoci, o že k narn tektpré se stale mluuí. Mě tyto dy |nsiče
čldnky dpuedpu rozčílittak, že pošle' Na druhý dpn běIotínští ta,

ruuím' jestli mám řudt' rubo

roztřís]ut i to' co nam ještě zby.
l,o. Jedina pomoc' které se nam
dnsta|n, bylo uyčerpdníjímky,
oduoz uytrhaných

pdkih,

dpset

tisít larun od Charta Hranite

rnsili

uodu od sousedů, npž se dalo
Id,y se budnu studny, znečiŠtini kowt a udžlut si ulastní příbahnprn z pouodní, čistit' Na to wjku rw obecní wdnuod. Až si
mi bylo sděl'ern paní Perutlto. btdu maci zaplatit hasi'če, tak
uou, žie až rn nás dajdp řada.
si studnu nBcham ttyčerpat uí.
Po dntazu, proč se tpdy čerpají cekrdt, ale určitě už ne od hasi.
stttdtly tam' kdp mají i udu z čůzEělotírn.
obecní|n
A co se týki

hasiči přijeli' wdu odšerpa,li,
alp hned búo jasné' že jedrnu

tn staiit nBbude. EJěhem týdrp'
|tdy hasiii odčerpd,uali uodu u
damech rw knwírh' jsem byla
|wsiče poprosit' aby ruirn w-

finaniní pomaci

od obce? Naše,
bohužel snxut.
rw, zkušernst je

že pomoc je pouze

pro nžkte.

ré. Jak jinak si mám uysuětlit,
že nžItnmu uoda zdalpka npnapac|rula tolik škady co ná'rn a

firnnčnípomoc jak od obce' tak
od ministerstua pro místníroz.

wj už dóurn

dnstali? Na

fu4tn

uode

uydilali ti' kteří mžli u

dpmBch mnkro i před ní, jen to.

ho dnuedli dabře wužít.Byla
by mi hanba Uykl'dÍInt, kolik
jsme dnstali od knhn peruěz a
ještě si chndit na úřady pro
ltnždpupodporu'

Nanpak jsem sama poslala

mhnho dórcouskjch sms, protože uím, že na tom byla spousta
lidí jeŠtihůř. AIp bohužel, talmuy je žiuot a takoud je i naše

srnuhtá zkuŠerpst z pouodní,
DnBs už od nilmho nic npčekd,me a pomafuime si, jak se dú.
Přece jen bych ale rdda podžlauala touto cestou Charitě
Hranice & panu Romarnui Bočarnui, který nórn oduezl ueškB.
rou suť. Byl totiž jedirrý' kdn se
byl podíuat uunitř dnmu, a pro-

tnnbnBchtžI. VěraSehnalová

