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Polorrai letos poněkotikdté suád,ěIt lidp boj s uodou
r

KATEŘINA KAPKoVÁ

Polom, Bělotín _ Řička Luha
v Polomi se ve stŤedu hned
zrána vylila z bŤeh . NestÍ.
hala uŽ pojÍmat vodu z deště,
ďe ani z okolnÍch kopcri. Ko-

lem desáté hodiny u že|ez.
ničniho podjezdu hrozila vo.
da vylitim pŤes cestu a od.
ŤÍznutÍmvelké části vesnice'
Někde uŽ měli v té době za-

hrádky uplně pod vodou a

jen čekali' až začne voda pro.

sakovat zespodu do domu
nebo se pŤelévatpŤes práh.

JiŽ poněkolikáté je

letos

," popisuje situaci DrahomÍr Sehnal. Voda k nim pŤišla z Luhy, jiná se tlačila zespodu, kanďizace je tam
plně ucpaná. ,,Ani se nedá
splachovat,.. dodává jeden z

jsou uŽ málo platné. ,,Voda

cičerpatvodu.

me,..dodává.

muŽri,

V

kterf mu pŤiŠelpomo-

domě pŤes cestu uŽ se
smiŤujÍ s tím, Že jim kaŽdou
chvÍli nateče voda do domu.
od prahu uŽjeji hladinu dělÍ
jen asi tŤi centimetry. Je pril
hodiny po desáté a pytle, kte.
ré tam pŤed t dnem kolem

obtéká kolem nich,.. vysvět-

luje tamni dobrovolnik Stanislav Šrámek. ,,Čekáme, aŽ

pŤijedou z Hranic profesio.
nálnÍ hasiči s technikou. Bez

té tady toho moc neudělá-

Zatím ďespoĎ dobrovolnÍ
záchranáŤi pomáhaji Matěj.
krim vynáŠet nábytek a bilou
techniku do vyŠšÍchpater.
ta hráz z pytlri s pÍs''Jestlipraskne,
pak se na ten
kem
jejich d m vyvalí obrovsk1f

potoka nahromadili hasiči, proud vody

a uŽ toho

moc ne.

zachránÍme,.. myslÍ na nejhoršíSrámek.
,,Voda uŽ je vysoko' nedá
se pŤed nÍ nikam utéct,.. sle-

duje situaci kolem domu
Jarmila Matějková.,,Vloni
nás hasiči zachránili a teď

nám také ohromně pomáhají'.. pochválila je Žena, která
je z toho, žeuŽtak dlouho pr.
ŠÍ'tiplně bezradná. ,,UŽ jsme
staršílidi. Je nám uŽ sedm.
desát, ďe tohle tady jeŠtěne.

pamatujeme'.. Ťiká Jarmila
Matějková.

JejÍ sousedka ráno

jeŠtě

tak tak stihla odvést dítě do
školy' Zpátky uŽ se brodila
téměŤ po kolena ve vodě'
Všechna vozidla z postiŽené

oblasti jsou vyvezena u

dti".

V Bělotíně se Luha vylila

také' ďe naštěstÍ jen na lou.
ky a na zahrady. obyvatelé
bydlÍci na jejim bŤehu ale

ohroŽován povodněmi Karel
CeladnÍk, kter:Í bydlÍ v Po.
Iomi u cesty, jeŽ byla ve stŤe.
du ráno celáza|itá vodou' Na

dvoŤe měl čerpadlo a prri.

běŽně se snaŽil hladinu sni.

Žovat.

,,Minul t den

nám

voda obtékala kolem baráku.

Zespodu od potoka, shora z

les . Do domu nám ďe

na.

Štěstínenatekla. Vloni to by-

lo horšÍ.' To jsme jí měIi v

domě asi metr,.. ŤÍká Čelad.
nÍk a odevzdaně čeká, jak se
bude situace dále vyvíjet.
,,Pokud bude prŠettakhle
mÍrně' tak by to nemuselo
bft tak zlé,.,mÍnÍoptimisticky.
Jeho sousedé uŽ také chodi]i ve stŤedu ráno kolem
domu ve vysokfch gumácích

a hodnotili situaci h Ťe, neŽ
jaká tam byla pŤed t dnem.

celou zahradu pod

''Máme
vodoua:uŽivněkte4fch

mÍstnostech je pár centimet.

Že-

lezničnÍ trati, která je vyv šená. Vodou uŽ dokáŽe projet
jen traktor, jehoŽ Ťidičfun.
guje teď v obci jako posel a
obyvatele jednotliv ch části
informuje o situaci ,,u souse-

MARt{ÝBo.'.Jednaznejvíccpost!žen!chbyIavestÍeduvPolomičiístnariptnemkoncivesnice.Voduvdonrěrrrě|iužhemdop!d

počÍtajÍs nejhorŠím.,,Teďto
tady jeŠtěnefoéte, pŤijedte
později' to uŽ budeme mÍt
vodu v domě,.. volá jedna Že.

na a ukazuje prstem na zahradu, která uŽ je prf zčásti
pod vodou. ,'Vloni jsme měli
metr vody i doma, minul:f
t den se to do baráku nedo.
stalo, ale teďto asi bude hor.
ŠÍ'..pŤedj imá panÍ Rovenská.

Hladinu Luhy pr:f sleduje od

rána a zdá se jÍ' Že pr1f trochu
poklesla. V kaŽdém pŤÍpadě
uŽ ale v někteqfch místech
,,olizuje" mostky.

