Přišli o domy. Byďí v buňIrách
Rodinám z Po|omi a z Bě|otína obce sehna|y provizorní byd|ení. Ve||<á voda jim totiž zdevastova|a jejich obyd|í
domě spát nem Žu. Mám pro-

KATERINA KAPKOVA

EtěIntín/Poloml V suché posteli se dnes v noci poprvé od povodní konečně vyspaly tŤi ro-

diny

z

Polomi

a dvě z

Bělotína.

obce jim sehnaly provizorní
unimobuiiky. Jejich domy

jsou totiŽ tak vlhké; Že v nich

ještě Ťadu měsÍcti nebudou

blémy s d;fcháním a vlhkost
mě poŤád dráŽdi ke kašli' Je to
o zdravÍ... svěŤila se Jana
Humplíková. Naposledy byl
její d m zatopen v roce 1997.

,,Ale teďjsme v něm měli jeŠtě
o pril metru vody více,.. Ťekla
Žena, která je rozhodnuta se

po poslednich zkušenostech s
velkou vodou z Polomi odstě-

hovat. ..To uŽ nemá cenu
spravovat. Tolik peněz uŽ
jsme do toho investovali a
všechno je zničeno...

Dalšírodina z Polomi, která
má dvě malé děti, je ďokonce

povinna se do unimobuněk

nastěhovat. ,,Statik jim zakázal v domě bydlet. PŤi těch
deštÍchse totiŽ nad jejich pozemkem pohnul svah a hrozí,
Že se bude sesouvat ďá|, až
d m zboŤí,.. uveď starosta
Sládeček a slíbil, Že se této rodině bude snažit sehnat ještě

jednubuĎku.

Polomské rodině

s

dětmi

podaljiŽ pomocnou ruku i ne.
dalekf BěIotÍn. SlíbitjÍ zap jčit jeden ze sv;fch nájemních

byt ' aby

moh}a ŽÍt v dtistoj-

nÝch podmínkách i po tu dobu, neŽ se bude moci vrátit
domri.

Po|aačovÍ{na3tťaně2

mocibydlet.

Dvě rodiny z obce Polom
majÍ od včerejŠkak dispozici
kaŽdá po dvou buĎkách, pá.

tou zap jčila obec pro tŤetí
nejvíce postiŽenou rodinu.
,,PodÍvejte, užtady
miím postel. V domě

spátnemúžu. Mám
problémysd cháním
avlhkostměpoŤád
driáždíke kašli.

Jetoozdraví.,,

Jana Humplíková z Po|omi

,,Pán v nÍ bude pŤespávat sám.

Zbytek rodiny pŤestěhoval ke

svÝm pŤibuznym,,, podotkl
starosta Polomi Václav SIá.

deček. Podle jeho odhadu budou lidé v těchto provizorních

podmÍnkách bydlet hodně
dlouho. ,,DŤÍve neŽ do Vánoc

jim ty domy určitě nevyschnou. Navíc v nich bude potŤeba udělat plně nové pod.

Iahy a omitky,., naznačil
dlouhodobf proces obnovy
Sládeček.

ManŽelé HumplÍkovi

si

v

včera do unimobuněk pŤestěhovali prvnich pár věcÍ. ,,Podívejte' uŽ tady mám postel' V

PRoVIzoRNÍ DoMoV. Jana HumpIiková z Potomi si včera do svého provizorního bydliště stěhovala pruní věci. V jejím dorrrě byl pÍi povodních rrretr
vody a dodnes se v něm kvjili v|hkosti nedá spát Foto: KateĚina Kapková

