D mponičily zárylarryi požár

Majite| vyčís|ílš|<odu na660 tisíc. Oheř napácha| škody h|avně proto, Že v domě vybuchla propanbutanová lahev

prrnn polÁt<ovÁ-uvÍnovÁ
Polom/ Nejprve mu drim po-

demlela voda během ničiv1fch

záp|av, neuplynuly ani dva
měsíce, a objekt téměŤ vyhoŤel. Na čtyŤiašedesátiletého
majitele domu v obci Polom
na Hranicku, jehož stavenÍ

pŤijeli v noci na titer1f hasit

jednotky z Hranic a okolÍ, tro.
chu moc smrily najednou.
Celkovou škodu policie odhaduje na 660 tisíc korun.

,,K zahoŤení hospodáŤské

usedlosti došlo v ter1f asi o
p 1 tŤetÍráno. oheů zniči]
kompletně sedlovou stŤechu

nad hospodáŤskou částíbu-

dovy, která slouži]a pro chov
domácích zvitat,jako dÍIna a

jako sklad věcÍ,.. uvedla

pŤe-

rovská policejní mluvčÍMichaela Sedláčková.

Majitel obydlí pŤiŠelkvuli
rozsáhlému poŽáru o dvě kuchyĎské linky, mrazák, sttil,
sekačku, ale také o dalšívěci v
dilně jako sekačku, elektro.
motor, motocykl nebo finskou
saunu.

,,ShoŤela také polovina stŤechy nad obytnou částÍdomu a

došlo k propadnutí stropu v
komoŤe a v chodbě,.. doplnila
dálemluvčÍ.
Na místě zasahovali profe-

sionáIní hasiči z Hranic a

dobrovolné jednotky z BělotÍ-

na a

StŤÍteŽe nad Ludinou.

VyšetŤovatel hasičri pracuje s

několika verzemi

púltÍetíránojednotkyhasičúzHranica
pŤíčin RoDINu PosTIHLo DALšÍNEšTĚSTÍ. Kpožáru hospodiíŤskéhofiVenívobciPo|omwiiždělyvriterfkolem
jeho

vzniku poŽáru ajednou z nich
je i Ítmyslné zapálenÍ. ,'Není

to tak jednoznačné,těch moŽnostÍ je více. Mezi ty dalšípŤí.

oko|í. oheř zachvátil stÍešníkonstrukci nad hospodáŤskou částíbudovy a prohoÍel i do obytné. |'r,|ajitele pÍitom v čerunu poďihly ničivéáp|avy

objekt patÍil k nejvíce postiženfm v obci.

Miroslav Schwarz. Podle něj
byla hospodáŤská usedlost v
nická závada,.. uvedl vyšet- době vzniku poŽáru prázdná.
Ťovatel pŤerovsk ch hasičti ,,Jednalo se o objekt po počiny patŤí i nedbalost či tech-
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vodnÍch, kterÝ byl zaplaven nj'chobydlívobci.Majitelbyl škody hlavně proto, Že ná.
do vÝšky asi B0 centimetrri. v té době v láznÍch na rehabi- sledkem zahoŤení uvnitŤ vy-

DrimsepozáplaváchvysouŠel

litaci,....uvedlSchwarz. buchla
značnéhev.

a šlo ojedno z nejvÍce zasaže- oheĎ napáchal tak

propanbutanová lá-
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