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HranÍcku shoŤel d m, tentokrátv Polomi

Nemáme teď kam jťt

Pobm/ Majitel m domu, kterÝ zahoŤel na okraji Polomi,

sousední město Bělo.
tÍn rozhodli podat pomocnou
ruku. PartnershÍ pár dostane
zdarma stŤešnÍkrytinu a dŤe.
vo na noqf krov.Z lazni, kde
teďoba pobÍvaji' se však bu.
se obec i
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dou muset vrátit zpátky do
unimobuněk, kam je vyhnala
červnovápovodeů''

PoZar d^omu, Xtery UVt aZ ao

letošního jara

i

pštrosífar.

mou, oanámil hasičtgn muŽ ze

sousedství Pavel Matějka.

,,Moji Ženu vzbudily rány' jakoby někde padal plech a pak
i trámy. ProtoŽe zrovna spra.
vujeme stťechu, myslela si že
nám někdo krade materiál a
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takvyběhlaven.
A pak uviděla, jak ze sou.
sední stŤechy šlehajíplame.
ny,.. popisqje Matějka hr z.
nou událost. ,,Ty plameny
šlehaly tak tŤicet metrú do
vÍŠkv.Ani jsem si v té hnize

nemohl vzpomenout, kolik

majÍ hasiči číslo'Mlsto,
abych vyéukal 158, hledď

jsem je v seznamu,..pŤiznává

ávn

opĚr Úročru

úy'M části. Maiilele
Foto: Reoro Deník

onř

rrad hospodáŤskou &ístíbudorry a prohoÍel i do
aiďto objekt patÍi| k nejvíce pog.tiženfm v obci.

zadráti| stÍešníkonstrukc{

pŤitom už poetiltly ničivéáp!a'y

muŽ. PoŽár byl tak vytaanÝ,
Že jej moh]a z oken sledovat
celá obec. ,,Když jsem pŤijel
na místo, uŽ tam byly sbory z
Hranic a Radíkova a oheĚ se
začinal pŤesouval i na obyt.

nou část. Vypadalo to bezna.

dějně,.. vzpomíná starosta Po-

lomi Václav Sládeček a ihned

kontaktoval majitele.,,Pan

Sehnalje teďse svou družkou
v láznÍch, ďe během hodiny a
pulbyl tady,.. Ťíká Sládeček.
Ietos v červnu postihla Draa jeho druŽku

homíra Sehnala

Janu Humplíkovou ničivá

povodeř. Vjejich zatopeném

knlli vlhkosti ve
zdech dodnes nedá Žít. obec
jim začátkem července sehna.
la dvě unimobuĎky a odhaďa,
Že v nich budou muset bydlet
domě se

uejménědozimy.
,'Byli jsme pod vodou uŽ v
roce 1997, ďe letos to bylo
horšÍ' To uŽ nemá cenu spra-

vovat. Tolik peněz uŽ jsme do
toho investovali a vŠechno je
zničeno,'. konstatovďa po po.

vodních Jana Humplíková a
naznačila, že by se z Polomi
nejraději odstěhovala' Ani ve
snu ji tehdy nenapadlo, Že o
dva měsíce pozděj i bude

jejich

dtimvpliamenech.
,,Neznám pŤíčinutoho poŽáru, nemluviljsem

s

policií,..

Ťíká Sládeček a dodává' že
obec schválila dar v podobě
dŤeva na novlÍ krov nad obyt-

nou částÍ.Velkoryse se zachoval i Bělotín, kterÍ na něj
zaplatístŤešníkrytinu.(| }

