
Domů se ještě vrátit neÍnohou'
ale na Vánoce užse moc těší
Postihly je letos dvě ka|amity. Vyda|i se z peněz, ale dár|ry si pod stromeček nadělí
t<RttŘIrun rnprovÁ

Polom-Zpátky domů do pří-
bytku' kterým se letos pro-
hnala voda i oheň, stěhují v
tomto týdnu vŠechny své věci
Jana Humplíková a Draho.
mír Sehnal z Polomi u Běloti-
na. od léta je měli uskladněny
v provizorních unimobuň-
kách, které uŽ ale musejí vrá-
tit' Bydlet se však zatÍm v je-
jich rodinném domě nedá. Zdi
jsou stále jeŠtě nasáklé vodou
a na jaře budou potřebovat
vyměnitomítky.

,,Tento rok byl tím nejhor-
šim v mém živoIě,,,říká paní
Jana, ale hned vzápětÍ dodá-
vá: ,,Naštěstí uŽ je to za námi a
jsem moc ráda, Že jsme to
zvládli do zimv...

Střechajako
z reklamy
Na mysli má žena hlavně

opravu střechy. Tu totiŽ kon-
c€m srpna pohltily plameny a
vyšetřovatelé dodnes nevědí,
kdo má tehdejŠi noční poŽár
na svědomÍ. Zanovou střechu
je partnerský pár vděčný ob-
cim Bělotín a Polom. Jedna
mu darovala trámy na nový
krov a druhá tašky. ''Velkýnáš dík patří také tesařům v
čele s panem Ernestem Ha-
luškou;.. podotýká pani Jana
při pohledu na novou krytinu
a nešetři chváIou ani na syna
Petra a synovceZdenka.

''Ti tady se svými kamarády
udělali velký kus práce,.. kon-
statuie Žena. která měla vět.

Šinu praci při obnově domu
na starosti sama. Její přítel
totiŽ při odklízení ohořelých
trámi z krovu utrpěl ílraz a
skončil na operačnÍm sále.
,,Šrouby bude.mit v noze aŽ do
příštího léta,.. svěřuje se panÍ
Jana.

Pažár a|e nebyljedinou ka-
tastrofou, která dům zachvá.
tila. Dva měsíce před nÍm se
jím prohnala při záplavách
voda. Nezbylo, neŽ se vystě-
hovat a začit ce]'é přízemí vy-
souŠet.

Z blahobytu
do unimobuňky

..obec nám sehnala dvě
unimobuňky. Do jedné jsme
přestěhovali věci, které se
nám podařilo zachránit a ve
druhéjsem spala, neŽ se přitel
vrátil z nemocnice. Pak se nás
ujal syn' který bydli v Husto-
pečích nad Bečvou. Vlastně u
něj bydlíme dodnes a stráví-
me tam i Vánoce a Silvestra,..
říká vděčně paní Humplíko-
vá.
Do záŤi uživa|i partneři

unimobuňky zďarma, pak za
ně majiteli pIatila nájem obec
a teď uŽ nastal čas je vrátit.

Věci přenesla pani Jana se
svými pomocníky zpátky do
domu, ale sama se do něj se
svým přítelem nenastěhuje
dřÍv neŽ najaře příštiho roku'
,,Zdi jsou pořád ještě vlhké.
Zčásti za to mohou červnové
povodně, ale taky nám sem
hodně napršelo v době' kdy
jsme byli bez střechy,.. vy-
světluje Žena.

Téměř
konec

pohádkot4ý

VzpomÍná na dny, kdy za
deště bezradně běhala po do-
mě s kýbly a lavory, ale pak to
vzda|a, sedla si do kuchyně s
hlavou v dlaních a nevěděIa,
co si počít. ,'Dneska jsem rá-
da, že uŽ je to nejhorŠi za ná.
mi. Střecha je hotová, na jaře
se pustime do vnitřnich omí-
tek a můŽeme zase bydlet,..tě-
šÍ se uŽ teďpaní Jana, která si
chce navzdory nepříznivému
roku uŽÍt letoŠní Vánoce jako
kterékoliv jiné. 

''I 
nějaký ten

dárek si určitě koupíme.
VŽdyť jsou to nejkrásnějŠi
svátky v roce,.. usmívá se pa-
nÍ Humpliková, která vŠak na
rok 2009 určitě hned tak neza-
pomene.

POHR0MA" Talcto vypada| dům paní Jany po poáru koncem |etošního
srpna Foto: Deník/Kateřina Kapková

NovÁ sTŘEcHA. Dnes už do zatopeného a vyhoře!ého domu v Po|omi ne-
teče. Má úp|ně novou střechu. Foto: Deník/Kateřina Kapková


