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V
ykašlali se na ně? Heřma-
nici na Frýdlantsku víken-
dová blesková povodeň
téměř vymetla z mapy,

ale pomoc místním lidem přišla až
včera. Skoro jako by je ostatní vyma-
zali z paměti.

Do neděle museli katastrofu zvlá-
dat místní lidé jen s hrstkou dobro-
volných hasičů z místa i okolí, kteří
se od sobotního rána skoro nezasta-
vili. Uklízejí vesnici. Včera dopoled-
ne čistili první ze dvou posledních
funkčních mostů. Umazaní a unave-
ní. „Armáda? O té ani nemluvte,“
říká jeden z hasičů naštvaně. Podob-
ně mluví i místní. „Pomáháme si na-
vzájem.“

Druhý ze zbývajících mostů vče-
ra například uklízeli celníci až z Olo-
mouce. Ti dorazili v noci z neděle
na pondělí. „Bylo to třeba,“ vysvětlu-
je jejich šéf. Stojí při tom na klá-
dách, jež se naštosovaly pod mos-
tem a snaží se kus trámu zavěsit na
řetěz ramene bagru. „Tady jsou
snad domy z celé Heřmanice,“ kou-

kají celníci na val trosek. Až včera
do Heřmanice, kterou obří vlna zni-
čila snad nejvíc v celém Libereckém
kraji, dorazily posily. Vojáci pomá-
hali vyklízet domy.

Policie už hlídá celou obec, aby
sem nevyráželi povodňoví turisté s
fotoaparáty a kamerami. Hlavně ti
z Polska.

V Heřmanici povodeň zasáhla až
na výjimky všechny místní obyvate-
le. Vesnice stojí kolem původně

malé říčky Olešky, která v sobotu v
devět hodin ráno předvedla nesku-
tečné věci.

Auta se valila, jedno z nich se za-
razilo o strom, až kmen doslova ob-
jalo. Proud sebou tahal i obří kusy
betonu. Kde skončil místní park a
dřevěné sochy? „To nikdo neví,“ po-
dotýká starosta Heřmanice Vladi-
mír Stříbrný. Čtyři domy neexistují.
Z dalších zbyla půlka. Jiné mají váž-
ně narušenou statiku a hrozí jim de-
molice. Heřmanice bývala poetic-
kou vsí, kde roubenky obklopovaly
romantickou říčku.

Ve vytopených domech lidé vyklí-
zejí vrstvu bláta, jež jim sahá po ko-
lena. Majetek, který roky shromaž-
ďovali, hážou na velké hromady.

Někteří se neubrání slzám. Tepr-
ve teď na ně doléhá hrůza, již proži-
li, a práce, co je čeká. „Všechno
jsme měli dole v přízemí. Je to pryč.
Auto ani pračku jsem ještě nedopla-
tila, nemáme počítač. Zůstalo jen
to, co měly děti v horním patře v po-
kojíku. Hlavně, že jsme tu v tu chvíli

nebyli,“ pozoruje žena z Heřmanic
zbytky nábytku, elektroniky, obleče-
ní a modrého nafukovacího delfína.

Voda odtekla, ale právě hromady
sutin ukazují skutečnou míru devas-
tace. Skříně, matrace, pračka plná
bláta, staré čepice a boty, počítače,
jež už do sítě nikdo nezapojí, vánoč-
ní ozdoby. Zničená auta. Všechno
půjde do smetí.

Místní lidé potřebují pomoc.
Malé bagry na úklid sutin. „Je toho
strašně moc,“ posteskl si starosta.

Jen na místních silnicích a mos-
tech starosta odhaduje škody na
dvacet pět milionů korun. Přišli
však o další ohromné majetky.
Ostatně i on sám.

Včera začaly chodit první nabíd-
ky. Například Praha 6 Heřmanici na-
bídla humanitární pomoc. Přijeli se
sem podívat politici i krizový štáb.
Mají i nějakou těžkou techniku na
úklid. „Jen prosím zaměstnavatele
našich lidí, aby je uvolnili z práce. Je-
jich ruce jsou v obci potřeba,“ vyzý-
vá starosta. Kateřina Frouzová

FRÝDLANT (ČTK) V nemocnici ve
Frýdlantu museli o víkendu mimo-
řádně zhruba po roce znovu otevřít
porodnici. Město stižené bleskovou
povodní bylo odříznuté od světa a
nastávající maminky se nemohly do-
stat do Liberce.

„Nakonec se ve Frýdlantu narodi-
ly čtyři děti,“ řekl ředitel nemocnice
Břetislav Václavík.

V nemocnici stále nefunguje tele-
fonní spojení a zařízení má i problé-
my se zásobováním. „Máme za se-
bou výjimečný víkend, který jsme,
troufám si říct, zvládli díky obětavos-
ti všech zaměstnanců na výbornou.
Nejednalo se ani tak o mimořádný
nápor pacientů, jako spíše o negativ-
ní vnější vlivy, které chod nemocni-
ce komplikovaly,“ řekl Václavík. Do
práce se například nemohlo dostat
několik lékařů, někteří proto praco-
vali až 36 hodin v kuse.

Podle ředitele nebyl problém s ka-
pacitou nemocnice, ovšem pod vel-
kým náporem byla hlavně lékárna.
Lidé, kteří byli nuceni opustit své
domy, si v nich totiž často nechali
své léky. „O víkendu jsme vydali

v podstatě vše, co jsme tu měli,“ po-
dotkl Václavík. Problémy měla také
záchranná služba se svozem pacien-
tů z nepřístupných míst. Výpadek
elektřiny naopak bez komplikací na-
hradily záložní agregáty.

Porodnice je už rok zavřená
Otevření porodnice bylo naprosto
mimořádné, ve frýdlantské nemoc-
nici se totiž již zhruba rok nerodí.
Zaplavené silnice však způsobily, že
v ní o víkendu odrodily hned čtyři
maminky. „Tři porody proběhly bez
problémů, jeden byl komplikovaněj-
ší, ale vše dopadlo nakonec dobře,“
sdělil ředitel.

Jiné mimořádné případy nemoc-
nice řešit nemusela, vzrostl pouze
počet pacientů s podchlazením. To
bylo způsobeno zejména tím, že
lidé čekali na evakuaci na střechách
svých domů v prudkém dešti.

Včera v poledne v nemocnici stá-
le nešly telefony, které by měly začít
fungovat během odpoledne. Kom-
plikované je i zásobování, na Libe-
recku je stále řada uzavírek. Dobrou
zprávou je to, že z důležitých silnic

již voda většinou ustoupila, a tak po
nich sanitky a zásobovací vozy mo-
hou projet. „Pořád se ale trochu dě-
síme toho, aby nepřestala téct voda
nebo fungovat plyn. To by byl pro-
blém,“ zdůraznil Václavík.

Podle ředitele krajské záchranné
služby Stanislava Mackovíka se ve
Frýdlantském výběžku i na dalších
postižených místech kvůli zápla-
vám výrazně zhoršila dostupnost
zdravotnické péče. „Řadu ordinací
praktických lékařů zničila voda,“ vy-
světlil Mackovík. V oblasti je podle
něj stále mnoho míst bez proudu a
lidé mají vybité telefony a těžko se
dovolávají pomoci.

„Vidíme to na dispečinku, běžně
tam z oblasti přijímali až 25 volání
denně, teď jsou tak dvě tři,“ pozna-
menal.

Záchranná služba proto posílá na
Frýdlantsko vrtulník, zaměřuje se
hlavně na místa, kde jsou některé
domy stále odříznuté vodou. Zříze-
na byla také speciální linka 950 485
102, kde mohou obyvatelé postižení
povodněmi žádat pomoc psycholo-
gů.

Reportáž Jen hrstka hasičů pomáhala ve zdevastované obci Heřmanice na
Frýdlantsku likvidovat následky povodně. Lidé zůstali odkázáni sami na sebe

Z MÍSTA
Kateřina Frouzová
Ota Bartovský

Redaktorka a fotoreportér MF
DNES včera mapovali, jak se s
povodní vyrovnává jedna z nejvíce
postižených vesnic – Heřmanice.

FAKTA

Kam směřovat pomoc

Materiální pomoc
Liberec – kancelář Českého
červeného kříže v Liberci,
Palachova ulice 7, kontakt:
485 101 091
Liberec – Infocentrum organizace
ADRA na telefonním čísle
731 705 002
Liberec – Hand for Help, Orlí 139,
kontakt: 777 106 432
Jablonec nad Nisou – kancelář
Českého červeného kříže v
Jablonci, E. Floriánové 8 –
Spolkový dům – Velký sál v
přízemí, kontakt: 602 458 088
Česká Lípa – Českolipská radnice a
hasičská zbrojnice v Dobranově,
kontakt: 487 881 202
Turnov: bývalý internát, Skálova
ulice 466, kontakt 481 366 222

Finanční pomoc
Nadace Euronisa: SMS ve tvaru
DMS EURONISA na číslo 87777,
účet 705 705 705/2700
Člověk v tísni: povodňové konto
72027202/0300, SMS ve tvaru
DMS SOSPOVODNE na číslo 87777
ADRA: číslo účtu 4028 4028/0300,
variabilní symbol 391. SMS Nadace
ADRA ve tvaru DMS ADRA na číslo
87777
Diakonie ČCE: SMS ve tvaru DMS
POMOCPOVODNE na číslo 87777,
sbírkové konto 27196349/0800,
variabilní symbol 2010
Charita ČR: sbírkové konto
5015003434/5500, variabilní
symbol 444, dárcovská SMS ve
tvaru DMS POVODNE2010 na číslo
87777
Liberecký kraj: hejtman Stanislav
Eichler žádá o pomoc firmy, které
mohou zapůjčit vysoušeče, kalová
čerpadla a elektrocentrály do 7
megawattů výkonu – 485 226 999

Očima čtenáře

Stoletá voda
na Fojtce
MF DNES přináší snímky čtenáře
Jakuba Plíhala, které publikoval ve
svém fotoalbu na serveru rajce.id-
nes.cz. Zachycují více jak stoletou
ničivou vodní masu, jak se valí na
Liberecku skrz Fojtku a Mníšek,
což je obec, kterou blesková povo-
deň o tomto víkendu zasáhla vel-
mi citelně.

Foto: Jakub Plíhal
http://fotocvak.rajce.idnes.cz

Obraz zkázy Lidem v Heřmanicích na Frýdlantsku zbyly z domů jen zbořeniště. Některé domy obyvatelé po návratu dokonce vůbec nenašli.

Čas na úklid Když voda v
postižené obci opadla, nastal čas
na úklid a sušení. Práce je všude
dost.

Tady byla silnice Zničené jsou
také silnice, oprava potrvá hodně
dlouho.

Trosky Všude trosky a nepořádek.
Tak to nyní vypadá v Heřmanicích.

4x foto: Ota Bartovský, MF DNES

LIBERECKÝ KRAJ (bra) Nejen peně-
zi, ale také materiálně mohou lidé
pomoci těm, které v sobotu zasáh-
la blesková povodeň. V Liberec-
kém kraji se otevřelo hned několik
míst, kam mohou lidé svoji pomoc
směřovat.

Na určená místa mohou lidé no-
sit mycí, čisticí a dezinfekční pro-
středky, hadry, hadrové utěrky,
houbičky, drátěnky, gumové ruka-
vice, papírové utěrky, ubrousky, ka-
pesníčky, kbelíky, kartáče, lopatky
a smetáčky, velké smetáky, pytle
na odpady, lana, šňůry na prádlo,
čisté deky a spacáky, zakrývací
plachty, balenou vodu, ošacení, ho-
línky a stavební kolečka.

Ve Frýdlantu kvůli povodni otevřeli
porodnici, narodily se čtyři děti

Vykašlali se na nás,
říkají zdrcení lidé
ze zničené vesnice

Jak můžete pomoci
Lidé potřebují
hlavně vodu
a čisticí prostředky


