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Velká voda je zpátky. Opět
vyhnala lidi z jejich domovů
LIBERECKÝ KRAJ Povodně v Libereckém kraji opět zahrozily. Ve Višňové musely téměř tři desítky lidí
opustit své domovy. Jsou většinou
u příbuzných a zatím se nemohou
vrátit domů. Voda vyplavila domy
v Pertolticích pod Ralskem, uzavřela i některé silnice. Srážky však
mají postupně ustávat a hladiny
řek klesat.
„Rozvodněný Panenský potok
zaplavil dvacet domů, někde mají
až sedmdesát centimetrů,“ vysvětlil starosta Pertoltic Petr Selinger.
Nejhorší je, že jsou opět postižené
stejné oblasti jako v srpnu. „Lidi
uklízeli, začali vysoušet a teď jsou
zase na začátku,“ konstatoval. Situace je horší v tom, že se blíží zima.
„Takže můžou nastat ještě následné škody,“ zmínil starosta.
Lidé se museli evakuovat ve Višňové – v jejich osadách Víska a
Předlánky. Nejdříve své domovy
opustilo v pondělí vpodvečer 18
lidí z Vísky, později je následovala
desítka obyvatel Předlánek. „Evakuovali jsme je z preventivních důvodů. Po zkušenostech z minulých
povodní jsme opatrní, víme, co
voda dokáže napáchat,“ zdůraznila starostka Višňové Marie Matušková.

Kvůli povodni uvízl na silnici
i náměstek hejtmana kraje
Voda uzavřela některé silnice. U
Černous například uvízl i Martin
Sepp, náměstek hejtmana Libereckého kraje pro dopravu.
„Zůstali jsme viset u Černous,
dál už se nedá projet, na silnici je
metr vody,“ hlásil.
Zatopeny byly podle něj i některé další silnice nižších tříd. Neprůjezdná je silnice z Černous do Vsi a
Boleslavi na Frýdlantsku, ve Václavicích, z Pihele do Písečné a Dobranova na Českolipsku, v Horní Lib-

Krátce z povodní
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Biskup při mši
děkoval záchranářům
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Uzavřené silnice
kvůli aktuální povodni
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Liberecko
Černousy - Ves, Černousy
- Boleslav: voda na vozovce
Václavice: ujetý svah zhruba
10 metrů
Českolipsko
Pihel - Písečná - Dobranov:
voda na vozovce
Horní Libchava od křižovatky
III/2628 po křižovatku
III/263119: voda na vozovce
Turnovsko
Dolánky - stoupání směr Malá
Skála: podemletá vozovka,
sesuv tělesa silnice
Dálnice na Prahu
Voda komplikovala i dopravu
na rychlostní silnici R10, kde
byla na 65. kilometru ve směru
na Prahu velká kaluž. Voda
byla i na silnici I/10 v Železném
Brodě na Jablonecku.
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ale potoky. Rozlil se Doubský a
hlavně Harcovský,“ konstatoval
mluvčí města Martin Korych. Z důvodu rozvodnění Harcovského potoka je do odvolání uzavřena ulice
Lukášovská v Liberci-Harcově.
Uzavírka se dotkne také provozu
MHD v tomto úseku od kostela po
zastávku Harcov, myslivna.
V Hrádku nad Nisou se Nisa roz-
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lila na vnitřním okruhu hlavně na
louky a zahrady a komunikaci u firmy Praga. „Zatopený je jediný
dům v Loučné, ve kterém bydlí
dlouholetý velitel hasičů,“ objasnil
Vít Štrupl z hrádeckého krizového
štábu.
Prognóza na nejbližší hodiny je
příznivá.
„Radary nám ukazují, že srážky

Mše svatá za oběti povodní se konala v kostele Nalezení svatého Kříže
ve Frýdlantu a celebroval ji litoměřický biskup Jan Baxant. Poděkoval
hasičům, policistům, záchranářům
i dobrovolníkům za rychlou a účinnou práci, kterou odvedli v postižených oblastech. „I Svatý otec, papež Benedikt XVI., vyjádřil svou lítost a nabídl pomocnou ruku,“ řekl
litoměřický biskup. Po skončení
mše svaté požehnal dvěma novým
vozům dobrovolných hasičů z Frýdlantu, jejichž hasičská zbrojnice
byla o srpnových povodních také
zaplavena.
(os)
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Frýdlant-Řásnice (Řasnice)
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chavě, z Marušic do Častolovic a
Skalice.
Podemletá vozovka a ujetý svah
zablokovaly silnici v Dolánkách
u Turnova.
Na třetí povodňový stupeň vystoupala i Řásnice u Frýdlantu. V
krajském městě Nisa dosáhla druhého povodňového stupně. „Ze
svého koryta se nevylila. Zazlobily
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ustanou. Řeky v nejbližších hodinách začnou klesat, situace se
zklidní,“ prozradil včera kolem sedmnácté hodiny dispečer Povodí
Labe Zdeněk Dvořák.
Oldřich Szaban

liberec.idnes.cz
Videa z vyplavených míst si prohlédněte
na liberec.idnes.cz

Povodeň poničila úrodu
Sklizeň obilí a řepky v Libereckém
kraji skončila. Nesklizeno sice zůstalo zhruba 500 hektarů, což představuje zhruba dvě procenta
ploch, úrodu však zničila povodeň
či přívalové deště a pěstitelé ji
musí odepsat. Z pohledu farmářů
patřila letošní sklizeň k těm nejhorším za posledních devět let. „Kvůli
dešti nebylo možné obilí a řepku
včas sklidit, kvalita šla dolů, objevily se plísně, někde přívalové deště
vymlátily řepku přímo na poli, obílí bylo polehlé,“ poznamenal Jiří
Teplý z Agrární komory pro Liberec a Jablonec nad Nisou. (ČTK)
FRÝDLANT

Kvůli hrozbě záplav
zrušili benefici
Kvůli další hrozbě záplav zrušili ve
Frýdlantu benefici, jejíž výtěžek měl
pomoci školám poškozeným srpnovou bleskovou povodní. Ve městě
stejně jako na dalších místech v Libereckém kraji platil včera stav
ohrožení na řece Řasnici. „Vody je
ale méně než v srpnu, zatím zaplavila hlavně pole a zahrady, na několika místech odčerpávají hasiči vodu
ze sklepů,“ řekl včera frýdlantský starosta Dan Ramzer.
(ČTK)

Přetéká rybník, zatopený
bude kulturák, šířily se fámy

Je to neštěstí, z deště máme strach
V Pertolticích se ještě nevzpamatovali ze srpnové povodně, teď opět domy zatopila voda

Jaké bude počasí

Zprávy na Facebooku či esemesky děsily obyvatele Liberce

PERTOLTICE POD RALSKEM (sol) Asi
dvacet zatopených domů, voda po
kolena a nálada na nule. Tak popsal včerejší den starosta Pertoltic
pod Ralskem na Českolipsku Petr
Selinger. Ještě během úterý v obci
občas poprchávalo. Kolem poledne se hladina vody v korytu řeky
Ploučnice držela stále na stejné
úrovni. „Nejde nahoru, ale ani neklesá. Zem už je hodně nasáklá,
vodu nepobírá,“ přiblížil starosta.
Záplavy jsou pro místní další velkou ránou. Ještě se nevzpamatovali ze srpnové povodně a to, co se
jim podařilo dát částečně do pořádku, jim znovu voda poškodila.
Hladina je sice tentokrát o devadesát centimetrů níž než před šesti
týdny, domy jsou však stejně znovu podmáčené. „Třeba paní Slánská, celou dobu vysoušela dům a
tenhle týden dodělala všude podla-

Středa
Trvalý déšť se začne měnit v
přeháňky. Na hřebenech hor
bude padat sníh. Oblačno až
zataženo, teploty 8 až 12 stupňů.

LIBEREC (os) Přetéká Vesecký rybník a zaplavuje Vesec. I Kateřinky
jsou pod vodou. A co ty výstražné
sirény? Podobné poplašné zprávy
si vyměňovali vyděšení Liberečané
v pondělí večer na Facebooku či pomocí esemesek.
„Vesecký rybník se už údajně vylil, tak tohle bude horší povodeň
než v srpnu,“ prorokovala uživatelka Facebooku říkající si Ráhel Shirin Abrar. Utvrzoval ji v tom Oldřich Nosek. „Jsem kousek od Vesce. Zem je nasáklá, voda se nevsakuje. Bydlím u potoka, teď teda
u řeky,“ uvedl.
V ohrožení bylo podle lidí centrum Liberce i okrajové části. „Kateřinky už jsou prý pod vodou,“ sděloval Alexandr Šmucka. „V centru
ještě metr a plave kulturák, to je ší-
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lené,“ napsala Petra Plochá. V devět hodin večer vyděsila lidi v Liberci přerušovaná siréna. „Oznamovala, že řeka Nisa dosáhla druhého
stupně povodňové aktivity, tedy
obecné ohrožení,“ vysvětluje Martin Korych, mluvčí Liberce.
Nikdo v tu chvíli nedokázal říct,
jestli bude hladina i dál stoupat. Kolem jedenácté v noci se Nisa zastavila patnáct centimetrů pod červenou čarou, značící nejvyšší povodňový stupeň. Strážníci městské policie řeku pravidelně kontrolovali,
aby případné ohrožení nahlásili krizovému štábu. Teprve v úterý v pět
hodin ráno primátor Liberce Jiří
Kittner na Facebooku oznámil:
„Nisa konečně pomalu klesá, doufejme, že to vydrží.“ Nisa se v Liberci ze svých břehů nakonec nevylila.

Hladina je sice tentokrát
o devadesát centimetrů
níž než před šesti týdny,
domy jsou však stejně
znovu podmáčené.
vidět,“ dodal starosta. Psychika
lidí tak dostává zabrat, mají strach,
nevěří počasí. „Není se čemu divit,
od posledních povodní bylo jen
pár dní teplo a svítilo sluníčko.“
Hladina řeky se začala v obci

zvedat už v pondělí ráno. Voda se
valila z okolních polí. Kolem dvanácté hodiny už byl vyhlášen druhý povodňový stupeň, odpoledne
ve čtyři pak třetí. „Ten máme na
na 160 centimetrech, pak ale voda
vystoupala na 213. Naštěstí jsme
minulý týden nechali vypustit s rybářema místní rybník, takže od
půlnoci se voda začala přelívat do
něj, asi hodinu a čtvrt to teklo tam,
což byla klika, protože pobral dost
vody,“ prozradil Selinger.
Na nejnižších místech bylo ještě
včera kolem osmdesáti centimetrů
vody. Starosta nechal také s pomocí policie uzavřít některé silnice. I
kvůli povodňovým turistům. „Přijedou se podívat, velkými auty projíždějí skrz zaplavené silnice, takže
udělají vlny a akorát tu vodu naženou lidem do baráků,“ poznamenal starosta.

Čtvrtek
Může být přechodně i polojasno,
většinou ale oblačno a přeháňky.
Nejvyšší denní teploty se budou
pohybovat mezi 9 až 13 stupni.
Pátek
Přes den polojasno až oblačno,
od západu postupně zataženo s
občasným deštěm. 11 až 15
stupňů.
Sobota až úterý
Převážně oblačno, místy
přeháňky nebo občasný déšť.
Nejvyšší denní teploty se budou
šplhat k 16 stupňům.

Vaším objektivem MF DNES přináší povodňové snímky, které čtenáři publikovali na serveru rajce.net
Na řece Ploučnici ve
Stráži pod Ralskem platil včera třetí,
tedy nejvyšší povodňový stupeň.

Kde hledat pomoc
Povodňová infolinka
485 226 999
Dispečink Povodí Labe
495 088 730
Dispečink Povodí Ohře
495 088 730
Česká Lípa
povodňová komise:
487 881 204
starostka:
731 435 012
Frýdlant v Čechách
V případě potřeby lze informovat
přímo starostu, nejlépe SMS,
na telefonu
606 673 286
Hrádek nad Nisou
Pohotovost, krizový štáb
485 140 065
Kam posílat peníze
Povodňové konto LIBERECKÝ
KRAJ – POVODNĚ 2010 č. ú.:
99111199/0300

hy. Teď jí tam vlítlo padesát, šedesát centimetrů vody a může začít
nanovo. Je to neštěstí,“ popsal starosta. „Za chvíli mohou přijít první
mrazíky, nevíme, co to počasí udělá s domy na jaře, mohou se objevit škody, které teď vůbec nejsou
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Voda opět hrozí Čtenářské fotografie zachycují okolí Stráže pod
Ralskem. Na snímcích jsou zobrazeny Ploučnice, Ještědka, Dubnický
potok a v Novinách průrvou protékající Ploučnice.
Foto 3x: http://kozby.rajce.idnes.cz

Největší problémy působila voda na
Českolipsku, kde se vylila z břehů.
Zaplavila louky, zahrady a dvě desítky
domů i několik silnic.

