FRÝDLANTSKO PO POVODNÍCH
POVODNÍCH 7.8.2010
Dne 7. srpna 2010 byl Frýdlantský výběžek zasažen největší povodní, jakou místní obyvatelé pamatují. Prudký a dlouhotrvající
déšť na celém povodí řeky Smědé rozvodnil všechny přítoky a voda v ohromném množství zároveň stékala ze svahů
v severním podhůří Jizerských hor. I v obcích ve vyšších polohách, které dosud s povodněmi neměly zkušenosti, byly zatopeny
cesty, budovy i pozemky. V nížinné části Frýdlantska a zejména v obcích na toku Smědé voda těžce poškodila domy, zničila
silnice a infrastrukturu. Škody na soukromém i veřejném majetku dosahují miliardové výše a citelné jsou zejména tam, kde do
obnovy v nedávné době plynuly prostředky soukromých osob, podnikatelů, prostředky z rozpočtů obcí a Libereckého kraje i
dotace z veřejných zdrojů.
Bezprostředně po povodních se zvedla ohromná vlna sympatií a podpory z řad jednotlivců a okamžitá byla i organizovaná
pomoc státu a neziskových organizací. První nezbytné záchranné práce proběhly v uplynulém týdnu. Obnova a sanace domů,
komunikací, mostů a lávek, poškozených sítí a rozvodů vody však potrvá ještě dlouho. Obce Frýdlantska přivítají každý
příspěvek, který můžete poskytnout. Nejhůře byly postiženy:
Obec
Bílý Potok

Černousy

Dětřichov
Frýdlant

Hejnice
Heřmanice

Raspenava

Višňová

Kontakty
Starosta: Pavel Bejček
Tel. 482323368,
725071028
Starosta: Josef Konkus
Tel. 482345065

Bankovní účet
0984939319/0800
v.s. 9999

Zprávu lze zaslat na mail:
obec@bily-potok.cz

Další informace najdete:
www.bily-potok.cz

obec_cernousy@volny.cz

http://cernousy.webpark.
cz

Starosta: Jaromír Toman
Tel. 482317042
Starosta: Ing. Dan Ramzer
Tajemnice: Ing. Veronika
Bubeníčková
Tel. 482464011
Starosta: Jiří Horák
Tel. 482322212
Starosta: Vladimír Stříbrný
Tel. 482317119,
724179386
Starosta: Pavel Lžičař
Tel. 602836810
Krizový štáb: tel.
725855329
Starostka: Marie
Matušková
Obecní úřad: Eva Jureková
Tel. 723520488

24323461/0100
v.s. 99999
90058000027461/0100
Veřejná sbírka:
43-7565130277/0100
19-984938359/0800
v.s. 232111
25126574/0600

obecdetrichov@seznam.cz

www.detrichov.net

mesto@mu-frydlant.cz

www.mesto-frydlant.cz

info@mestohejnice.cz

www.mestohejnice.cz

hermanice@volny.cz

www.hermanice.com

199360811/0600

město.raspenava@raspenava.
cz

www.raspenava.cz

0989066369/0800

visnova@ob-vis.net

www.ob-vis.net

Mikroregion Frýdlantsko – dobrovolný svazek obcí přijímá dary na obnovu obcí na účet 78-6229630227/0100.
Místní akční skupina Mikroregionu Frýdlantsko vytvoří speciální povodňový fond, rozdělí případné příspěvky podle potřeb
v procesu vyzkoušeném v programu Leader, o cíli a využití bude dárce informovat.
MASiF – 0988483339/0800, variabilní symbol 07082010 (zároveň prosíme o zprávu a kontaktní údaje pro darovací smlouvu
na masif@seznam.cz).

MAS Mikroregionu Frýdlantsko

tel. 724 034 314, 482 321 077

www.masif.cz

16.8.2010

