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Věc: Poděkování za pomoc Vaší jednotky SDH při odklízení následků „bleskové 
povodně“ v obci Herink

Vážený paní starostko, Vážený pane starosto,

Obec Herink předminulý týden v pátek 25.4.2014 zasáhla tzv. blesková povodeň, při které bylo 
mimo jiné zaplaveno několik rodinných domů a to včetně obytných částí, sklepů, garáží, 
zahrad, ale také komerčních areálů a v neposlední řadě také veřejné komunikace a ostatní 
veřejná místa v obci – a to za pouhých cca 20 minut přívalového deště.

Kromě jednotek HZS z Říčan,  již v pátek několik členů z Vašich jednotek SDH začali vodu 
odčerpávat z obytných částí zaplavených RD. Největší pomoc však přišla v sobotu, kdy byla 
zrušena plánovaná soutěž „Floriánek“ a všechny přihlášené jednotky, tedy i členové Vaší 
jednotky, přijeli na pomoc jednotlivým obyvatelům obce, stejně tak obci Herink, kdy se 
prováděli odklízecí a úklidové práce téměř po celý den a to jak v přímo u obyvatel, kteří si 
nedokáží pomoci sami nebo právě na veřejných místech v obci, kde zůstala po povodni vrstva 
splaveného bahna s přilehlých polích. 

Já jako představitel obce, starosta hasičů Sboru dobrovolných hasičů Herink pan Jaroslav 
Smolař, ostatní členové SDH Herink a několik obyvatel obce, kteří již poděkování vyjádřili – si 
vážíme Vaší pomoci, bez které bychom situaci a úklidové práce zvládali jen velmi těžko a 
především velmi dlouho. Proto Vám tímto děkujeme za účast a pomoc a prosíme o přenesení 
tohoto poděkování na všechny, kteří se této akce zúčastnili.

S pozdravem

               Obec Herink
Ing. Jitka Schwarzmayerová

starostka obce
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