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Ředitel Charity ČR navštívil povodňové oblasti na Moravě 
 

Olomouc - Ředitel Charity Česká republika ing. Oldřich Haičman navštívil ve středu 15. 7. 

2009 moravské oblasti zasažené bleskovými povodněmi. Za doprovodu koordinátora 

povodňové pomoci Mgr. Martina Zamazala a zástupců médií navštívil místa, kde pomáhá 

Charita ČR - Jesenicko, Hranicko a Novojičínsko. 

 

První zastávkou byla Charita Javorník, působící na Jesenicku. Při  setkání s ředitelem Charity 

Javorník Robertem Neugebauerem se Oldřich Haičman zajímal o rozsah škod v jednotlivých 

obcích i o to kolik a jaké pomoci zde lidé potřebují. Jak informoval ředitel Charity Javorník, v 

oblasti už proběhlo psychosociální šetření a do míst, kde lidé žádají o pomoc, pracovníci Charity 

stále rozváží potřebné věci. « Začali jsme s šetřením už od prvního dne povodní, » řekl Robert 

Neugebauer, který řekl, že v oblasti se při šetření vystřídaly týmy pracovníků z Charit Znojmo, 

Břeclav, Třebíč a Kroměříž. Podle jejich šetření teď Charita navštěvuje jednotlivé domy. 

« Vozíme sebou rukavice a čisticí prostředky, ptáme se jestli něco nepotřebují a při tom si s nimi 

povídáme o tom co prožili, » říká Jan Havelka z krizového týmu Charity Znojmo, který do 

Javorníka přijel pomáhat.  « Lidé potřebují o svém neštěstí znovu a znovu vykládat, uvolňují se 

tím. Většinou říkají : My jsme dopadli dobře, jiní jsou na tom hůř... Je třeba mít seznam lidí, kteří 

žijí osaměle – zapomene se na ně.» Krizový tým Charity Javorník pochvalně hodnotí i spolupráci s 

hasiči, vojáky i s ADROU, která pomáhá při vyklízení a Charitu informuje o potřebě pomoci 

jednotlivým lidem. 

Podle Roberta Neugebauera akutní finanční pomoc dostali lidé, kteří nebyli pojištěni a jimž voda 

zničila domácnosti, lidé kteří se vlivem povodně ocitli v hmotné nouzi. Pomoc byla rozdělována 

ve spolupráci s místními úřady. Další zastávkou Oldřicha Haičmana proto byl odbor sociálních 

věcí v Javorníku, kde navštívil jeho vedoucí Bohumilu Ptáčkovou. Také ona je se spoluprací s 

Charitou spokojená, Charitě Javorník za ni poděkovala: « Nebyli jsme sami schopni pomáhat. 

Obrací se na nás spousta lidí s žádostmi o pomoc, volám na Charitu, která provede šetření. » Podle 

ní na Jesenicku bylo zaplaveno 897 domů a povodeň postihla 672 domácností. Statik vydal v 

oblasti zatím 9 demoličních výměrů na obytné domy a celková škoda se odhaduje na 1,1 mld. 

korun.  

Skupina se pak zastavila v Uhelné, kde za peníze z charitní sbírky vojáci postavili stržený most k 

domu imobilního občana. Přímo u mostu se sešli se starostou Uhelné Ludvíkem Juříkem. « V noci 

z 26. na 27. června obec zasáhla přívalová voda, během 20 minut se voda zvedla o 2 metry,  nebyli 

jsme schopni udělat nic,» popisuje starosta povodeň. S vděčností připomíná dary od obcí, o nichž 

v životě neslyšel: « Sbírku na pomoc Uhelné dělaly vesnice na Vyškovsku, na Vysočině, 

překvapilo nás to a děkujeme. » 

 

Z Jesenicka se pak skupina včele s ředitele Charity ČR vydala na Novojičínsko. Jak první 

navštívila městys Hustopeče nad Bečvou, kde charitní týmy také provádějí psychosociální šetření. 

Denisa Braunerová  a Dana Drahošová z Charity Hranice obcházejí vyplavené teprve první den. 

« Chodíme po domech a ptáme se lidí, co potřebují. Dnes už mají jasno, povodeň tu byla před 

třemi týdny, » říká Denisa Braunerová. Podle ní to nejhůře snášejí starší lidé, v posledních letech 

už byli vyplaveni třikrát. « Seznam potřebných lidí máme od starostky, která si jej udělala hned na 

začátku. Zaznamenáváme, co budou potřebovat. Dana Drahošová vidí největší problém v 

zadluženosti lidí u lichvářů. Myslí si, že rychlé peníze zvládnou, pak lepí půjčku půjčkou. Jako v 

http://www.uhelna.cz/vismo/o_osoba.asp?id_org=17271&id_o=1001&p1=1053
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ostatních zaplavených obcích si lidé stěžují na pojišťovnu – mnozí dostali jen desetinu pojistky a 

přitom mají škody mnohem vyšší. « Setkáváme se s plačícími lidmi, kteří si uvědomili, že přišli o 

všechno a nemají sílu se z toho dostat. » 

Koordinátorka charitní pomoci na Hranicku Jana Jagošová zavedla skupinu také ke starostce 

Hustopečí Júlii Vozákové. « Bečva se tentokrát nerozvodnila, voda přišla nečekaně z retenční 

nádrže nad obcí, » ukazuje hostům mapu Hustopečí, « vodu jsme nepředvídali, spadlo 100 mm 

srážek během dvou hodin. Charita nám tady hodně pomáhá, » dodává. 

 

Další zastávkou je Jeseník nad Odrou. Zde má skupina sraz s koordinátorem Diecézní charity 

ostravsko-opavské Martinem Hořínkem, jenž sem přiveze další humanitární pomoc - vysoušeče a  

nářadí pro charitní dobrovolníky, oklepávající mokrou omítků domů. V obci už zejí místa po 

dvaceti domech, které statik určil k demolici. Mezi domy, které zůstaly stát a v nichž pilně pracují 

jejich obyvatelé, jsou hromady ještě neodklizených  trosek. Lidé tu už dostali asi 40 tisíc jako 

pomoc od státu, kraje a sociálního odboru. « Pomoc z církevní sbírky rozdával také pan farář, 

každá rodina dostala 5 tisíc, » říká paní Mikulenková, která spolu s manželem otlouká přízemí 

domu. « Jsme důchodci, » říká, v jejich domě bylo 2,5 m vody, ale dům zbořit nemuseli a mají 

horní patro, kde snad přečkají opravy. « Když přišla voda, bylo to tak rychle, že málokdo utekl a 

nikoho nenapadlo že jí bude tolik, » říká paní Mikulenková. « Všud kolem plavala zvířata – mrtvá 

i živá, potkani, a vše co voda pobrala. Z okolích domů se ozývalo volání o pomoc, támhle na 

balkoně stály děti a křičely, » vzpomíná na prožitou hrůzu paní. Zemřeli tu tři lidé, nikdo nemohl 

pomoci. 

 

Auta Charity vyjíždějí směrem do Hodslavic. Tam přišla také bouřka, která během půl hodiny 

zvedla hladinu potoka. Voda zaplavila 60 domů, v dalších dvou stech sklepy. Ředitelka Charity 

Hodslavice Vojtěška Krumpolcová převzala zbytek vysoušečů. « Uspořádali jsme sbírku na 

povodně, vybralo se 230 tisíc, Hodslavice mají cca 700 obyvatel, » dodala. V tříčlené skupině, v 

níž byl jeden katolík, jeden evangelík a jeden pracovník Charity, dělali pak sociální šetření – kdo 

má jaké škody, kolik dětí ap., aby sbírku spravedlivě rozdělili potřebným. »Pomáhala nám také 

Charita Freštát p.R. a Charita sv. Alexandra z Ostravy i Arcidiecézní charita Olomouc, dovezly 

vysoušeče, půjčily auto místo našeho utopeného, tím jsme pak rozváželi jídlo do zaplavených 

domů, » říká paní Krumpolcová. Pomáhaly také další obce. « V Hostašovicích měli Den obce, 

udělali na něm pro nás sbírku. Tu pro nás dělají i v dalších farnostech ostravskoopavské diecéze. »   

Z jiných obcí zase vozili přikrývky a lůžkoviny ; lidé je potřebovali – uplavaly jim. Obec dostala 

pomoc také od Kauflandu – přivezli jim nákladní auto plné papírových utěrek a prášků na praní. 

« Starostu navštívil jeden podnikatel a žádal, aby vytipoval dvě nejhůře postižené rodiny, těm pak 

věnoval po 150 tisících, » dodává ředitelka Charity. 

Pracovníci Charity rozvážejí každý den po postižených domech pomoc. Třeba instantní polévky, 

vařené jídlo a vysoušeče. Ty teď potřebují nejvíc.¨ 

Inspekční cesta ředitele CHČR Oldřicha Haičmana skončila za tmy. Ředitel ji hodnotí takto : 

« Byl jsem velmi spokojen a hrdý na značku Charity a její pomoc lidem.“ 

 

Stále probíhá sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi.  

Přispět lze na konto 22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906  

nebo osobně, v sídle ACHO, Křížkovského 6, či v  dalších Charitách - v pracovní dny od 9-16 

hodin. 

Na tomto povodňovém kontě se k 15.  červenci 2009 sešlo od dárců již 6 328 268 Kč. Spolu s 

převodem 200 000 Kč z krizového fondu Charity ČR celková částka činí 6 528 268 Kč. 

 

                                      Ivana Jeništová,  

tisk. odd. ACHO,    

tel. 588 519 083 
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