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(BRNO) Povodňová situace na Jižní Moravě se na většině míst začíná obracet k lepšímu. 
Obyvatelé některých regionů, zejména Břeclavska, však ještě stále žijí v napětí. Diecézní 
charita Brno nadále poskytuje pomoc ve všech postižených okresech. 

(BŘECLAV) „Od předchozího víkendu vyjíždíme každý den do terénu a asistujeme při zpevňování hrází ve 
většině postižených obcí. Vlna z Rakouska, která měla ohrozit zejména Novosedly a Jeviškovku se ve 
včerejších večerních hodinách dostavila, ale hladiny lagun nezvětšila natolik, aby ohrozila obce,“ popisuje 
ředitel břeclavské charity Josef Gajdoš. V současné době se bedlivě pracuje na kontrole odtoku 
Novomlýnských  nádrží, které by mohly bezprostředně ohrozit Břeclav. „Pokud však nedojde k 
technickému či lidskému selhání, neměla by se situace zhoršovat. Na pomoc jsme přizvali také 
psychosociální tým z blanenské Charity zejména pro potřeby asistence při masové evakuaci, která však 
byla nakonec odvolána,“ dodává.  

(ZNOJMO) Situace na Znojemsku se pomalu uklidňuje. „Čekáme na opadnutí vod, abychom mohli zahájit 
práce na odstraňování následků. Zasaženy jsou zejména garáže, sklepy a zahrady. Zatím poskytujeme 
servis evakuovaným obyvatelům v evakuačních centrech. Včera proběhla ve Znojmě schůzka ADRY, 
Červeného kříže a Charity, na které jsme si rozdělili území, kde budeme působit při následní pomoci, 
abychom někde nezdvojovali úsilí nebo naopak, aby některé oblasti v okrese nezůstaly bez pomoci,“ říká 
koordinátor krizových týmů Oblastní charity Znojmo Jan Havelka. 

(TŘEBÍČ) Na Třebíčsku je stav také stabilizovaný. Hladina řeky klesá. Oblastní charita Třebíč pomáhá při 
návratu do svých domovů zejména obyvatelům, kteří byli nuceni opustit své domovy a přečkat krizové 
chvíle v charitním evakuačním ubytování v Starči.    

(BLANSKO) „Naše krizová telefonická linka 516 410 668 je nadále nepřetržitě k dispozici. Včera celý 
den objížděl celý region náš mobilní krizový tým, abychom ověřili, zda-li skutečně nejsou výrazně 
postižené domácnosti, jak nás informovali starostové. Tyto informace se potvrdily,“ uzavírá pracovnice 
Oblastní charity Blansko Anna Baláková. 
 
V souvislosti s tragickými událostmi posledních dnů, se rozhodla Česká obchodní inspekce 
operativně a  přednostně k poskytnutí humanitární pomoci. Ze skladu zabraného zboží inspektorátu ČOI, 

které bylo zajištěno při výkonu kontrolní činnosti, bylo vytříděno celkem 548 ks textilního zboží. Toto 
bude předáno Diecézní charitě Brno, která po splnění zákonem stanovených podmínek, bude tyto 
výrobky distribuovat potřebným. 
 
„V současné době je nejefektivnějším způsobem pomoci lidská solidarita, kterou mohu občané projevit 
přímou pomocí nebo finančním příspěvkem na povodňové konto: 369-369369369/0800, variab. 
symbol 906. Z peněz dárců bude Charita pořizovat skutečně potřebnou pomoc v požadovaném množství, 
jako jsou dezinfekční a ochranné pomůcky, nebo financovat provoz vysoušečů. Materiální sbírku 
nebudeme vyhlašovat. Pomoc dobrovolníků bude opět vítána až po opadnutí vod, kdy bude možné 
odstraňovat následky,“ sděluje ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.  
 

Charita se mimo jiné soustředí na pomoc starším občanům a rodinám, jež o nesoběstačné osoby 
pečují,  kterým  bude nabízet také služby domovů pokojného staří nebo domácí péče.  
„Zejména se osvědčila účast zástupců humanitárních organizací na zasedáních povodňového a krizového 
štábu kraje, a tak mohlo dojít ke koordinaci pomoci v těch nejpotřebnějších místech. Do budoucna by 
zástupce humanitárních organizací měl mít v těchto krajských orgánech své nezastupitelné místo,“ 
uzavírá Oldřicha Haičman. 
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