
Českobudějovická charita se zapojila do pomoci na Prachaticku 
Tisková zpráva Diecézní charity České Budějovice z pondělí 29. června 2009 
 
Diecézní charita České Budějovice se zapojila do pomoci obcím na 
Prachaticku, které v těchto dnech zasáhla povodeň. Ředitelka Farní charity 

Prachatice nabízí pomoc v zasažených oblastech. Dne 28. 6. 2009 
kontaktovala ředitelka FCH Prachatice zástupce měst a obcí, které byly nejvíce 

zasažené v okrese Prachatice, situace je následující: 
 
HUSINEC - situace se stabilizuje, vyplavených domů není tolik, spíše škoda na 

jiném majetku (vyplavené hřiště, průmyslová oblast, zahrady). Obytných domů 
vyplaveno cca 5-6. Seniory evakuovat nepotřebují, o vysoušeče mají zájem, 

upřesní v nejbližší době počet.  

STRUNKOVICE NAD BLANICÍ – situace je vážná, zatím nemám počet 
vyplavených obytných domů, ale to přijde v nejbližší době. O staré lidi je 

postaráno, vysoušeče budou potřebovat, počet se upřesní, až začne opadávat 
voda. Jsme první, kdo mají přesnou představu pomoci.  

TĚŠOVICE - aktuálně je vyplaven jen 1 obytný dům, pro ten vysoušeč mají k 
dispozici, kdyby potřebovali pomoc, tak budou volat na FCH Prachatice 

HRACHOLUSKY - situaci zatím zvládají svépomocí. Vysoušeče zatím nepotřebují, 

kdyby se situace změnila, ozvou se FCH Prachatice 

NETOLICE - situace stabilizovaná, vysoušeče nepotřebují, zvládnou to sami.  

BAVOROV - situaci zvládají, konkrétní stav zjistí, až opadne voda, vysoušeče 
zatím mají vlastní, kdyby potřebovali, ozvou se FCH Prachatice 

ZÁBLATÍ - místostarosta se ještě ozve, až zjistí konkrétní stav, je na dovolené a 

jede z Moravy.  

 V pondělí 29. 6. 2009 bude dovezeno 15 vysoušečů, které budou 
distribuovány postiženým obyvatelům.  

 Diecézní charita shání dobrovolníky pro nejvíce zasažené Strunkovice nad 
Blanicí, kde až opadne voda, budou pomáhat při úklidových pracích 

obzvláště u starých a nemocných lidí. Ubytování pro dobrovolníky je 
zajištěné na FCH Prachatice.  

 Diecézní charita nabízí možné nouzové ubytování pro seniory na nezbytně 

nutnou dobu v Domě sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí. 

Oblast Strakonice: 
Požadavek na vypůjčení vysoušečů 

Protivín: podle starosty města si město pomůže samo (nic nepotřebují zdroj: 
ČT1 – TN z 28. 9. 2009)  
Benešov nad Černou: nabídnuta pomoc starostce obce, pokud bude 

potřebovat, bude kontaktovat Diecézní charitu. 
 

Roman Tlapák, zástupce ředitele Diecézní charity  
telefon 732474234 


