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Charita o víkendu rozvážela humanitární pomoc do povodňových oblastí 

 
Arcidiecézní charita Olomouc (ACHO) nezahálela ani o víkendu. Pokračovala v organizaci 

humanitární  pomoci v oblastech postižených „Bleskovou povodní“, které jsou na území 

působnosti ACHO. 

 

Po monitorovacích kontaktech v prvních hodinách povodní s Charitou Valašské Meziříčí a 

Charitami Kroměříž, Valašská Bystřice, Rožnov pod Radhoštěm, které žádaly o zapůjčení 

vysoušečů, se začala rozvážet hmanitární pomoc do zaplavených obcí podle jejich požadavků. 

Na základě průzkumu, konaného ve spolupráci se starosty a HZS přímo v terénu postižených míst 

- v Zašové,  Hustopečích n/B,  Černotíně, Bělotíně, Hranicích - Polomi pracovníci ACHO 

nakoupili a předali požadované potřeby. Zároveň koordinovali své aktivity s Diecézní charitou 

ostravsko-opavskou (DCHOO), do jejíž působnosti patří oblast Novojičínska, Jesenicka a dalších 

míst. 

 

Během víkendu byl krizový štáb ACHO v kontaktu také s Charitou Javorník, která územně náleží 

do Olomouckého kraje, ale jako Charita spadá do působnosti DCHOO; z Olomouce je však do 

Javorníku lepší přístup než z Ostravy. Ředitel Charity Javorník Robert Neugebauer požádal 

ACHO o pomoc, první tým dobrovolníků ACHO proto okamžitě odjel do  Staré Červené Vody 

odstraňovat následky povodní; další budou následovat podle požadavků z jednotlivých míst. 

 

Informace HZS, starostů a psychologa GR HZS ČR z Hranicka a Valašska uvádějí, že voda           

v obcích přišla nárazově, ve většině obcí již opadla a začaly čisticí práce. „Lidé jsou buď 

soběstační nebo jim pomáhají blízcí příbuzní,“ tlumočí zjištění Martin Zamazal. „Na naše přímé 

dotazy u starostů a obyvatel postižených obcí nebyla požadována pomoc dobrovolníků na čisticí 

práce, žádali však materiální pomoc, zejména čisticí a desinfekční  prostředky, především však 

vysoušeče. Hustopeče požádaly o vybavení postižených rodin nábytkem a bílým zbožím,“ dodal 

Martin Zamazal. 

 

Jak dále řekl, pro potřeby pomoci po povodních zapůjčila DCH Brno 21 vysoušečů, v pondělí 

přiveze do Olomouce další vysoušeče k zapůjčení také DCH Litoměřice. Vysoušeče z Brna odvezl 

tým ACHO včera rovnou do Hodslavic, kde je předali ředitelce Charity Hodslavice Vojtěšce 

Krumpolcové a místostarostovi Zdeňku Pleškovi. Vojtěška Krumpolcová ve spolupráci 

s hodslavickým obecním řadem vyhlásila obecním rozhlasem sbírku na pomoc lidem, které 

postihla povodeň. „Vybralo se 130 tisíc korun,“ informovala a dodala, že Charita je sice katolická 

organizace, ale do sbírky se zapojila i evangelická část obce. „Hodslavice jsou podle konfese 

rozděleny na dvě poloviny, ale voda si nevybírala, jestli zaplaví katolíky nebo evangelíky; tak jsme 

pomáhali všichni,“ řekla Vojtěška Krumpolcová 

 

ACHO po průzkumu pro potřeby humanitární pomoci při povodních nakoupila a předala nářadí a 

další potřeby (krumpáče, lopaty, kladiva, kolečka, kbelíky, košťata, mopy a smetáky, hadry, 

ručníky), také Savo, desinfekci, Jar a balenou vodu. Zapůjčeny byly vysokotlaké čističe (wap) – do 

Hustopečí n/B a vysoušeče do Zubří, Zašové, Hustopečí n/B, Hranic a Oder. „Problém je, že 



 2 

v obchodech na severní Moravě není dost nářadí a Sava,“ řekl Martin Zamazal, „je těžké nakoupit 

potřebné množství.“ 

 

Podle jeho slov v této chvíli nejsou žádné nové požadavky na materiální ani fyzickou pomoc. 

ACHO doplní humanitární sklad o další potřebné věci, charitní týmy se začaly připravovat na 

provádění sociálního šetření v jednotlivých obcích. 

 

ACHO stále dostává nabídky konkrétní pomoci od občanů. Děkujeme a prosíme, aby je posílali 

emailem na adresu martin.zamazal@caritas.cz. 

Stále probíhá sbírka na pomoc postiženým „Bleskovou povodní“: 

 

 

Finanční pomoc lze posílat na číslo účtu: 

22770022/0800 u České spořitelny, variabilní symbol: 906. 

Přispět lze i osobně, v sídle ACHO, Křížkovského 6, v pracovní dny od 9-16 hodin. 
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