
Tisková zpráva Arcidiecézní charity Olomouc ze středy 5. dubna 2006 

(Olomouc) Také dnes ráno vyrazily skupinky asistentů Charity Olomouc do oblastí zasažených 
povodněmi. Zatímco během včerejšího dne zjišťovaly potřebu pomoci v oblastech Horky nad Moravou a 
Chomoutova, dnes se soustředí na oblast městské části Černovír, která patří k nejhůře postiženým. 
Asistenti všude rozdali letáky s kontakty pro lidi, kteří si nevědí rady. 

V Horce nad Moravou má většina domů zvýšené přízemí, i přes katastrofickou vizi po protržení 
protipovodňové hráze voda příliš velké škody nenapáchala; odtekla rychle, takže většina postižených jen 
vysouší. 

V Chomoutově začali návštěvou obecního úřadu, kde získali tipy na domy, které jsou na tom nejhůř. 
Zjistili např. že v jedné části obce jsou zaplaveny studny a lidem chybí pitná voda. Požádali také o rady 
jak sanovat vlhké zdivo; porady tohoto druhu mají na starosti povodňoví asistenti humanitární 
organizace ADRA, kteří na požádání vše vysvětlí, také na ně je kontakt na letácích.  

Asistenti Charity zaznamenali také potřebu psychosociální pomoci. Chomoutovským už hasiči většinou 
vodu ze sklepů vyčerpali a mohou začít s vysoušením a úklidem. „Uvedli, že jim chybí Savo,“ konstatovali 
povodňoví asistenti. V obcích také rozdávali letáky s kontakty na Charitu Olomouc - pro potřebné lidi, 
kteří by chtěli požádat o pomoc z  Tříkrálové sbírky.  

Už včera začali asistenti procházet Černovírem. Největší zájem měli lidé o zapůjčení vysoušečů. Někteří 
ale mají ještě vodu ve sklepích, ti mohou vysoušet až po vyčerpání vody. Potřebují také kontejnery na 
odpad a čisticí prostředky. 

Dnes už do Černovíra začala jezdit pravidelná linka autobusu, v základní škole v Petřkově ulici  je od rána 
otevřeno centrum Magistrátu města Olomouce, kde je úředník, připravený přijímat od občanů žádosti o 
pomoc. Asistenti Charity se rozdělili do dvou obvodů Černovíra, v ZŠ je také psycholožka 
Psychosociálního intervenčního týmu ADRA mgr.Michaela Chaloupková, která je připravena poskytnout 
lidem pomoc. Duchovní pomoc jsou připraveni poskytnout také P. Bohumír Vitásek z dómu sv. Václava v 
Olomouci i P. František Hanáček od sv. Mořice. 

„Lidem nejvíc chybí informace o tom, co bude po povodních,“ říká jeden z povodňových asistentů 
Charity, „říkáme jim to, ale oni to chtějí slyšet od magistrátu, jsou naštvaní na úředníky, snažíme se je 
uklidňovat,“ dodávají asistenti. 

Kontakt: Ludmila Gottwaldová, telefon: 587 405 326. 
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