
Tisková zpráva diecézní charity České Budějovice z pondělí 3. dubna 2006 

(České Budějovice) Dům sv. Františka ve Veselí nad Lužnicí, nabídla svoji pomoc občanům, postižených 
povodněmi rozvodněných řek Lužnice a Nežárka ve Veselí a to okamžitě při mírném zvyšování hladin 
obou řek. Personál Domu sv. Františka připravil dne 28. 3. 2006 ve společenské místnosti, dílnách, 
tělocvičně, ordinaci lékaře, manikúře a respitním pokoji volné prostory pro ubytování občanů. Ve 

spolupráci s povodňovým štábem města Veselí nad Lužnicí byla navezena lehátka, spací pytle, deky a 
nafukovací lehátka na kapacitu 45 - 50 ubytovaných. Dům sv. Františka byl prvním zařízením, které bylo 
připraveno nabídnout okamžitou pomoc při ubytování evakuovaných občanů. Současně byla nabídnuta 
jedna větší místnost pro uložení elektrotechniky, cennosti a nábytku občanům ze zaplavených částí 
města. 

     Od 29. do 31. března zde bylo ubytováno 12 příslušníků Pohotovostního pluku z Jindřichova Hradce, 
kteří zajišťovali evakuaci obyvatel. Dne 1. dubna byli přemístěni do kulturního domu v centra města – z 
důvodu sladění pomoci armády, policie a Městské policie. 
 
     Ke dni 2. dubna 2006 je aktuální stav 29 ubytovaných, z 97% se jedná o seniory v průměrném věku 
67 let, 3 invalidní důchodce a 2 děti.  Naši klienti, kteří jsou obyvateli Domu sv. Františka, zvláště 
manželské páry, obývající dvoulůžkové byty, nabídli ubytování ve svých bytech, což přispělo k celkovému 
uklidnění evakuovaných občanů. Z důvodů zaplavení Domu s pečovatelskou službou města Veselí nad 
Lužnicí, bylo zde ubytováno 6 seniorů, dne 31. března byl jeden muž umístěn k příbuzným. Po dohodě s 
ředitelkou Domu s pečovatelskou službou vypomáhá každý den v Domě sv. Františka 1 pečovatelka. 

     Obyvatelům je poskytována Diecézní Charitou bezplatně snídaně a večeře, klienti si hradí pouze cenu 
oběda bez dopravy v částce 40 Kč. K dispozici je odpovídající kapacita sociálních zařízení, sprch, v 
chodbě přízemí a 1. poschodí byly zřízeny jídelny, s dostatkem čaje a minerálních vod po celých 24 
hodin.  Každodenní lékařskou péči poskytuje MUDr. Blažková, soukromá lékařka ve Veselí nad Lužnicí, 
která dojíždí třikrát za den a kontroluje zdravotní a psychický stav ubytovaných. Je zajištěna i duchovní 

útěcha místním děkanem Dr. Kročilem. 
 
    Dům sv. Františka pravidelně navštěvuje zástupce povodňového štábu i starosta a místostarosta 
města Veselí nad Lužnicí, přičemž kvalita poskytované péče a služeb je jimi hodnocena jako vynikající, 
zvláště byla oceněna pohotovost a rychlost nabídnuté pomoci. 

Diecézní charita dále nabízí spoluobčanům postiženým povodněmi psychosociální pomoc (vyškolené 
pracovníky v Psychosociálním intervenčním týmu) a zapůjčení vysoušeče. 

Diecézní charita České Budějovice prostřednictvím farních a oblastní Charit nadále monitoruje potřeby 
občanů v postižených oblastech.  
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