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I přesto, že OCH Česká Kamenice zatím všechny uvolněné 

finanční prostředky vyčerpala, na nedostatek potřebného 

materiálu si, podle slov paní ředitelky Štěpánky Keckové, 

nemůže stěžovat. Pro přímou pomoc jim tedy nic neschází.  

 

 

Zatím rozvezli 70 vysoušečů a spolupracují s Adrou na jejich 

kontrole správného používání.  

„Odborníci ADRY nás seznámili se svým projektem péče o 

zatopené studny a dále s projektem, kdy jejich zaměstnanec 

bude v domácnostech pečovat o správné používání vysoušečů a 

naslouchat potřebám lidí postižených povodní,“ uvedla paní 

ředitelka Kecková.  

 

“Dostali jsme také nabídku od ADRY na LEGO pro děti v rodinách 

postižených povodní pro Děčínsko. Odhadli jsme přibližně 40 

kusů. Přivézt by je měl pan Vurst v úterý,“ dodala paní 

ředitelka. 

 

“Další pomoc nám přivezl tranzit od firmy VAN GILLERN s.r.o. z 

Kamenice u Prahy. Dar je ve formě desinfekčních prostředků, 

balené vody, ochranných pomůcek, igelitových pytlů...Upřímné 

díky!,“ pokračuje paní ředitelka. 

 

 

Pomoc poskytl také Chemotex Děčín. Nákup i dovoz těchto velmi 

žádaných desinfekcí do studní a prostředků proti plísním s 

mechanickým rozprašovačem zprostředkovala OCH Ústí nad Labem.  

 

OCH Česká Kamenice nabízí však také kontakty na služby. Své 

služby prostřednictvím charitních pracovníků nabízí např. 

Nadační fond J a T pro děti. 

 

OCH Česká Kamenice pomáhá i v místech vzdálených. Přímo na OÚ 

Markvartice, Srbská Kamenice, Jetřichovice rozvezli vysoušeče, 

desinfekce do studní a protiplísňové postřiky. Po nedělní 

bouřkové noci požádaly o pomoc Křešice u Litoměřic. Pracovníci 

charity dovezli do obce 10 vysoušečů, balenou vodu a 

desinfekční a úklidové prostředky. 

 

Dvě rodiny z Velkého Šenova uvítaly materiální pomoc ve formě 

desinfekčních a úklidových prostředků, nářadí a 
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prostřednictvím OÚ jim byly zapůjčeny 2 vysoušeče. Jedná se o 

rodiny s malými dětmi. 

 

“Za podporu firem, organizací i soukromých osob jsme velmi 

vděční. Díky těmto darům můžeme účelně pomáhat v místech, kde 

je to skutečně zapotřebí,“ uzavřela paní ředitelka Kecková. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


