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Tisková zpráva ze dne  17. srpna 2010 

 

Dobrovolníci z Oblastní charity Havlíčkův Brod pomohli šesti 

vyplaveným domácnostem na Českolipsku 

 
(Havlíčkův Brod) Osm dobrovolníků z řad zaměstnanců a skutečných dobrovolníků 

Oblastní charity Havlíčkův Brod bylo od pátku 13. srpna do neděle 15. srpna 2010 

v povodněmi postižených obcích. Pomáhali v šesti vyplavených domácnostech patřícím 

seniorům. Prvotní úklid po povodních je vykonán. Nyní se domácnosti vysoušejí a poté 

se ukáže, co bude následovat. Nejdůležitější je v tuto chvíli pomoc finanční.  

 

V pátek 13. 8. 2010 odjelo osm dobrovolníků Oblastní charity Havlíčkův Brod včetně její 

ředitelky na Českolipsko, kde pomáhali celkem  šesti vyplaveným domácnostem. „Jednalo se 

především o staré a mnohdy nemocné osoby,“ začíná vyprávět ředitelka Oblastní charity 

Havlíčkův Brod Bc. Anna Blažková.  „Byli jsme u jednoho 80tiletého  vdovce o 

francouzských holích v obci Cvikov, který měl komplet vyplavený dům a v přízemí domu mu 

zůstala pouze kamna a jedna židle. V podkroví měl zřízenou provizorní ložnici s tím, že celé 

dny seděl buď venku nebo v chodbě a hlídal vysoušeče, aby z nich vyléval vodu. Větší práce 

už sám není schopen. Při životě ho drží jeho pes, o kterého se musí postarat a kvůli kterému 

ani nechce domov opustit. Zde jsme vynášeli vodu s bahnem po dezinfikování Wapkou 

(tlakový čisticí stroj). Nyní se čeká na vyschnutí domu, aby se vidělo, co se bude muset dělat 

znovu. Vzhledem k tomu, že při nabírání bahna se loupal i beton, budou to asi kompletní 

podlahy, nová omítka a dále všechno základní vybavení domácnosti,“ popisuje ředitelka OCH 

Havlíčkův Brod. Dále dobrovolníci pomáhali v pěti domácnostech v obci Lidnava. Kromě 

úklidu a dezinfekce dobrovolníci pomáhali stříhat a odvážet ploty, které byly úplně potrhané s 

nánosy všeho, co voda přinesla, především větví a pískovcových kvádrů. 

 

Dominantním stavebním prvkem je v této oblasti pískovec a právě písek je nyní všude. 

Většina stavení jsou roubenky či poloroubenky. Mnoho z nich má dřevěné podlahy.  Obec 

Cvikov i Lidnava jsou malé obce, ve kterých není kanalizace, a tak každý dům má svou 

jímku. Voda z potoka natekla nejen do studen, ale  právě i do jímek. Proto nemohou lidé 

mnohdy ještě ani teď využívat toalety a sprchy, protože se jim splašková voda vrací do 

koupelen. Fekální vozy nestíhají vyvážet a navíc vyvezení jímky už si musí platit každý sám. 

 

„Nejen zde, ale i v mnoha dalších malých obcích není kanalizace a současně tu není ani 

plynofikace, takže každá domácnost topí kotlem. Kotle byly zatopené a všichni doufají, že 

budou fungovat i nadále, protože na nové kotle nikdo nemá,“ hovoří  o  neveselých zážitcích 

ze severních Čech Anna Blažková, „problémy  mají i s topivem – mokrým uhlím a dřevo 

uložené venku uplavalo.  Všichni se nyní bojí každého deště a tím pádem i zvýšení hladiny a 

proudu potoků. Bojí se, co bude následovat, zda jim dům stihne do zimy vyschnout, či ne. 

Všichni už byli hrozně fyzicky unavení a utrápení. Strach byl vidět z každého obličeje, který 

viděl a prožil tu hrůzu.“ 

  



Další dobrovolníci v tuto chvíli v povodněmi postižených oblastech potřeba nejsou. 

Domácnosti se vysoušejí, většina bláta je uklizena. Po vysušení se teprve ukáže, kde bude 

třeba otlouci obkladačky, vybourat příčky atd. Oblastní charita Havlíčkův Brod si nyní bude 

pouze zaznamenávat jména a kontakty těch, kteří by byli ochotni pomoci někdy v budoucnu. 

Zájemci mohou kontaktovat vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Havlíčkův 

Brod paní Málkovou, tel.: 569 426 070, mobil: 731 604 743, e-mail: 

dobrovolnik@charitahb.cz.   

 

V současné době je nejdůležitější pomoc finanční. Finanční příspěvky lze zaslat  do veřejné 

sbírky Charity Česká republika na sbírkové konto 5015003434/5500 u Raiffeisenbank, VS 

444 (jde o konto Diecézní charity ostravsko-opavské) nebo prostřednictvím dárcovské SMS 

ve tvaru DMS POVODNE2010 na číslo 87777 (jedna DMS stojí 30 Kč, Charita obdrží 27 

Kč). Rovněž je možné peníze přinést do všech zařízení Oblastní charity Havlíčkův Brod, kde 

Vám vystaví příjmový pokladní doklad, příp. darovací smlouvu. Vybrané peníze budou 

hromadně zaslány na výše uvedené konto.  

 

„Humanitární pomoci mají ve skladech hasiči, Charita či jiné neziskové organizace většinou 

dostatek. V oblasti, kde jsme pomáhali, využijí lidé peníze na nákup základního vybavení 

domácnosti (lednice, kamna, sporáky, stoly, židle, skříně, postele), stavební práce, podlahové 

krytiny, kotle, uhlí a dřevo na topení,“ sděluje na závěr ředitelka OCH Havlíčkův Brod Bc. 

Anna Blažková.  

 

Hana  Fikarová, propagace a PR 

 

 

Bližší informace Vám podá: 

Bc. Daniela Málková 

vedoucí Dobrovolnického centra Oblastní charity Havlíčkův Brod 

Tel.: 731 604 743 
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