
Nadace ČEZ přispěla
dobrovolnýmhasičům

K
oncem března,
v reakci na probí-
hající nouzový
stav, vyhlásila
Nadace ČEZ

vyhlásila
ČEZ

vyhlásila
další

ze svých grantových řízení s
názvemKrizová pomoc Covid-
19. Nadace ČEZ byla založena
v roce 2002 a jejím nejvý-
znamnějším dárcem je Spo-
lečnost ČEZ,
znamnějším

ČEZ,
znamnějším

a.s.
„Po vyhlášení tohoto gran-

tového řízení jsme připravili

jednouchýmanuál pro podání
žádosti, který byl zveřejněn na
www.dh.cz. Žádat

který
Žádat

který byl
Žádat
byl

bylo v pod-
statěmožné o cokoliv, co pří-
mo souviselo s bojem proti
Covid – 19, příspěvekmohl či-
nit až 50 000 Kč, bez spolu-
účasti žadatele. Největší zájem
byl o 3D tiskárny, desinfekce,
postřikovače, ozonizéry, šicí
stroje a další materiál,“ říká
Monika Němečková, náměst-
kyně starosty SH ČMS. Celkem
bylo podpořeno 651 žádostí v
částce 30 721 482 Kč, z toho
127 pobočných spolků SH ČMS
(KSH, OSH, SDH) a ÚHŠ v cel-
kové částce 4 204 247 Kč. Jed-
ním z úspěšných žadatelů by-
lo i KSH Karlovarského kraje.

„Účelové určení žádosti
jsme konzultovali s HZS Kar-
lovarského kraje, poté žádost
obratem zpracovali a uspěli
jsme. Z příspěvku byly poříze-
ny 2 kvalitní generátory ozó-
nu, které budou k dispozici
hasičským spolkům v celém
kraji, k dezinfekci veřejných
prostor a zásahových vozidel“
uvedl Alois Minář, starosta
KSH Karlovarského kraje.
O příspěvek nadace nežá-

daly však jen pobočné spolky
SH ČMS,
daly
ČMS,

daly
ale i obce, které z

velké části zahrnuly do žádosti
i prostředky pro JSDHO. V
mnoha případech šlo o tzv.
kumulovanou žádost, materi-
ál pro SDH i JSDHO. Jedním z
takových žadatelů byl Sbor
dobrovolných hasičů Borova-
ny. „Je to výborná věc, příspě-
vek jsme využili na pořízení
mobilního stanoviště pro pří-
padné testování občanů, na-
koupili jsme například kom-
pletní ochranné pomůcky pro
členy JSDHO, kteří jsou záro-

veň členy SDH.“ uvádí Lukáš
Macht, starosta SDH Borova-
ny.
Požádat o dotaci bylo velmi

jednoduché. Její vyřízení
včetně odeslání finančních
prostředků na účet žadatele
trvalo jen pár hodin.
Irena Špačková,

jen
Špačková,
jen pár
Špačková,
pár

tisková
mluvčí SH ČMS

Špačková,
ČMS

Špačková,
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