
Dobrovolní hasiči zajistili
lidem v Jihlavě Rouškomat

V
edení okresního
sdružení hasičů
v Jihlavě zajistilo
pro své občany od
poloviny dubna

rouškomat, který umístili
u vstupu do obchodního cen-
tra Tesco na Brněnské ulici.
Rouškomat je přestavěný
prodejní automat na cukro-
vinky, který bezplatně zpro-
středkovala brněnská firma

Foodex s.r.o. Každý si v něm
může zakoupit nejenom ori-
ginální látkové roušky, ale
k tomu si takémůže pořídit
dezinfekční gel nebo gumové
rukavice. V rouškomatu lze
platit pouze kartou, je to bez-
pečné z hlediska hygieny,
a zároveň lehce dohledatelné
pro platby. „Doměstami při-
šlo vhodné toto zařízení
umístit, protože lidé zde pře-
mýšlí jinak než na vesnici, kde
má například každý druhý šicí
stroj amůže si roušku ušít,“
říká Andrea Dopitová, sta-
rostka okresního sdružení.
Občané rouškomat veměstě

ocenili, je stále vyprodaný,
zboží se doplňuje více než
dvakrát týdně. „Roušky šijeme
společně s dobrovolnými
hasičkami, část jich dodáma-
jitel Rouškomatu. Sami by-
chom ho nezvládli doplňovat,
máme řadu partnerů, kteří
nám s šitím a doplňováním
pomáhají, jedním z nich je
třeba i společnost Ardewo.

Významným partnerem je pro
nás i ČEZ
Významným

ČEZ
Významným

a.s., v rámci jejíž na-
dace nám bylo schváleno
35 tisíc korun. Z této dotace
jsme zakoupili tři šicí stroje,
můžeme tak roušky neustále
šít a doplňovat,“ dodává sta-
rostka.
Rouškomat bude v provozu

s velkou pravděpodobností do
konce května. Je pravděpo-
dobné, že se lidé budou chtít
preventivně chránit i po skon-
čení nouzového stavu , napří-

klad při pobytu v obchodních
centrech nebo při využití
městské dopravy.
Se společností Progress Re-

scue s.r.o., dobrovolní hasiči
řešili, kam utržené peníze
z rouškomatu věnují. Jsou to
záchranáři a v této oblasti se
pohybují, mají tudíž povědo-
mí o tom, kde finanční pro-
středky scházejí a jsou nejvíce
potřeba.
Irena Špačková,
potřeba.
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