Vyhodnocení charitativní pomoci pod záštitou SDH Želízy / srpen 2010
Předem všem, kteří se podíleli na pomoci děkujeme a tlumočíme upřímné poděkování
obyvatel města Chrastava, obcí Bílý Kostel a Heřmanice u Frýdlantu.
Akce byla zahájena 12. srpna dopoledne roznáškou letáků (Steinzová K., Krejzová M.,
Wertheim V.) do všech domácností katastru obce a opakovaným rozhlasovým hlášením
(p.Bastl T. starosta obce). Akce skončila 25. srpna 2010.
Trvale od zahájení do ukončení akce jsme byli ve spojení s krizovými štáby města Chrastava,
obcí Bílý Kostel a Heřmanice u Frýdlantu především prostřednictvím p. Zajíčkové J. , které
děkujeme. Měli jsme vždy přesné informace o tom, co aktuálně v poničené oblasti potřebují.
Na začátku jsme jasně deklarovali, že vše, co se shromáždí a nakoupí za finanční hotovost,
bude předáno přímo obyvatelům poničených oblastí, což jsme do puntíku splnili.
Ihned po zahájení se projevila solidarita a iniciativa občanů a již 12. srpna byla předána první
pomoc v obci Bílý Kostel (kolečka, lopaty, plyn. vařiče, hrábě, dětské pleny atd.).
Nejvíce občanů přicházelo s dary v pátek a v sobotu. Proto v neděli 15. srpna byla vypravena
dvě auta a pomoc byla předána v městě Chrastava (mimo oblečení vše co jste přinesli,
zakoupeny byly léky, krumpáče, sekery, palice, sekáče, rukavice, krémy, hygienické a prací
potřeby atd.). Týž den po dohodě s místním štábem naši zástupci zakoupili další potřebné
věci v Liberci – Bauhaus (kolečka, sekery, krumpáče, holinky, prodlužováky, baterky atd.).
Třetí pomoc byla předána 25. srpna ve 20 hodin v obci Heřmanice u Frýdlantu (oblečení,
úpletové oblečení, hračky, kočárky, příbory, nádobí, konvice, mixéry, šlehače, kabelky,
pračka atd.).
Na dopravě a předání věcí se podíleli svými auty p. Krejza J., který najel 200km
a p. Lier T., který najel 572 km. Oba bez nároku na náhradu pohonných hmot.
Celková pomoc je vyčíslena na 215 382 korun, z toho materiál v hodnotě
154 792 korun a v hotovosti 60 590 korun.
Všechny finanční prostředky byly využity k nákupu věcí dle dohody se zástupci výše
uvedených obcí.
Celkem se do charitativní pomoci zapojilo mimo SDH Želízy, obce a ZŠ Želízy 166 občanů
nebo rodin nejen ze Želíz a Sitné, ale i z jiných obcí a měst.
Podrobné informace včetně seznamu předaných věcí, kopie účtů a jmen dárců
naleznete na webových stránkách obce a SDH.
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