Obětem tornáda a silných bouří na Moravě
lze pomoci finančně i materiálně.
Obec Troubsko sleduje aktuální dění zpustošených částí obcí po řádění přírodního živlu na jižní
Moravě především pomocí krizové linky Jihomoravského kraje, která mapuje potřeby
v postiženém regionu. Obec Troubsko je připravena přispět finanční částkou na podporu a obnovu
těchto těžce zkoušených obcí. O její výši a lokalitě rozhodne na svém nejbližším zasedání
Zastupitelstvo obce.

Obec Troubsko nebude organizovat materiálovou sbírku.
Děkujeme občanům, kteří již jakoukoliv formou pomohli.
Dále občanům, kteří chtějí ještě pomáhat peněžním příspěvkem, uvádíme některé
z transparentních účtů zřízené přímo jednotlivými postiženými obcemi nebo různými
charitativními organizacemi.
Jihomoravský kraj spustil sbírku na pomoc lidem a obcím na Hodonínsku a Břeclavsku, které
zasáhlo ničivé tornádo. Pokud chcete finančně pomoct:

Jihomoravský kraj spustil krizovou linku. Nabídku pomoci obcím zasaženým tornádem volejte:

Jihomoravský kraj zřídil informační web pro dobrovolníky. Na webové
adrese https://dobrovolnici.jmk.cz/ jsou nově soustředěny všechny informace k dobrovolné
pomoci pro Hodonínsko a Břeclavsko.
Zájemci se tam dozví, jak postupovat v případě, když potřebují konkrétní pomoc, nebo když ji
naopak chtějí nabídnout. Zjistí také, co z materiálu chybí a čeho je moc. Situace s potřebným
materiálem se navíc na konkrétních místech mění v průběhu času.

Všechny aktuální informace z krizové linky Jihomoravského kraje sledujte na Twitteru:

https://twitter.com/Jihomoravsky_kr?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcam
p%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1410163767867019264%7Ctwgr%5E
%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.irozhlas.cz%2Fzpr
avy-domov%2Ftornado-grolich-morava-hrusky-jihomoravskykraj_2106250052_tkr
Další možností jak pomoci lze prostřednictvím Českého rozhlasu, občané zde mohou sledovat
aktuální potřeby hlášené z postižených obcí a i zde je možnost okamžité pomoci:
https://www.pomahejtesnami.cz/prani/darek

Transparentní účty jednotlivých postižených obcí:
Obec Hrušky u Břeclavi má zřízený transparentní účet pro pomoc postiženým občanům
Hrušek živelnou pohromou, stačí poukázat libovolnou finanční částku na účet:
číslo: 123-4548350207/0100
IBAN: CZ77 0100 0001 2345 4835 0207
SWIFT/BIC: KOMBCZPP
Pokud chcete přispět konkrétní postižené osobě (fyzická osoba, právnická osoba či
příspěvková organizace) do poznámky uveďte komu, má být finanční dar poskytnut.
Více na: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-4548350207
Moravská Nová Ves má zřízený transparentní účet TORNÁDO MORAVSKÁ NOVÁ VES
určený na pomoc pro městys, finanční prostředky posílejte na účet:
číslo: 6013203349/0800
VS 1 – určen pro Městys Moravská Nová Ves
VS 2 – určen pro Základní školu
VS 3 – určen pro Mateřskou školu
IBAN: CZ82 0800 0000 0060 1320 3349
Obec Lužice zřídila transparentní účet LUŽICE TORNÁDO
pro pomoc občanům postižených živelnou katastrofou dne 24. června 2021.
číslo účtu: 123-3116370277/0100 u KB Hodonín.
IBAN CZ4301000001233116370277
Obec Mikulčice na pomoc s odstraněním škod zřídila transparentní účet:
číslo: 299 222 440/0300
IBAN: CZ08 0300 0000 0002 9922 2440
Město Hodonín na pomoc s odstraněním škod zřídila transparentní účet POMOC
OBČANŮM:
číslo: 123-3116270217/0100
Více na: https://www.kb.cz/cs/transparentni-ucty/123-3116270217

„POSTIŽENÉ OBCE VŠEM DĚKUJÍ ZA FINANČNÍ PODPORU.“

Veřejné sbírky na pomoc lidem ze zasažených oblastí organizují také:
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ
finanční příspěvek můžete posílat na účet 333999/2700 s variabilním symbolem 2101,
BISKUPSTVÍ BRNĚNSKÉ
Biskup Vojtěch Cikrle vyhlásil mimořádnou kostelní sbírku na pomoc lidem zasaženým
přírodní katastrofou v oblasti jihovýchodní Moravy.
Finanční příspěvek můžete zasílat na účet 99662222/0800 s variabilním symbolem 10020,
DIECÉZNÍ CHARITA BRNO
finanční dary lze směřovat na účet 4211325188/6800 s variabilním symbolem 2002.
Alternativně lze poslat také dárcovskou SMS ve tvaru DMS DCHB 30, 60 nebo 90 v
závislosti na tom, jakou částku lidé chtějí přispět, na číslo 87 777,
ČLOVĚK V TÍSNI-SOS MORAVA
lidé mohou přispívat na dárcovské konto SOS Morava na čísle: 713 271 329 / 0300
(IBAN pro příspěvky ze zahraničí CZ3903000000000713271329 / SWIFT kód:
CEKOCZPP), „Na místo vyslal Člověk v tísni svého koordinátora, který zjišťuje rozsah škod
a možnosti pomoci. Pomoc bude na místě koordinovat spolu s dalšími organizacemi
i složkami IZS.“
DIAKONIE ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ
zřídila účet 2100691426/2010. I v tomto případě lze peníze poslat pomocí dárcovské SMS ve
tvaru DMS DIAKONIEPOMOC 30, 60 nebo 90 v závislosti na tom, jakou částku lidé chtějí
přispět, na číslo 87 777,
NADACE ADRA
finanční pomoc je možné poslat na účet 66888866/0300 s variabilním symbolem 390.
NADACE VIA
přispět lze přes webové stránky www.darujme.cz/promoravu. Pomocí online platby či
bankovním převodem, pak, můžete přispět kolik, uznáte za vhodné. Nadace koordinuje se
zasaženými obcemi, krizovým štábem a ostatními neziskovkami pomoc tak, aby byla co
nejúčinnější a směřovala tam, kde bude nejvíce potřeba.
NADAČNÍ FOND POMOCI
sbírku na pomoc zasaženým lidem a obcím organizuje také Nadační fond pomoci skrze
platformu znesnáze21, přispět lze on-line platbou.

