ČEPRO přispělo 320 tisíci korunami na povodněmi postižené
oblasti v severních Čechách
PRAHA (18. srpna 2010) – Zaměstnanci společnosti ČEPRO uspořádali
firemní sbírku a mezi sebou vybrali 320 tisíc korun na povodněmi
postižené oblasti na severu Čech. Finanční pomoc bude směřovat mezi
obyvatele Chrastavy a Raspenavy, kde má společnost dvě čerpací stanice
EurOil. Škoda po bleskových povodních na severu Čech podle odhadů
přesáhne čtyři miliardy korun.
Situace v oblastech postižených ničivými záplavami není zaměstnancům
společnosti Čepro vůbec lhostejná. „V rámci firemní sbírky se nám podařilo
vybrat okolo 320 tisíc korun, které zašleme do oblastí postižených vlnou
přívalových dešťů,“ říká Ladislav Staněk, ředitel úseku pro vnitřní služby a člen
představenstva společnosti Čepro.
Liberecký kraj patří mezi jedny z nejpostiženějších oblastí v České republice po
letošních bleskových povodních. „Zaměstnanci svou sbírkou chtěli přispět
k rychlé nápravě situace ve dvou obcích na severu Čech, kde má společnost
své čerpací stanice EurOil. Peníze budou směřovat na pomoc obyvatelům obcí
Chrastavy a Raspenavy, zejména pak na nákup pitné vody, potravin nebo
dezinfekčních prostředků,“ dodává Staněk.
Voda v oblastech postižených ničivými záplavami postupně opadá, lidé už v
těchto dnech pracují na odstraňování škod, které způsobila vlna přívalových
dešťů na začátku měsíce. Záplavy na severu Čech poškodily přes 2500
domácností, 57 domů čeká demolice. Podle odhadů škody přesáhnou celkovou
částku čtyř miliard korun. Jen v Chrastavě budou škody na obecním majetku
okolo 100 milionů korun.
Kontakt pro média:
Lenka Svobodová
úsek marketingu a komunikace
tel.: +420 221 968 258
mob: +420 736 506 368
lenka.svobodova@ceproas.cz
Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice.
Jeho tržby za rok 2009 činí 40 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o

celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760
tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší
český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz

