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ČEZ pomůže v Moravskoslezském kraji rozsvítit 45 stromečků 
 

Energetici se rozhodli navázat na úspěšný projekt z minulých let a přispějí 45 městům a 

obcím v kraji na rozsvícení vánočních stromečků. Podpoří hlavně obce v okolí Elektrárny 

Dětmarovice nebo ty, kde provozují veřejné osvětlení či jiné projekty, a také například 

Nošovice nebo Žabeň, na jejichž katastrech stojí velké rozvodny ČEZ Distribuce. Většina 

obcí peníze využije na zpestření adventního programu nebo novou vánoční výzdobu. 

 

Mezi obce a města ČEZ v kraji rozdělí bezmála milion korun. „Na každou obec vychází 20 až 30 

tisíc korun, což se může zdát jako symbolický příspěvek, ale z reakcí starostů víme, že jim to 

před koncem roku s přípravou vánočního programu hodně pomůže,“ upřesnil mluvčí Skupiny 

ČEZ Vladislav Sobol. 

 

„Celoročně naplňujeme různými aktivitami v regionech jednu z priorit naší strategie udržitelného 

rozvoje – Být dobrým partnerem a sousedem měst a obcí, kde podnikáme. Adventní setkání u 

vánočního stromu, kdy si sousedé mohou užít slavnostní atmosféru, pobavit se, popřát si hezké 

svátky, do této koncepce přirozeně zapadá. Proto jsme se i letos rozhodli pokračovat ve 

stejném loňském duchu. Rozsvícením vánočních stromů na venkově i ve městech chceme 

zároveň poděkovat všem zákazníkům, kteří nám zachovávají přízeň,“ řekla Michaela Ziková, 

ředitelka Nadace ČEZ. 
 

Soutěž 

Vánoční soutěž se Skupinou ČEZ bude probíhat až do 15. prosince na facebookové stránce 

Skupina ČEZ. Energetici vyhlásí každý den jednoho vítěze, který získá poukaz na vánoční 

strom v hodnotě 1000 Kč a k tomu vánoční světýlka. 

https://www.facebook.com/SkupinaCEZ/ 

 

Pro příznivce charitního sportování: ceny od Jágra i Strýcové 

Vánoční radost uděláme také příznivcům činnosti Nadace ČEZ a zejména aplikace EPP - 

Pomáhej pohybem. Už popáté totiž odstartuje oblíbená série soutěží Adventní kalendář. Mezi 

cenami jsou cenné sportovní suvenýry, které věnoval například Jaromír Jágr nebo Barbora 

Strýcová, ale také sportovní pomůcky. Zájemci si o ně mohou zasoutěžit od 1. 12. až do 

Štědrého dne na Facebooku EPP – Pomáhej pohybem Nadace ČEZ.  

https://www.facebook.com/EPPpomahejpohybem/ 
 

Podpořené obce a města v kraji 

Karvinsko:  Dětmarovice, Doubrava, Dolní Lutyně, Orlová, Bohumín, Petřvald, 

Havířov, Albrechtice, Petrovice u Karviné, Český Těšín 

Frýdecko-Místecko:  Jablunkov, Nošovice, Bukovec, Horní Lomná, Ropice, Bílá, Třinec, 

Frýdlant nad Ostravicí, Palkovice, Dobratice, Čeladná, Žabeň 

Opavsko:  Hrabyně, Budišovice, Hlučín, Markvartovice, Kozmice, Háj ve Slezsku, 

Mokré Lazce, Kravaře, Vítkov, Velké Heraltice, Větřkovice 

Bruntálsko:  Horní Životice, Město Albrechtice, Krnov, Karlova Studánka, Rýmařov, 

Široká Niva, Dolní Moravice, Dívčí Hrad 

Novojičínsko:   Fulnek, Příbor, Tichá 

Ostravsko:   Klimkovice 
 

Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ 
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