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Děti MŠ "Senfkorn" si připravily krásný kulturní program 
 

 
Paní Dachselt, pan Rothe, pan Heinrich, pan Theml, pan Heidel a pan Baldauf (zleva 
doprava) 
 
Dne 16.05.2017 byl pod jasně modrou oblohou na místě staré školy v obci Satzung 
slavnostně položen základní kámen nové hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů 
Satzung. 
 
Primátor André Heinrich pozval nejen projektanty, radní, zástupce marienberské 
samosprávy, ředitele stavební firmy, dobrovolné hasiče a faráře, ale také zástupce 
Euroregionu a kolegy z řad dobrovolných hasičů Hory Svatého Šebestiána a Kalku a 
partnerského města Most. Díky paní Polesné, tlumočnici z Ústí nad Labem, byla zajištěna 
dobrá komunikace s českými hosty. 
Slavnostní akt položení základního kamene zpestřily děti místní mateřské školy "Senfkorn" 
svým dobře promyšleným programem. Již od 3. dubna 2017 mohly totiž zblízka sledovat, co 
se na staveništi poblíž jejich školky děje. 
André Heinrich, primátor města Marienberg, zopakoval ve svém projevu potřebu nové 
budovy. Aktuálně využívané prostory v ulici Satzunger Kirchstraße 5 jsou velmi stísněné a již 
dlouho nesplňují současné platné předpisy a normy, zejména pokud jde o 
dlouhodobou  prevenci nehod a hygienu. Novou budovu bude od příštího roku využívat 44 
aktivních dobrovolných hasičů a devět členů mládežnického oddílu hasičů, kteří zde budou 



mít dobré podmínky ke své práci a dostatek místa k uskladnění rozsáhlé hasičské techniky a 
vybavení v souladu s platnými předpisy. 
  
Stavba nové hasičské zbrojnice je součástí společného projektu „Pomoc nezná hranic – 
spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“ s českým partnerským městem 
Most a příhraničními obcemi Hora Svatého Šebestiána a Kalek ke zlepšení a zintenzivnění 
přeshraniční spolupráce. 
  
V srpnu 2015 jsme začali s českými partnery připravovat společný přeshraniční projekt. 
Žádost o projekt byla přezkoumána příslušným monitorovacím výborem a k velké radosti 
všech zúčastněných schválena dne 15. března 2016. Primátor André Heinrich poděkoval 
všem účastníkům za realizaci projektu. Zdůraznil společné aktivity, které mezi hasiči na obou 
stranách hranice probíhají již mnoho let. Výstavba nové hasičské zbrojnice jistě povede k 
dalšímu posílení sousedských vztahů, a tím přispěje k realizaci dalších společných projektů. 
Náklady na novostavbu se pohybují kolem 513 500 €. Dotace EU z kooperačního programu 
na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 
2014–2020 v rámci evropské územní spolupráce (Interreg V A) činí 85 %. 
  
Po projevu primátora dostal slovo projektant Joachim Baldauf, který představil stavbu a její 
přednosti. Velitel hasičského sboru Michael Rothe vyslovil díky za prví stavební etapu nové 
hasičské zbrojnice, za dosavadní podporu radních a samosprávy města Marienberg, kolegů-
hasičů z České republiky a zástupců financujícího orgánu. Přitom přenesl svou neskrývanou 
radost ze stěhování do moderních prostor na všechny přítomné. 
Přípravu položení základního kamene měli na starosti primátor André Heinrich, jeho 
zástupkyně Heike Dachselt, projektant Joachim Baldauf, velitel hasičského sboru Michael 
Rothe, radní a dobrovolný zástupce primátora Uwe Theml a ředitel stavební firmy Jens 
Heidel. Společně naplnili dobovými dokumenty pouzdro, které pak polír Peter Wenzel spustil 
do základů a zalil betonem. Následovaly symbolické údery kladivem. Farář Volkmar Freier ve 
svém proslovu zdůraznil, jak důležitý je hasičský sbor pro komunitu a požehnal stavební 
proces. Starosta poděkoval dětem malými dárky. Pozval hosty do staré hasičské zbrojnice, 
kde v přátelské atmosféře následovaly další živé rozhovory. 
  

 


