Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor

Hasičské sbory Hory Svatého Šebestiána a
obce Satzung nacvičují vyproštění osob z nabouraného vozidla

Mostečtí hasiči při hašení hořícího kontejneru
Druhé přeshraniční cvičení dobrovolných hasičů města Most, obcí Kalek a Hora Sv.
Šebestiána a marienberských přidružených obcí Satzung a Rübenau se konalo 22. dubna
2017 v obci Satzung.
Navzdory mrazivým teplotám se prostranství kolem býv. hostince Sonnenhof v obci
Satzung již před 15 h zaplnilo diváky. Černý kouř stoupal k nebi a obcí se rozezněl zvuk
sirény. Krátce nato dorazila plně obsazená požární vozidla sborů dobrovolných hasičů Most,
Hora Svatého Šebestiána, Rübenau a Kalek v doprovodu hasičů z Reitzenhainu.
Následovalo rozdělení do několika cvičebních jednotek:
Členové dobrovolných hasičů Most dostali na starost hašení požáru zapáleného kontejneru,
o pár metrů dále hasiči z Hory Sv. Šebestiána a Satzungu společně nacvičovali vyprošťování
zraněných osob ze dvou nabouraných osobních vozidel a kolegové z Kalku a Rübenau si
společně trénovali hašení hořící kůlny poté, co z ní vyprostili uvězněné osoby.
Přestože se nácvik neobešel bez jazykových bariér, jednotlivé úkoly byly rychle splněny, a to
za dobré spolupráce všech hasičských sborů a s použitím veškerého technického vybavení,
které měli hasiči společně k dispozici.
Mosteční hasiči toto cvičení využili také k tomu, aby svým kolegům představili nové
cisternové vozidlo, které bylo zakoupeno v rámci projektu „Pomoc nezná hranic – spolupráce
hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“ z prostředků Evropské unie v rámci
Programu spolupráce Česká republika-Svobodný stát Sasko 2014 – 2020 a fondu pro
regionální rozvoj.
Po absolvování všech cvičných stanovišť a uvedení vozidel do původního stavu se účastníci
cvičení odebrali do požární zbrojnice dobrovolných hasičů obce Satzung, kde na ně čekalo
domácí občerstvení. Následovalo vyhodnocení dne, rozloučení a cesta domů.

Všem účastníkům tohoto cvičení patří vřelé díky, obzvláště pak členům dobrovolného
hasičského sboru obce Satzung za výbornou oranizaci, hasičům z Reitzenhainu za podporu
a firmám POSA Möbelsysteme GmbH a Drehteile Haustein GmbH za povolení k využití jejich
firemních pozemků.
Příští společné cvičení dobrovolných hasičských sborů Most, Hora Sv. Šebestiána, Kalek,
Rübenau a Satzung se plánuje již na srpen tohoto roku.
Na viděnou v Kalku!
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