Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor
V srpnu minulého roku jsme společně s našimi českými projektovými partnery – městem
Most a obcemi Hora Svatého Šebestiána a Kalek – začali pracovat na přeshraničním
projektu v oblasti protipožární ochrany.
Cílem projektu je zintenzivnit přeshraniční spolupráci dobrovolných hasičů z Marienbergu
(obzvláště z příhraničních přidružených obcí Satzung a Rübenau), Mostu, Kalku a Hory
Svatého Šebestiána. Proběhnou společné výcviky a školení hasičů a budou vytvořeny
předpoklady pro společné využití techniky a prostor. Pro projektové partnery z Mostu a Kalku
bude v rámci projektu nezbytný nákup hasičského a velitelského vozidla, v přidružené obci
Satzung bude zapotřebí kompletní přestavba tamější hasičské zbrojnice. Kromě toho se
plánuje vícedenní dětský tábor, který proběhne na jaře roku 2017 za účasti všech
projektových partnerů. Pro děti jsou připraveny zajímavé aktivity, které povedou k lepšímu
vzájemnému poznání. Ukončení projektu bude oslaveno společným setkáním všech
zúčastněných hasičských sborů.
Rozsáhlé podklady k podání žádosti o čerpání dotací z Evropské Unie byly předloženy
Saské dotační bance v polovině září minulého roku. Bylo přitom využito kooperačního
programu na podporu přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou
republikou 2014–2020 v rámci evropské územní spolupráce (Interreg V A). Název projektu,
který zároveň trefně popisuje jeho obsah, je: „Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v
hřebenových oblastech Krušných hor“. Projekt zahrnuje výdaje ve výši cca. 1 018 800 €.
Dotace z programu Interreg V A činí 85 %. Projektové období začalo 1. ledna 2016 a má
končit 31. prosince 2017. Město Marienberg hraje úĺohu vedoucího projektového partnera
(lead-partnera).

Účastníci workshopu se radí o plánovaných aktivitách
První workshop k projektu se konal 1. června 2016 v obci Satzung. Zástupci Magistrátu
města Mostu, obecních úřadů Hory Svatého Šebestiána a Kalku, dobrovolných hasičů z
Hory Svatého Šebestiána a Satzungu a samosprávy Marienbergu se zde navzájem
informovali o předpisech financování a domluvili se na společných službách a cvičeních
hasičských sborů.

Prohlídka budoucího stanoviště hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v Satzungu

Na závěr se účastníci workshopu vydali na prohlídku stanoviště nové hasičské zbrojnice
dobrovolných hasičů v Satzungu, kde pan Gottschalk, vedoucí odboru pozemního stavitelství
a údržby budov na městském úřadě v Marienbergu, podal bližší informace k plánované
stavbě. Příští workshop proběhne v listopadu v Hoře Sv. Šebestiána.

