
Zakončení projektu „Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech 
Krušných hor“ 
 
V pátek 25.05.2018 se ve školicí místnosti novostavby hasičské zbojnice v Satzungu za 
účasti všech zúčastněných partnerů a požárních útvarů konala závěrečná akce projektu 
„Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“. 
Primátor André Heinrich přivítal zástupce úřadů z Mostu, Hory Svatého Šebestiána, Kalku a 
Marienbergu, stejně jako členy příslušných hasičských sborů z Čech, velitele dobrovolných 
hasičů v Satzungu a velitele hasičů okresního města Marienbergu.   
 
Cílem této akce bylo zhodnocení výsledků projektu, jakož i plánování budoucí 
spolupráce projektových partnerů.  
Pan Heinrich krátce zrekapituloval průběh projektu a ocenil jeho výsledky. Za účelem 
dosažení společného cíle projektu – zlepšení požární ochrany na obou stranách hranice  
a zintenzivnění spolupráce mezi českými a německými hasiči – bylo nutné nejprve vytvořit 
technické a prostorové podmínky pro tento projekt, což se podařilo: dobrovolní hasiči z 
Mostu a Kalku si pořídili vozidla, která si mohli vyzkoušet při společných přeshraničních 
cvičeních. V nové požární zbrojnici dobrovolných hasičů v Satzungu se nyní mohou konat  
společná školení a budova může být i jinak společně využívána.  
 
Jak dětský tábor v Marienbergu, kterého se v červnu loňského roku zúčastnily české a 
německé děti, tak i konstruktivní spolupráce mezi dobrovolnými hasiči obou zemí, přispěly k 
odbourávání bariér a k prohloubení vzájemných vztahů – a to i mimo oblast požární ochrany.  
 
Z pohledu našeho primátora je aktivní učení nejlepší školou do budoucna – zlepšením 
přeshraniční spolupráce hasičských sborů se mohou obě strany od sebe navzájem učit a z 
tohoto svazku profitovat. Přáli bychom si, aby dnešní mládež později pokračovala v tom, co 
současná generace vytvořila. 
 
Po představení dílčího projektu města Marienberg, jímž byla stavba nové požární zbrojnice, 
následovaly prezentace českých projektových partnerů.  
Dobrovolní hasiči v Kalku si pořídili nové velitelský vozidlo s potřebným technickým 
vybavením. Velitel tamějšího hasičského sboru i zástupkyně obecní správy poděkovali městu 
Marienberg coby vedoucímu partnerovi za spolupráci a vyslovili přání podílet se i do 
budoucna na dalších projektových aktivitách.  
 
Také zástupci města Most kladně zhodnotili průběh a výsledky projektu. Závěrečné schůzky  
se zúčastnil jak stávající, tak i bývalý velitel mosteckých dobrovolných hasičů. Oba 
poděkovali za dobrou spolupráci a jsou rádi, že v rámci projektu bylo možné pořídit nové 
cisternové vozidlo Tatra 815 s vysokou provozní hodnotou, které významně omlazuje jejich 
technickou výbavu. Nové vozidlo již našlo uplatnění během Dne dětí a bude jistě hrát roli při 
náboru nových členů mosteckého hasičského sboru.  
Zástupci obce Hora Svatého Šebestiána zhodnotili projekt jako velmi dobrý, jelikož z něj 
všichni mohli čerpat mnoho hodnotných zkušeností. Na základě toho, co bylo vytvořeno, je  
i zde zájem pokračovat ve spolupráci. 
Závěrem se všichni zúčastnění shodli na tom, že bylo dosaženo společného cíle projektu. 
Partneři projektu budou i do budoucna usilovat o pokračování této úspěšné přeshraniční 
spolupráce. 
 
Projekt „Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“ 
byl dotován z Evropského fondu, kooperačního programu na podporu přeshraniční 
spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou 2014–2020 v rámci 
evropské územní spolupráce. 


