Zápis č. 3 z workshopu v rámci projektu „Pomoc nezná hranic –
spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“
Datum a místo jednání:
16. březen 2017, 10:00 – 13:00 h
Zasedací místnost č. 201 Magistrátu města Most
Účastníci:
zástupci obecních úřadů a dobrovolných hasičů Hory Svatého Šebestiána a Kalku, městských
úřadů Mostu a Marienbergu (viz. Prezenční listina)
Program jednání:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Organizační zajištění / dílčí projekty
Práce s veřejností, publicita
Společné cvičení hasičů
Dětský kemp (tábor)
Příští workshop
Různé
Prohlídka hasičské zbrojnice

1. organizační zajištění/ dílčí projekty
Projektoví partneři informovali lead partnera a ostatní partnery o průběhu jednotlivých projektů.
Obec Kalek o VŘ na velitelské vozidlo, město Most o ukončení VŘ na hasičské vozidlo a město
Marienberg o postupu stavebních prací nové hasičské zbrojnice.
2. Práce s veřejností, publicita
Město Marienberg zveřejňuje po každém workshopu článek v místních novinách Wochenblatt (k
vidění i na webových stránkách města), jak projekt postupuje. Kromě toho bude na místě stavby
instalována informační tabule ke stavebnímu projektu.
Město Most po dnešním jednání zvěřejní článek o setkání partnerů v rámci projektu v on-line
Mosteckých listech, dále bude město informovat veřejnost po společných cvičeních hasičů a
pořízení hasičské stříkačky a to prostřednicvím tištěných městských novin, Dále město plní
publicitu instalovaním informačních cedulí vyvěšených v budově Magistrátu.
V Kalku a Hoře Svatého Šebestiána je projekt propagován na webových stránkách obecních
úřadů.

3. Společné cvičení hasičů
Upřesnění termínů a témat následujících cvičení:
1

- Satzung 22.4.2017, téma “3 stanice” - 1 stanice: záchrana traněných, 2 stanice hočící
kontejner a jeho hašení, 3 stanice: nehoda aut. Poté vyhodnocení a občerstvení ještě ve stare
zbrojnici. Začátek ve 15h, upřesnění místa setkání proběhne emailem. Dále se zdůraznila
potřeba dýchacích přístrojů na cvičení.
- Kalek 26.8.2017, téma se upřesní dle zvoleného místa pořádání cvičení
- Most 16.9.2017, téma “Dálková přeprava s požárním útokem

4. Dětský kemp (tabor)
Odsouhlasený termín 9.-11.6.2017
Počet dětí jednotlivých partnerů (věk dětí v rozmezí od 9-13 let):
-

Kalek – max. 10 dětí
Hora Svatého Šebestiána – 5 dětí
Most – vzhledem k velkému zájmu, se počet rozhodne po upřesnění obce Kalku

Na dalším jednání partneři upřesní počet dětského dozoru (na základě počtu dětí – cca 1
dozor/5 dětí). Dále se na tomto jednání dodají doklady o pojištění dětí.
Do 9.4. partneři upřesní konkrétní věk dětí a velikosti těchto dětí z důvodů výroby jednotných
triček s potiskem.

5. Příští workshop
Příští workshop se bude konat v obci Kalek.
Termín 30.5.2017.

6. Různé
Volná diskuze a ukončení jednání

7. Prohlídka hasičské zbrojnice
Zbylí účastníci setkání si společně prohlídli stanoviště hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů v
Mostě – v Rudolicích.

Ing. Linda Vreštiaková,
22.3.2017
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