Protokol k 1. workshopu v rámci projektu
„Pomoc nezná hranic – spolupráce hasičů
v hřebenových oblastech Krušných hor“
Datum:

1. června 2016, 10:00 h, společenská místnost u tělocvičny v Satzungu,
09496 Marienberg

Účastníci:

zástupci obecních úřadů Hory Svatého Šebestiána a Kalku, městských úřadů
Mostu a Marienbergu a členové dobrovolných hasičů Hory Svatého Šebestiána
a Satzungu (viz. jmenný seznam)

Program jednání:
1. Přivítání a představení účastníků
2. Představení dílčích projektů
Projektoví partneři představili své dílčí projekty a ujistili lead partnera, že navzdory k pozdějšímu
začátku nevzniknou žádné problémy s dokončením projektu v původně stanovenou dobu.
Pouze výběrová řízení u projektových partnerů Most a Kalek nemohla být dokončena v
termínech stanovených v milnících projektu. Město Marienberg, kterého se tento problém také
týká, se spojí s dotační bankou SAB a o výsledku rozhovoru bude informovat ostatní projektové
partnery. V případě, že by v budoucnu přece jen došlo k nedodržení časového plánu, bude lead
partner ihned informován.

3. Společné služby/cvičení v rámci projektu
V časovém období 2016/2017 se plánují 4 společné výcviky, a to 2 za rok.
Projektoví partneři se dohodli na následujícím pořadí hostitelů těchto výcviků:
1. Hora Svatého Šebestiána, 2. Satzung, 3. Kalek, 4. Most (po zakoupení hasičského vozidla)
Vzhledem k zeměpisné poloze budou plánované výcviky zaměřeny na zásahy při lesních
požárech, technickou pomoc při silničních nehodách, popř. požár v hospodářském objektu.
Bylo dohodnuto, že se budou konat vždy v sobotu, přičemž se hasiči mezi sebou dohodnou na
přesném termínu a obsahu výcviku.
Koordinaci 1. termínu, který se bude konat koncem srpna (po školních prázdninách v Sasku),
budou mít na starosti dobrovolní hasiči Hory Svatého Šebestiána.
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4. Práce s veřejností, publicita
V rámci projektu musí být splněny požadavky týkající se publicity a práce s veřejností - viz.
Příručka k informačním a komunikačním předpisům:
http://www.sn-cz2020.eu/media/cz/de_cs/einzelne_dokumente/publizitaetsleitfaden_de_cz.pdf
Každý projektový partner nese za svou část zodpovědnost za splnění těchto podmínek. Město
Marienberg zveřejní po každém workshopu článek v místních novinách Wochenblatt (k vidění i
na webových stránkách města) o tom, jak projekt postupuje. Kromě toho bude na místě stavby
instalována informační tabule ke stavebnímu projektu.
Město Most bude po společných cvičeních hasičů informovat veřejnost prostřednicvím
městských novin a instalovaných cedulek/informačních tabulek. V Kalku a Hoře Svatého
Šebestiána bude projekt propagován na webových stránkách obecních úřadů. Po zveřejnění
obdrží lead partner od projektových partnerů kopie veškerých publikací.

5. Organizační záležitosti / dotace
Lead partner poukázal na konkrétní odstavec ve všeobecných podmínkách (součást projektové
smlouvy) s prosbou o rychlé jednání. Zástupkyně městského úřadu v Mostě a obecního úřadu v
Kalku potvrdily, že již danou záležitost s kontrolním úřadem řešily. Kopie těchto písemností
pošlou lead partnerovi.
31.8.2016 je termín podání žádostí o vyplacení dotací. Jelikož čeští projektoví partneři v roce
2016 žádné finanční prostředky nečerpali, podají žádosti na přesunutí dotací na rok 2017. Lead
partner obdží kopie těchto žádostí.
23.6.2016 pořádá dotační banka SAB v Drážďanech informační seminář, kterého se zúčastní
lead partner. Zváni jsou i zástupci projektových partnerů.

6. Dětský kemp (víkend)
Dětský kemp, resp. prodloužený víkend, se bude konat od pátku do neděle v květnu či červnu
2017 v prostorách hasičské zbrojnice dobrovolných hasičů Marienberg. Termín bude upřesněn
při příštím workshopu.
Zástupkyně Mostu a Kalku upozornily na fakt, že u nich děti a mládež nejsou organizovány v
zájmových kroužcích mladých hasičů, jako je tomu v Německu. Obsahem dětského kempu
proto nebudou žádná cvičení v terénu - důraz bude kladen na protipožární výchovu a společné
nenáročné aktivity v česko-německém kolektivu.

Lead partner plánuje nechat na dětský kemp vyrobit jednotná trička s potiskem a uvítá návrhy
všech projektových partnerů (např. jak by mohlo vypadat logo).
Bylo dohodnuto, že zaměstnanci městského úřadu seženou potřebné informace k plánovanému
dětskému kempu a pošlou je e-mailem všem projektovým partnerům.
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Čeští projektoví partneři vyslovili obavy, že bude obtížné zajistit za svou stranu dozor dětí na
celý víkend. Lead partner proto přislíbil návrh alternativního řešení.
Jelikož nebyly žádné další dotazy, rozloučili jsme se se zástupkyněmi obecního úřadu Kalek,
které musely odjet kvůli návaznému termínu, a vydali se na krátkou exkurzi.

7. Prohlídka stanoviště budoucí hasičské zbrojnice a stávající (nedostačující) zbrojnice
Zbylí účastníci setkání si společně prohlídli stanoviště budoucí hasičské zbrojnice dobrovolných
hasičů Satzung, kde byli seznámeni se stavebními plány města Marienberg. Posledním bodem
programu byla návštěva stávající hasičské zbrojnice.

8. Příští workshop
Příští workshop se bude konat v Hoře Svatého Šebestiána - navržený termín 2.11.2016 se
prověřuje.

Annett Schmidt, dne 6.6.2016
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