Protokol č. 4 z workshopu v rámci projektu „Pomoc nezná hranic –
spolupráce hasičů v hřebenových oblastech Krušných hor“
Datum a místo jednání:
30. 5. 2017 10:00 – 14:00
Obecní sál, Kalek čp. 12, hasičská zbrojnice Načetín
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.

Informace partnerů k průběhu projektu
Práce s veřejností, publicita
Informace k zajištění dětského tábora
Informace ke cvičení – srpen Kalek
Informace ke cvičení – září Most
Různé
Slavnostní předání vozidla SDH Kale

1. Informace partnerů k průběhu projektu
Jednání zahájil starosta obce Kalek Jan Vítek. Město Marienberg
informovalo o postupu prací na nové hasičské zbrojnici v Satzungu, ostatní
projektoví partneři informovali lead partnera a ostatní přítomné o průběhu
jednotlivých projektů. Obec Kalek o pořízení velitelského vozidla a dalšího
hasičského vybavení.
2. Práce s veřejností, publicita
Publicita projektu a propagace jednotlivých částí projektu je uskutečňována
v jednotlivých městech a obcích obdobně dostupnými možnostmi a formami. Paní
Lauková vznesla připomínku k problematice umístění povinných log na webových
stránkách.
1

3. Informace k zajištění dětského tábora
Upřesnění informací před konáním tábora:
- Upřesnění počtu dětí, předání Prohlášení rodičů a doklady k pojištění
- Odjezdy autobusu – upřesnění zastávek
- Připomínky k některým bodům v prohlášení rodičů – bod č. 12 – bude
vypuštěn a nahrazen textem: v případě nemoci nebo úrazu bude zajištěn
převoz nemocného či zraněného dítěte sanitkou
- Prezentace trička pro účastníky tábora
- Informace a seznámení s podrobnostmi programu, jídelníčkem atd.
- Informace o úkolech a zodpovědnosti vedoucích na táboře – 1 dospělý/ 5
dětí
4. Informace ke cvičení – srpen Kalek
- Kalek 26. 8. 2017 – upřesnění místa cvičení – areál bývalé pily v Kalku – hašení
ohně, dálková přeprava vody
5. Informace ke cvičení – září Most
Most - Matylda – termín: 16.9.2017 - Dálková přeprava vody s požárním útokem
6. Různé
Volná diskuze a ukončení jednání, občerstvení
7. Slavnostní předání velitelského vozidla a hasičské výzbroje – SDH Kalek
Veliteli hasičů SDH Kalek bylo slavnostně předáno vozidlo a hasičská
výzbroj pořízená prostřednictvím projektu. Z předání byla pořízena
fotodokumentace. Účastníci workshopu si na závěr prohlédli hasičskou zbrojnici
SDH Kalek v Načetíně a seznámili se se zásahovým vozem SDH.

M. Lauková
2. 6. 2017
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