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Tisková zpráva
Hasiči z Krásné Studánky a Berthelsdorfu
se ohlédli za prvním společným projektem
Početnou návštěvu ze sousedního Německa přivítali v sobotu 29. března v Liberci dobrovolní hasiči
z Krásné Studánky. Na závěrečné vyhodnocení projektu vzájemných setkávání a školení přijela pod
Ještěd čtyřicítka dobrovolných hasičů a členů dechové kapely z partnerského sboru v Berthelsdorfu,
části města Herrnhut (česky Ochranov) s 6 500 obyvateli. Slavnostního setkání se zúčastnila i
primátorka Liberce Martina Rosenbergová a starosta Herrnhutu Willem Riecke.
Mezinárodní partnerství hasičů z Krásné Studánky a Berthelsdorfu trvá teprve několik měsíců, ale velmi
rychle přineslo první plody vzájemné spolupráce. „Navštěvujeme se několikrát do roka, takže se začíná
naplňovat i slovo kamarádi. Poprvé jsme se do Berthelsdorfu přijeli představit s naší Tatrou, posléze
jsme se dorazili i na Somerfest a v listopadu jsme spustili malý projekt setkávání a školení,“ líčí velitel
JSDH Krásná Studánka Josef Hazi.
A právě při příležitosti vyhodnocení tohoto projektu dorazili v sobotu 29. března hasiči z Berthelsdorfu
do Liberce, kde členy českého i německého sboru čekal bohatý odpolední program, nabitý nejen
zábavou, ale také exkurzemi a školeními. „První společnou zastávkou byla hasičská stanice v Šumavské
ulici, kde si dobrovolní hasiči prohlédli prostory profesionálů, speciální techniku, operační středisko
KOPIS, novou víceúčelovou budovu pořízenou díky dotacím z Evropské unie a také zhlédli prezentaci
hasičského záchranného sboru,“ informoval vedoucí oddělení krizového řízení Lubomír Popp.
Před samotným vyhodnocením společného projektu a společenským setkáním v areálu hasičské
zbrojnice v Krásné Studánce se pak obě skupiny dobrovolníků sešly ještě v sídle krizového řízení a
Městské policie Liberec na tř. 1. máje, kde si prohlédli operační středisko městské policie a absolvovali
školení a besedu na téma zdolávání požárů v nepřístupném terénu.
Dnes již ukončený společný projekt byl začátkem dlouhodobější mezinárodní spolupráce, zaměřené
na dotační program pro zúčtovací období 2014 – 2017. Cílem obou partnerských sborů je totiž nejen
získat nové přátele a zkušenosti z výcviku a zásahů, ale rovněž prostředky na obnovu požární techniky
a rekonstrukci hasičských zbrojnic v Krásné Studánce a Rennesdorfu (sídlo druhého družstva
německého sboru). „Přímo v Berthelsdorfu mají hasiči zbrojnici po rekonstrukci za cca 760 tisíc euro,
takže tamní zázemí nemá konkurenci,“ konstatoval Josef Hazi.
Spolupráce dobrovolných hasičských sborů z Krásné Studánky s hasiči s Berthelsdorfu bude podle
primátorky Liberce Martiny Rosenbergové pro obě strany skutečně výhodná. „Partner na německé
straně, s nímž už hasiči z Krásné Studánky mají za sebou společný projekt, totiž poskytne možnost
podávat žádosti o dotace z Evropské unie hned na začátku zúčtovacího období programu, kdy je v něm
ještě dostatek finančních prostředků,“ připomněla primátorka s tím, že si velmi váží přínosu

dobrovolných hasičů. „Jejich práce je pro město nenahraditelná, protože profesionálové by sami
na všechno nestačili a dobrovolníci jsou navíc ve svých částech města nositeli kulturního života. Pokud
to bude v našich silách, vždy dobrovolným hasičům rádi vyjdeme vstříc,“ dodala.
Společný projekt dobrovolných hasičů z Krásné Studánky a Herrnhutu podpořila dotace 1.918,45 eur
z Fondu malých projektů v Euroregionu Nisa v programu Cíl 3 a právě statutární město Liberec, které
doplatilo potřebných 7 800 Kč.
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