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Tisková zpráva 
Hasiči z Krásné Studánky spojí síly se svými 

německými kolegy a zlepší spolupráci 

Novou hasičkou techniku a lépe koordinovanou spolupráci přinese sborům dobrovolných hasičů z 

Liberce, Hrádku nad Nisou a německých měst Herrnhutu a Žitavy unikátní přeshraniční projekt 

s názvem „4 města zachraňují přes hranice“. Projekt zahájili zástupci zapojených partnerských měst 

podpisem smluvní dokumentace v pondělí 5. října na hrádecké radnici. 

Statutární město Liberec je v pozici takzvaného lead partnera projektu a již v tomto týdnu podá žádost 

o dotaci do operačního programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – Česká republika 2014 

- 2020, což bude hlavní zdroj financování. 

Liberec může získat 16,9 milionu korun, což představuje 85% z celkových výdajů projektu. Zároveň 

bude moci čerpat dotaci i na náklady spojené s přípravou projektu. Pěti procenty navíc přispěje státní 

rozpočet. 

Přeshraniční projekt má v budoucnu přinést efektivnější a lépe koordinovanou spolupráci a komunikaci 

mezi jednotlivými hasičskými sbory, a to zejména při řešení následků živelných katastrof. 

Za Liberec se projektu zúčastní dobrovolní hasiči z Krásné Studánky, kteří by se v následujících letech 

měli dočkat obnovy technického vybavení (rychlý technický zásahový vůz, dopravní automobil pro 

devět osob a přívěs pro práci na vodě) a k tomu potřebné přestavby stávající hasičské zbrojnice. Všichni 

projektoví partneři se chystají v rámci projektu připravit četná hasičská cvičení a odborné workshopy, 

na základě kterých dojde nejen k přenosu zkušeností, ale také k nastavení kvalitnějšího systému 

komunikace a spolupráce jednotlivých hasičských jednotek při společných hasičských zásazích. 

Současně se projektoví partneři chystají více věnovat hasičské mládeži, jako budoucnosti svých 

hasičských sborů. 

„Je to jedna z prvních žádostí o dotace, kterou naše nové oddělení získávání dotací připravilo. Věřím, že 

bude úspěšná,“ doplnila Lucie Noswitz, vedoucí oddělení získávání dotací libereckého magistrátu. 

Ekonomický náměstek Jan Korytář k tomu říká: „Touto žádostí začíná naše úsilí o maximální využití 

dotací v dalších letech. Cílem je pro město získat několik miliard na jeho další rozvoj.“  

 

 

 

 

 



Kontakt pro média: 

Jan Král 

referent propagace a komunikace s veřejností 

oddělení tiskové a vnějších vztahů 

odbor Kancelář primátora 

   

Statutární město Liberec  

Magistrát města Liberec  

nám. Dr. E. Beneše 1; Liberec 1 

   
mobil: +420 733 618 706 

tel.: +420 485 243 183 

e-mail: kral.jan@magistrat.liberec.cz 
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