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Tisková zpráva 
Dotační úspěch: hasiči z Krásné Studánky 

získají miliony na novou zbrojnici a vybavení  

Bezmála 17 milionů korun získají dobrovolní hasiči z Krásné Studánky na přestavbu své hasičské 

zbrojnice a nákup nové techniky. Statutární město Liberec a jeho partneři totiž uspěli s žádostí o 

dotaci v přeshraničním projektu s názvem „4 města zachraňují přes hranice“. Projekt podpoří sbory 

dobrovolných hasičů nejen v Liberci - Krásné Studánce, ale také v Hrádku nad Nisou a německých 

městech Herrnhutu a Žitavě.  

Za úspěšnou přípravou celého projektu stojí významnou měrou primátor Liberce Tibor Batthyány, který 

se projektu od počátku věnoval a absolvoval mnohdy složitá jednání, jak s hasiči, tak i s německými 

partnery. „Jsem velice rád, že i přes drobné potíže, které se nám povedlo ke konci vyřešit, tento 

povedený projekt dopadl. Pro nás to znamená, že hasiči z Krásné Studánky konečně dostanou nové 

zázemí a techniku, kterou ke své náročné práci potřebují,“ řekl primátor.  

Právě město Liberec je vedoucím celého projektu a má za něj hlavní zodpovědnost. Žádost o dotaci 

podala radnice vloni v říjnu. Z operačního programu přeshraniční spolupráce Svobodný stát Sasko – 

Česká republika 2014 – 2020 je pro zapojené hasičské sbory připraveno celkem 63,2 mil. Kč. Z toho 

16,9 mil. Kč, což představuje 85 % z celkových výdajů projektu, získá sbor z Krásné Studánky. K tomu 

pěti procenty přispěje státní rozpočet, takže spoluúčast města se bude pohybovat kolem dvou milionů 

korun. 

„Chtěl bych poděkovat veliteli jednotky z Krásné Studánky Josefovi Hazimu za úsilí a energii, kterou 

dlouhé přípravě věnoval a primátorovi, který projekt přijal za svůj a díky aktivnímu přístupu dokázal 

projekt posunout dopředu,“ uvedl vedoucí oddělení krizového řízení libereckého magistrátu Lubomír 

Popp. 

Hasiči z Krásné Studánky se díky dotačním penězům dočkají potřebné přestavby stávající hasičské 

zbrojnice. Co nejdříve začnou s přípravou projektové dokumentace ke stavebnímu povolení. Se 

zahájením realizace přestavby počítají v příštím roce. Do nové zbrojnice pak pořídí velitelské vozidlo, 

dopravní automobil pro devět osob a přívěs pro práci na vodě.  

Dobrovolným hasičům projekt přinese také efektivnější a lépe koordinovanou spolupráci a komunikaci 

mezi jednotlivými sbory, zejména při řešení následků živelných katastrof. Ještě letos například 

proběhne společné cvičení všech zapojených jednotek dobrovolných hasičů.  

Projekt připravilo na libereckém magistrátu oddělení získávání dotací, které vzniklo v loňském roce a 

jehož úkolem je zajistit pro Liberec maximum evropských i státních dotací pro financování rozvojových 

projektů a dalších potřeb města. „Velké díky patří Lubomíru Poppovi, vedoucímu oddělení krizového 

řízení MML, za jeho aktivní spolupráci při přípravě tohoto projektu po odborné stránce a také všem 

kooperačním projektovým partnerům, za jejich podporu, operativnost, flexibilitu a za všech okolností 

vynikající spolupráci během přípravné fáze projektu,“ doplnila vedoucí oddělení získávání dotací Lucie 

Noswitz. 


