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Tento projekt byl zahájen pořízením traktorového nosiče se sněhovou frézou a sypačem. Dne
21.9.2011 byla uzavřena kupní smlouva na koupi traktorového nosiče včetně sněhové frézy a sypače a
začátkem října 2011 spol. AGROTIP Široký s.r.o. fyzicky předala městu do užívání traktorový nosič.
Sněhová fréza se sypačem byla dodána 30.12.2011.
Rada města na svém zasedání dne 31. 5. 2012 po výběrovém řízení na veřejnou zakázku
„Rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice ve Šp.Mlýně“ v rámci projektu „Vytvoření
společného integrovaného záchranného systému v Krkonoších – Šp.Mlýn – Podgórzyn“ rozhodla o
výběru dodavatele stavby, resp. nejvýhodnější nabídky v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách a o přidělení této zakázky společnosti MARHOLD a.s., Pardubice – Zelené Předměstí.
Společnost předložila finančně nejvýhodnější nabídku ve výši 5.127.310,76 Kč bez DPH na
rekonstrukci a přístavbu hasičské zbrojnice, která je z dílčí části spolufinancována Evropskou unií.
Zásadní rekonstrukce a přístavba hasičské zbrojnice byly zahájeny koncem června 2012 a ukončeny
budou začátkem zimní sezony 2012/13.
Rekonstrukce se týká především úpravy objektu a dostavby její další části pro šatny hasičů. Byla
vyměněna okna, stejně jako systém vytápění, opravena střecha a zateplena celá budova.
Rekonstrukce garáže spočívá v poupravení příček a snížení podlahy pro možnost zaparkování všech
služebních vozidel.
Sídlo a zázemí hasičů bylo na dobu přechodnou umístěno v objektu úpravny vody. Při vyhlášení
výjezdu k zásahu měli hasiči stejné dojezdové časy jako z původního místa.“
Objekt byl ve stavu, kdy si rekonstrukci zasloužil. Tepelné ztráty, špatná nosnost, absence jakékoliv
izolace.
Dalším zásadním problémem byla nemožnost garážovat automobilovou techniku. Např. u Tatry,
v době zimní sezony, hrozilo nádrži zamrznutí, protože není tepelně izolována. Docházelo
k popraskání hadic a dalších součástí. V rekonstruované hasičárně se podstatně zlepší podmínky pro
fungování jednotky, pro uskladnění veškerého vybavení, výstroje i výzbroje. Traktor i Tatra budou
mít svá místa k parkování v garáži.
V rámci ostatních aktivit projektu pokračoval jazykový kurz č. 1 výuky českého jazyka
v Podgórzyně a výuky polského jazyka ve Špindlerově Mlýně. Ve Špindlerově Mlýně se 30. 4.
2012 uskutečnil společný jazykový kurz zaměřený na konverzaci mezi polskými a českými
účastníky.

V Podgórzyně proběhla v rámci publicity projektu inzerce v novinách Nowiny Jeleniogórskie a
bylo zakoupeno zásahové vozidlo krizového řízení. Připravena byla veřejná zakázka na výběr
dodavatele dopravního vozidla – rotorové frézy na odklizení sněhu se sypacím zařízením,
zveřejněno oznámení v Úředním věstníku Evropské unie, probíhaly práce na přípravě výběrového
řízení na dodavatele vybavení pro poplašný systém selektivního varování a práce související
s přípravou zahájení dodávky a montáže vybavení pro poplašný systém selektivního varování.
Mezi oběma projektovými partnery probíhala ve sledovaném období průběžná elektronická a
telefonická komunikace, v rámci které byly projednávány detaily související s realizací projektu,
vzniklé problémy a další plánované aktivity projektu. Ve Špindlerově Mlýně se 30. 4. 2012
uskutečnil společný jazykový kurz zaměřený na konverzaci mezi polskými a českými účastníky.
Do 28. února 2013 je naplánováno ukončení druhého jazykového kurzu u obou partnerů
projektu, ukončení stavebních prací na rekonstrukci hasičské zbrojnice ve Špindlerově Mlýně,
realizace 2. etapy publicity projektu u polského partnera, výběr dodavatele dopravního vozidla –
rotorové frézy na odklizení sněhu se sypacím zařízením v souladu se zákonem o veřejných
zakázkách polského partnera a výběr dodavatele vybavení pro poplašný systém selektivního
varování v Podgózyně. Na období do 28. února 2013 je plánováno několik společných aktivit obou
partnerů projektu s úzkou spoluprácí a komunikací všech členů týmu a hasičských sborů obou
partnerských měst.

