Už startujeme z náhradních prostor (LZ)
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Jednotka využívá dočasného zázemí v soukromé firmě na přelomu katastrů dvou obcí.

Z důvodu právě probíhající rekonstrukce zbrojnice v Ludgeřovicích vyjíždějí místní hasiči k
událostem z této nové, dočasné zbrojnice, která sídlí těsně před Marvartovicemi, v blízkosti
benzínové pumpy. Tento stav by měl setrvat až do dokončení hlavních prací na rekonstruované
budově. Jednak totiž nelze v objektu být, není zde místo ani po předělání garáží. Může totiž
dojít k havárii, která vozidla poškodí. V náhradních prostorech fungujeme tak, jak tomu bylo na
zbrojnici. Čili děti se schází k tréninkům, probíhá výcvik, údržba i opravy. Samozřejmě z nového
místa také míříme k zásahům. Prostory jsou pro většinu členů jednotky z ruky, a tak většina
používá k přepravě svůj osobní vůz při vyhlášeném poplachu. Větší nároky na nás také klade
vstup do nemovitosti. Musíme nejdříve otevírat bránu na pozemek, poté odkódovat klíčem,
následně odkódovat naše garáže a otevřít vrata příslušné techniky, která vyjíždí. Totéž zase
absolvovat odzadu postupně při výjezdu techniky pak z areálu ven.

V tomto období jsme zasahovali např. u stromu spadlého na pergolu mezi ploty sousedů na ul.
Vrablovecké. Stalo se tak po vydatném větru, na který byla dokonce vydaná výstraha. Naštěstí
strom nebyl až tak veliký a pomoci nám přijeli i profesionálové z Ostravy. Daleko závažnějším
výjezdem byl nahlášený podvečerní požár na ul. Lípová, celkem kousek od místa pádu
zmíněného stromu. Zde došlo k silnému zakouření objektu a hasiči zasahovali v dýchací
technice skoro po celou dobu zásahu. Naštěstí se vše obešlo „pouze“ se škodou na majetku.
Na naší zbrojnici mezitím probíhá stavba. Především řešení venkovní a vnitřní izolace. Budova
totiž žádné izolace nemá. Mám na mysli izolaci stěn i podlah, zateplení, nebo nějaké venkovní
hydroizolační opatření až k základům, včetně stoprocentního odvádění dešťových vod. To je
také vše příčinou vlhkosti a plísní v garážích, a vůbec suterénu budovy. Jak jistě víte, tak na
budovu máme z neobecních zdrojů přislíbeno 4,5 mil. Kč od státu, přes 2 mil. od
Moravskoslezského kraje a zhruba 700 tis. na technologie a rozvody poskytne EU. Bohužel ale
nejsme územně v oblastech, které EU označila a kterým dle svého klíče nadělila téměř plnou
finanční podporu pro stavby a rekonstrukce požárních zbrojnic. Takže jsme nakonec rádi, že se
peníze našly alespoň takto spojením tří dotací. Ono totiž zbrojnice stojí přes 20 a více milionů
korun. My se snažíme vyjít s polovinou, což pro nás znamená dělat hodně technických a
stavebních kompromisů. Přesto doufáme, že vše se zdárně zvládne. Držte nám palce.
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