Rok 2014 u jednotky SDH Mokré Lazce
Za rok 2014 má naše jednotka na kontě čtrnáct zásahů, z toho jsou tři požáry, jeden únik
nebezpečných látek a deset technických pomocí. Z těchto čtrnácti výjezdů byly tři mimo
katastr naší obce. První byl v září únik nebezpečných chemických látek na rehabilitačním
ústavu v Hrabyni. V dalších dvou případech se jednalo o požáry rodinných domů,
a to v Kravařích a v Hrabyni. Z technických zásahů jsme nejčastěji likvidovali škodlivý hmyz
(vosy a sršně). Kromě likvidace hmyzu se jednalo také o odstranění nebezpečných stavů či
o asistenci při cyklistickém závodě „Morkolazecká 60“.
Členové jednotky se kromě represivní činnosti také podílí na zajištění požární prevence.
V rámci této činnosti nás v březnu v naší hasičské zbrojnici navštívily děti z místní mateřské
školy, které se mohly podívat, jaké vybavení má u sebe hasič při zásahu a také si prohlédnout
naši hasičskou techniku. Před koncem školního roku se akce opakovala, tentokrát pro žáky
místní základní školy na školním dvoře. Žáci se navíc dozvěděli, jak předcházet vzniku
požárů a jak se zachovat, když už požár vznikne. Také si mohli, kromě zásahových oděvů,
vyzkoušet transport zraněné osoby ve vakuové matraci.

Hurá máme nové auto díky dotaci z Moravskoslezského kraje !!!
V průběhu minulého roku bylo započato jednání o pořízení zánovního zásahového
cisternového automobilu. Konkrétně se jedná o vozidlo s označením CAS 25 K 101 Liaz,
které doposud sloužilo u hasičů z Petrovic u Karviné. Toto vozidlo, které bylo vyrobeno roku
1996, nahradí u naší jednotky vozidlo CAS 25 Škoda 706 RTHP, jenž má rok výroby 1976.
Celková cena tohoto vozidla je 750 000,- Kč, přičemž částkou 400 000,- Kč se na financování
podílel Moravskoslezský kraj, zbytek pak doplatila obec ze svého rozpočtu. Mnoho lidí se
může ptát: „Proč hasiči dostanou nové auto a v čem je jiné, než to, které již mají?“ Odpovědí
je hned několik. Prvním a zásadním faktorem je stáří vozu. Jak píšu výše, nové vozidlo je o
20 let mladší, než to, kterým jednotka disponuje nyní, navíc v roce 2011 vozidlo prošlo
generální opravou. Další věcí je výbava. Nové vozidlo je například vybaveno tvarově stálou
hadicí pro prvotní rychlý zásah, čtyřmi reflektory či v přední části navijákem. K předání
„nového“ vozu by mělo dojít během měsíce března.
Někoho může také zajímat, co se stane s vozidlem Škoda 706 RTHP. Tento vůz bude
odkoupen obcí Liboš, kde bude nadále sloužit místním hasičům.
Ondřej Pika

