SKUTEČSKÉ NOVINY

STRANA 2

NAPSALI O NÁS
Skuteč? V případě maléru hlavní město kraje

Skuteč/ Je to malé – a patrioti
prominou – řadové východočeské
městečko se sotva pěti tisíci obyvatel. A můžeme si jen přát, aby
tomu tak bylo napořád. V případě
živelních pohrom, války a jiných
neštěstí by totiž právě Skuteč byla
pomyslným hlavním štábem, odkud
by byla distribuována humanitární
pomoc prakticky do celých východních Čech.
Ve Skutči sídlí jedna z celkem 12
logistických základen profesionál-

ních hasičů rozmístěných po celé
republice se sklady napěchovanými
materiálem pro nouzové přežití.
Sklady ve Skutči by tak byly
schopné zajistit, například v případě ničivých povodní provizorní
bivak pro 20 tisíc lidí. Přesně tolik
je tu k dispozici spacích pytlů, které by odsud byly rozváženy podle
potřeb. Nebo by pracovníci základny postavili během osmi až deseti
hodin stanové městečko pro 150
osob s kompletním zázemím: včet-

ně sociálek, sprch, polní kuchyně,
jídelny, se zajištěným přívodem
elektrické energie i vyřešeným
zpracováním odpadů.
„Dříve byly sklady ukryty před
zraky veřejnosti a na zásobách se
jen čas od času utíral prach. Chceme starostům ukázat, jak by případná pomoc v krizi vypadala, aby
věděli, kam se v takovém případě
obrátit,“ řekl velitel olomouckého
ústředí Základny logistiky Jiří Němeček.

Všechno co potřebujete k přežití
- žádný obchoďák, ale sklad hasičů

Skutečská základna
logistiky profesionálních záchranářů
slouží celým
východním Čechám

Skuteč/ Vypadalo to včera jako
odkrývání pokladů. Zvenku šedivý
a ničím zajímavý komplex budov na
okraji Skutče, uvnitř prostorné haly
napěchované vším, co je potřeba
k nouzovému přežití.
Velkokapacitní stany jako zásobárna pro případ jakýchkoliv krizových situací. V posledních letech
odsud mířila humanitární pomoc například do Albánie, Gruzie, Egypta
či na Ukrajinu. V případě živelního
neštěstí je skutečský sklad schopen
zajistit nouzové ubytování pro 150
lidí, podobnou službu zvládne jen
dalších pět z celkem 12 logistických
skladů v republice.
Postavení takového stanového
městečka včetně zprovoznění kompletní infrastruktury trvá osm až
deset hodin, jeho sbalení a likvidace
pět hodin.
Najdete tady všechno, co je nutné
k několikadennímu přežití. S jedinou
výjimkou: potravin. „Máme smluvní
vztahy s výrobci potravin, kteří mají
zajištěné rezervní zásoby. V případě

potřeby bychom je operativně odebírali přímo od nich,“ uvedl velitel
olomoucké základny logistiky Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru Jiří Němeček.
Skutečskou základnu obsluhuje
pouze 11 zaměstnanců. Z toho je pět
strážných, kteří by v případě nutnosti
měli zajišťovat i výdej materiálu.
"Je opravdu dobré vědět, jak to
tady vlastně funguje, na koho se
v případě krizové situace obrátit.
Doposud jsem o zdejší základně věděl jen všeobecně a naštěstí jsme ji ve
městě ještě nepotřebovali,“ řekl starosta Vysokého Mýta Martin Krejza.
Řada starostů z Pardubického kraje viděla skutečskou základnu včera
poprvé. Hasiči včerejším Dnem otevřených dveří, na který starosty pozvali, chtěli zvýšit jejich povědomí
o možnostech řešení a zásobování
v krizových situacích.
Materiál potřebný pro záchranáře
při evakuacích a záchranářských pracích je ve skladu samozřejmostí: vysoušeče, nářadí, hadice, prostředky
na dekontaminaci, čerpadla, ochranné pracovní oděvy a pomůcky, pneumatiky na nákladní auta, krumpáče či
lopaty. Skutečský sklad skrývá materiál za více než 200 milionů korun.
Například vloni při bleskových

povodních na Moravě a na Děčínsku odsud směřovalo několik stovek
vysoušečů. Část se jich bohužel už
nevrátila.
Jedna ze zdejších hal je dokonce
vyhrazena pro pomoc na dálnicích.
„Osvědčila se při předloňské hromadné havárii na D1, kdy dálnice
stála několik hodin,“ dodal Němeček.
Chrudimský deník 22. 4.
Kamil Dubský

Ze Skutče odešla pomoc
na zaplavenou Moravu
Ani ne měsíc poté, co byla skutečská základna představena řadě
starostů Pardubického kraje, byla
Morava postižena nečekanými záplavami.
Také ze Skutče, kde mají hasiči
jeden ze svých 12 skladů logistiky
v republice, odešla materiální zásilka do oblastí nejvíce postižených
květnovými záplavami. Od 19. – 23
května bylo ze zdejšího skladu odesláno 660 vysoušečů, tj. všechny,
které jsou zde k dispozici. Ve větším
množství byly expedovány také dezinfekční prostředky, nářadí, protipovodňové pytle, deky a lůžka. O místě
konkrétního použití rozhodovaly krizové štáby.
/bal/

Mistr ČR 2010 slaví ve Skutči

I když je za námi jen
polovina roku, pro taneční
kluby končí tato taneční
sezóna.
Taneční klub TKG Hlinsko a Taneční škola Gradus
Dr. Jany Malinové si jarní
měsíce okořenily několika
soutěžemi. Vrcholnou soutěží bylo Mistrovství ČR
v plesových choreografiích
a v choreografiích polky
1. května v Chrudimi. Zde
tanečníci získali titul Mistr ČR a Vicemistr ČR 2010. Ani na Slovensku
na Mistrovství Slovenské republiky
o týden později se soubor neztratil.
Vybojoval si krásné finálové 2. a 3.
místo.
Úspěšné formace jistě nezaujaly
nejenom porotu, ale i diváky. Máte
možnost zhlédnout všechny choreografie na profilovém pořadu „Roztančené střevíčky“, který taneční
klub chystá pro veřejnost na pátek
11. 6. 2010 v 18.00 hod. V Kulturním klubu ve Skutči budou tančit
nejenom začínající čtyřleté děti,
krásné juniorky, skupina seniorů,
ale i zkušení tanečníci z řad mláde-

 Na Mistrovství ČR v plesových choreografiích a v choreografiích polky vybojoval taneční
klub nejvyšší ocenění.

že a dospělých. Pestrým a bohatým
programem taneční klub oslaví 25.
výročí své činnosti. V dopoledních
hodinách mohou zkrácený program
zhlédnout i pozvané školy a to od 9
a od 11 hod.
V sobotu 12. 6. 2010 pokračuje taneční maraton soutěží „Cena
TKG“, kterou taneční klub TKG
Hlinsko pořádá ve spolupráci
s Městem Skuteč, Městem Hlinsko
a Pardubickým krajem. Tento den
se budou sjíždět na své soutěže již
od 10 hod páry z celé ČR, Slovenska a popřípadě Polska, aby získaly
ta nejlepší umístění jak v latinskoamerických tancích, tak v tancích
standardních. Budou soutěžit malé

děti, ale i dospělí v tanečních třídách D, C, a B.
Na obě akce jste srdečně zváni.
Do tak krásného prostředí, jakým je
Kulturní klub ve Skutči, bezesporu
společenský tanec patří.
PhDr. Jana Malinová

Cyklistický klub Skuteč v roce 2010
Založením CK Skuteč v listopadu
r. 2007 jsme navázali na mnohaletou,
nijak neorganizovanou cyklistickou
činnost ve Skutči a okolí. Její počátky sahají hluboko do minulosti, kdy
již ve Skutči cyklistický oddíl existoval, a to na velice dobré úrovni,
a kdy někteří ze zakládajících členů
současného CK v tomto oddíle pracovali a trénovali. Nově založený
CK chce na tuto tradici navázat a
dále ji rozvíjet. Hlavním cílem CK je
podpora sportovních aktivit ve Skutči a okolí, a to již od nejmenších dětí
až po seniory, kteří si chtějí udržet
dobrou fyzickou kondici.
Další z hlavních aktivit klubu
bude organizace cyklistických závodů ve Skutči a okolí, účast klubu na
vybraných závodech na území České
republiky, ale i v zahraničí, rekreační
projížďky pro širokou veřejnost, organizování dalších ročníků Skutečské Trojky – ojedinělého triatlonového závodu (viz.dále), organizování
společenských kulturních akcí, zimní
příprava – výlety na běžkách, pobyty
na horách a mnoho dalších aktivit.
Podrobnosti najdete na internetových
stránkách www.pivnitriatlon.cz . Zde
Vás průběžně budeme informovat
o připravovaných akcích, účastech
na závodech, cyklistických výletech
apod.
Díky sponzorům a našemu přičinění se nám podařilo pro náš klub
zhotovit chloubu každého cyklisty
– vlastní klubový dres. Grafický návrh dresu je náš vlastní a vzhledem
k ohlasům našich členů i ostatních,
které jsme měli možnost potkat na
závodech po celé ČR se dresy líbí.
Sponzorům děkujeme.
Co připravujeme
pro rok 2010:
Výroční členská schůze, seriál závodů Rychtář pivního triatlonu 2010
(duben - říjen), účast na závodech
MTB, silnice, BOTAS MTB maratón a Skutečská trojka (červen 2010)
včetně cyklistického dne pro děti a
taneční zábavy, sobotní celodenní
vyjížďky pro širokou veřejnost - během celé sezóny (bude upřesněno),
několikadenní pobyt na horské chatě
s vyjížďkami a výlety, MTB - Memoriál Igora Blažejovského a Sku-

tečská trojka - září 2010, cyklistické
závody pro děti - (září - říjen).
Vzhledem k tomu, že se MTB závody pořádané našim klubem rok od
roku rozrůstají, chtěli bychom tímto
požádat všechny, kdo by měli zájem
nám s organizací těchto závodů pomoci, aby nás kontaktovali. (zabezpečení START/CÍL, zabezpečení
trati, organizační pomoc…)
Závěrem …
Co dodat závěrem …. Uplynulou
sezónu můžeme hodnotit jako vydařenou. Podařila se spousta pěkných
akcí, objeli jsme mnoho závodů, na
kterých jsme našlapali stovky kilometrů, zažili jsme spoustu pěkných
sportovních chvil i legrace. Samozřejmě se některé věci nepodařilo
zrealizovat tak, jak jsme si představovali, ale je to pro nás zkušenost a
ponaučení do nadcházející sezóny.
Za celý klub děkuji všem, kteří
nás v cyklistické sezóně 2009 reprezentovali na závodech místních, či
v různých koutech celé naší republiky i těm, kteří nám v uplynulém roce
pomohli finančně, věcnými dary či
vlastním přičiněním s činností klubu,

organizací závodů … zkrátka všem,
kterým jsme loni třeba i poděkovat
zapomněli a ještě jednou za celou
sezónu blahopřát těm, kteří v uplynulé sezóně dosáhli na stupně vítězů.
Vaše úspěchy pomohou našemu klubu v jeho dalším rozvoji.
CK Skuteč není žádným profesionálním klubem. Při jeho zakládání
jsme ho od začátku formovali jako
klub pro širokou veřejnost a tento
status chceme držet i do budoucna.
Tímto bych chtěl oslovit všechny,
kteří mají o členství v našem klubu
zájem, aby nás kontaktovali na níže
uvedených spojeních.
Do začínající cyklistické sezóny 2010 přeji všem našim členům,
příznivcům, sportovcům … hlavně
pevné zdraví, mnoho radostných
kilometrů strávených v sedle vašich
kol, šťastné průjezdy cílovou páskou, nějaké to vítězství, třeba i nad
sebou, k tomu ….
Jiří Javůrek
& Jiří Jožák, CK Skuteč
CK Skuteč, Palackého nám.247,
Skuteč, tel.: 469350551, GSM:
603349591, pivnitriatlon@pivnitriatlon.cz

