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Orel mořský – rovněž v Jevíčku aneb jsme snad ZOO střední Evropy?
Tímto bych chtěl poděkovat za obrovskou vlnu
vašeho zájmu a následných ohlasů na článek
o orlu skalním, který vyšel v minulém čísle
zpravodaje a který také převzal regionální tisk
Svitavský deník. Ten věnoval tomuto článku ve
vydání ze dne 4. 4. 2011 celou stranu, a to včetně jeho publikace na webovém portálu deníku.
Od 5. 3. 2011, kdy se mi podařilo orla skalního nafotit, nabuzen tímto úspěchem, jsem o to
častěji patroloval okolní krajinou, která se bezprostředně dotýká intravilánu našeho města.
Přitom jsem tajně doufal, že by se štěstí mohlo
opakovat a že orlici znovu někde uvidím. Dny
a týdny ubíhaly a štěstí se již nekonalo. Zaregistroval jsem jen přílet další volavky, čápů bílých, atd. Dravců, co tu s námi celoročně žijí,
registruji mnoho, orla ale nikoli.
Je sobota 2. 4. 2011 a již týden se mi nepodařilo spatřit volavku popelavou, kterou jsem zmiňoval ve svém předchozím článku. V podvečer
nacházím v poli vpravo od silnice 366 na Chornice jen její torzo. Přečkala krutou zimu s nedostatkem potravy, přečkala i útok orla a teď,
kdy nastala doba hojnosti, je již v ptačím nebi.

ledne rozhodně nevychází. Ráno mlha a potom velká oblačnost, což pro mne znamená
jediné - špatné světelné podmínky na focení.
No nic, alespoň uvidím, co ta japonská technika „ zvládne“. Beru to tedy spíše jen jako
fotovýcvik. Srnek, zajíců a bažantů vidím nepočitaně. Až v dáli zahlédnu druhou volavku
na rybníčku u Kostelíčka. Taktizuji a snažím
se k ní dostat co možná nejblíže. Stojí tam
v nízké vodě u břehu a čeká na kořist. Schován
za rákosovým porostem hledám ideální pozici.
Najednou slyším zamávání křídly a volavka je
ve vzduchu. Objevila mne. Ne, neobjevila! Jen
ulovila kořist v podobě velkého kapra. Je to
sousto nepoměrné k její velikosti a teď s ním
mizí. V rychlosti cvakám pár fotek.
Snažím se ji pronásledovat až do místa „porcování kořisti“. Jdu po západní straně autostrády
směrem k Vísce. Jsem zhruba na úrovni kostelíčka, když vidím na poslední chvíli od východu letět dravce. Břeh tělesa autostrády mi
do poslední chvíle kryl východní výhled, navíc
jsem byl zaujat hledáním volavky. Zvedám fotoaparát k nebi a slyším jen sekvenci zacvakání závěrky fotoaparátu.
Najednou mi to došlo. To byl přece OREL!!!
Sám tomu nemohu uvěřit, že jsem se stal po
pouhopouhých 29 dnech opětovně aktérem
této naprosto nepravděpodobné události. Setkání s orlem a to ORLEM MOŘSKÝM! A to
vše zde, v rodném městě. Ale osud mi to dopřál.
Následoval již prověřený postup. Stažení dat
do počítače, vyvolání z digitálního negativu
a zaslání fotografií na posouzení. Odpovědi
přichází záhy, a to jak od vedoucího (RPOS)
tak i Ing. Jiřího Šírka, člena Faunistické komise ČSO. Oba shodně potvrzují, že zaslané
fotografie zachycují ORLA MOŘSKÉHO. Orel
mořský (Haliaeetus albicilla) je největší dravec
vyskytující se i v Česku a zároveň největší evropský orel, rozpětí křídel dosahuje až 2,5 m
(někde uvádějí až 2,7 m). Další informace lze
dohledat běžně na internetu. Trajektorie jeho
nedělního letu byla směrem od biocentra k sanatoriu, dle letové výšky je možné usuzovat, že
se na biocentru zastavil (domněnka). Z foto-

Orel mořský

O příčině smrti můžeme jen spekulovat …
Aby tento příběh neskončil tak smutně, má
své pokračování. Následný den má být slunný a bez oblačnosti, jak slibují meteorologové.
Nutno podotknout, že jejich předpověď dopo-
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grafií je také patrný charakter poškození konce
pravého křídla, který by odpovídal průstřelům
broky!!! A to přesto, že i tento dravec požívá
nejvyššího možného stupně ochrany!
Z tohoto zážitku je zřejmé, že pohybuje-li se
člověk v přírodě a má-li oči otevřené, setká
se i s hodně zajímavými věcmi. Nutná je však
i trpělivost a notná dávka štěstí.
Autor textu a fotografií:
Ing. Roman Christ, Jevíčko
mail: foto@romanchrist.cz
Odkazy www:
www.romanchrist.cz/canon/orelmorsky - orel
mořský
www.romanchrist.cz/canon/volavkaakapr volavka a kapr      
www.romanchrist.cz/canon/volavkaexit - torzo volavky
http://www.denik.cz/regiony/u-jevicka-se-objevil-velmi-ohrozeny-orel-skalni.html - článek
ve Svitavském deníku

Volavka popelavá
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Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu,
značka za odvoz. Celkem typický inzerát, ze
kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota
starých spotřebičů. Ani takový inzerát přitom už často nezabere.
České chaty a chalupy už jejich majitelé vybavili vesměs podobným způsobem, nejčastěji
ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče
mají navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy,
než se i takových, zatím stále „použitelných“
domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch,
co už definitivně přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství!
Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na triku
ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které
přitom unikly, příroda jen tak nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan
odevzdat zdarma k ekologické likvidaci, ale
jen v případě, že jsou kompletní!

Rada druhá: Vyhněte se
popelnicím!
Lednici nebo pračku nenacpete ani do velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný
z nich. Jejich výrobcům ukládá zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužil-

ců“. K jejímu financování slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny
nových výrobků. Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného
odpadu: hradí je beztak z vašich peněz. Za
spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu až
20 000 korun!

Rada třetí: Najděte
správné místo!
K legálnímu odkládání starých elektrozařízení slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti.
Nejbližší takové místo vašemu bydlišti najdete na internetu (na stránkách největšího kolektivního systému ELEKTROWIN, který zajišťuje zpětný odběr elektrospotřebičů v celé
České republice – www.elektrowin.cz). Poradí vám také na vašem obecním či městském
úřadě. Samozřejmostí už dnes je, že váš starý
spotřebič odveze prodejce, který k vám domů
dopraví nový.

Rada čtvrtá: Počkejte na
mobilní svoz!
Pokud to máte k nejbližšímu sběrnému místu
daleko, počkejte, až vaše obec či město příště
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zorganizují mobilní svoz odpadu. Zákon stanoví, že je třeba to udělat minimálně dvakrát do roka. ELEKTROWIN například nabízí svazkům obcí a mikroregionům zdarma
Putující kontejner, který je možné pro obec
zajistit i nad rámec mobilních svozů. Stovky
prodejen také vybavil speciálními sběrnými
koši. Stejné koše mají k dispozici i školy, které se zapojily do ekologického projektu Ukliďme si svět!.

Rada pátá: Buďte na sebe
hrdí!
Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně životního
prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej
a do vzduchu freony, ale také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat přes 80 % materiálů
vhodných k dalšímu využití, většinou kovů.
Jejich použití v hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím
ušetřilo množství elektřiny, která by stačila
obyvatelům třicetitisícového města na rok.
Díky tomu se také podstatně snižují emise
skleníkových plynů.
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V pátek dne 20.5.2011 za nádherného letního
počasí proběhl ve Svitavách zábavný den pro
všechny, kdo navštěvují mateřská a rodinná centra
v Pardubickém kraji.
Zúčastnil se i Palouček. Protože fotografie
vystihují nejlépe celou skvělou atmosféru,
nachystali jsme pro vás fotoreportáž.
Brzy ráno jsme se sešli před
Paloučkem a slavnostně se
vyfotili. Zúčastnili jsme se
v hojném počtu 17 osob.
Pak už jsme odjížděli
k rybníku Rosnička ve Svitavách. Zde jsme
rozložili naše stanoviště.
Především náš originální
padák, aby děti poznaly,
kam se mají vracet.
A už je tu onen očekávaný
společný
nástup.
Poznáváme
naše
soupeře.
Přijelo
nakonec jen osm
center
z celého
Pardubického kraje.
Ještě na začátek
musím poznamenat, že celou akci zorganizoval
Krůček – centrum ve Svitavách. A inspirovali se
kdysi velmi populárními hrami bez hranic
vysílanými v České televizi. Jak z následujících
fotografií bude patrné, i kostýmy tomu byly
náležitě přizpůsobeny.
V první disciplíně si zasoutěžily vždy všechny
čtyři soutěžící z každého centra. Úkolem bylo
vytřepat bez pomocí rukou čtyři malé míčky. No
pěkně se „holky“ svíjely, ale povedlo se jim to
všem.
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Následovaly další disciplíny, které vždy byly ve
velmi výpravných kostýmech.
Nádherná slepice Lenka musela
na nelehkém terénu „snést“ tři
vajíčka a to co nejrychleji,
avšak v rychlosti ji stejně jako
ostatní soutěžící brzdil nerovný
terén a pořadateli zhotovené
chůdy.
Potom jsme mohli vidět
nádherné šnečky. Zde si
všechny
nerovnosti
terénu
užívá
druhá
Lenka. Ale nakonec se
při této disciplíně vystřídaly všechny.
Nádherné pilné včeličky
nosily v kyblíčku pomyslný
pyl a v těch slušivých
brýlích skoro nic neviděly.
Po
společném
obědě
následovala poslední a nejnáročnější disciplína.
Rychle uhodnout záludné hádanky,
naskočit do lodě, co nejrychleji pro
„poklad“
na
druhém břehu a
potom
ještě
poskládat obrázek. Copak to asi
bude? Ale ne to chapadlo nemůže
být opačně!
Protože síly ubývají, je nutné i povzbuzení.
Ano je to chobotnice.

Už je tu konec a vyhlášení
výsledků.
Palouček
nevyhrál, tento nádherný
„pohár“ si odvezl
KONEP,

ale to nás neodradí od účasti na dalších ročnících.
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35. ročník mezinárodního etapového závodu „GP Matoušek – ZMN 2011 je historií
Ve dnech 6. – 8. května proběhl v našem regionu
cyklistický závod mládeže, nad kterým převzal
osobní záštitu hejtman Pardubického kraje Mgr.
Radko Martínek.
Závod překonal několik met. Poprvé v historii se na
start postavili cyklisté z deseti zemí, na startu jsme
přivítali pětitisíciho účastníka, kterým se stal Patryk Krzywda z Polska.
Na start první etapy, v Moravské Třebové, se postavilo 108 cyklistů z Dánska, Finska, Ruska, Polska, Slovenska, Maďarska, Rakouska, Chorvatska,
Slovinska a celé České republiky. K důstojnému
slavnostnímu zahájení přispěly mažoretky ARNIKA
z Moravské Třebové. Pak již starosta města JUDr.
Miloš Izák odstartoval cyklistický peleton do první
etapy, která zavedla cyklisty na Hartinkov a do cíle
v Jevíčku. Opět platilo pravidlo – kdo je první na
Hartinkově je první v cíli v Jevíčku. Zde po absolvování 79 km dojel s náskokem 44 vteřin Dánský
závodník Niklas Eg. V sobotu dopoledne se jela druhá etapa – jevíčský triangl. Po absolvování sedmi
okruhů vyhrál ve spurtu slovenský cyklista David
Zverko. Odpoledne odstartovala třetí etapa, poprvé
z Biskupic. Ta zavedla cyklisty na Šubířov, Březsko,
Skřípov a na závěrečné stoupáním nad Šebetovem Kapouňata. Zde se odpoutala trojice nejlepších EG,
Wacher (Rakousko), Skachek (Rusko) a svůj únik,
po 76 km, dotáhla až do cíle v Jevíčku.
Diváckého peletonu, který odstartoval z Panského
dvora, k trase 3. etapy – Jaroměřice, Úsobrno, Jevíčko, se letos zúčastnilo 58 vyznavačů kola. Překvapením pro ně bylo nachystané grilování a občerstvení
v Úsobrně. Cyklistům při průjezdu Úsobrnem udělali pěknou mexickou vlnu. Divácký peleton vedli
sponzoři závodu pánové Matoušek, Máša, Wiltavský, Telecký.
V Panském dvoře probíhalo současně kulturní odpoledne kde vystoupily postupně kapely – Cimbálová muzika Ječmínek, Holóbkova dechová muzika,
Kázeň, Bluemy, Kaderus Blues. Hostem večera byla
kapela Pangea the beatles REVIVAL BAND. Program, který připravilo město, zejména starosta Ing.
Roman Müller, se musel líbit každému. Zejména během vystoupení Pangei tančil skoro každý na parketu i mimo něj. Potvrdilo se, že muzika Beatles je
nesmrtelná a má příznivce ve všech věkových kategoriích. Odpoledne slovem provázel a děti pobavil
Jan Adámek – moderátor České televize O občerstvení se postarali členové oddílu kopané, kteří se
tak zapojili do této významné společensko kulturní
akce.
V neděli dopoledne se jela na již tradiční trati časovka z Jevíčka do Březin a zpět v délce 15,5 km. Nejlepšího času dosáhl Niklas EG (20:46) a byl jediný,
který se dostal pod 21 minut. Svou suverenitu ve
startovním poli potvrdil vítězstvím ve třech etapách
ze čtyř, které se jely.
Po poledni se jel závod žáků a žaček. Ve čtyřech
kategoriích závodilo 37 cyklistických nadějí. I tomuto závodu přihlížela a fandila řada diváků a to
nejen rodiče.
Atmosféru pro vyhlášení výsledků navodila děvčata – mažoretky ze skupiny „Ze zámečku do světa“.
Poté následovalo předání pohárů a poukazů na odběr cyklistického zboží v prodejnách cyklo v Jevíčku. Ceny obdrželi vždy tři nejlepší. Ze všech závodníků byli vylosováni tři, kteří obdrželi poukazy na
vyjížďku na koni v osadě Lípa.
Úvod k vyhlášení výsledků obstaraly děti z Mateřské školy v Jevíčku se svými country tanečky ve stylových krojích. Následovalo předání cen nejlepším
cyklistům ze čtyř etap, které obstarali naši sponzoři. Za Pardubický kraj radní Ing. Jana Pernicová,
Ing. Jan Matoušek – hlavní sponzor závodu, Ing. Roman Müller starosta Jevíčka, JUDr. Miloš Izák starosta Moravské Třebové, Ing. Pavel Brettschneider
za Region Moravskotřebovska a Jevíčska. V krátké
přestávce vystoupily děvčata ze skupiny aerobiku
Jevíčko. Po jejich pěkném vystoupení pokračovalo
předání cen nejlepším a vítěznému družstvu, kterým se stali hoši z Dánska.

Celým slavnostním ceremoniálem, na profesionální
úrovni, provázel Pavel Havránek, který v Jevíčku komentoval 32 ročníků z uplynulých třicetipěti. Jeho
moderování navodilo pěknou atmosféru celého ceremoniálu.
Že tato naše společensko sportovní akce má jméno
v celé ČR svědčí i natáčení záznamu Českou televizí,
který byl odvysílán 26. 5. 2011 v pořadu sport v regionech na ČT4.
Pořadatelé z TJ Cyklokubu Jevíčko a TJ Favorit Brno
by sami bez podpory a aktivní spolupráce s organizačním štábem, akci tohoto rozsahu nemohli uskutečnit. Organizační štáb se scházel ve složení Ing.
Jan Matoušek, Ing. Milan Máša, Ing. Roman Müller,
JUDr. Miloš Izák, Věra Kaderková, RNDr. Dag Hrubý, Mgr. Miloslav Parolek, Bc. Jan Finsterle, Antonín
Dostál, Ing. Pavel Brettschneider, Zdeněk Valenta.
Poděkování patří i SÚS Moravská Třebová, Konice,
Boskovice za opravu silnic po zimě. Kvalitně opravené vozovky přispěly k tomu, že nikdo z cyklistů nemusel vyhledat větší lékařské ošetření. Policii ČR za
aktivní spolupráci a zajištění bezpečnosti policisty
z DI Svitavy, Prostějov, Blansko, z obvodních oddělení Moravská Třebová, Konice, Boskovice. Zajiště-

ní a svou činnost koordinovali policisté ze tří krajů
a to velmi úspěšně.
Zvláště pak chceme poděkovat všem dobrovolným
pořadatelům z řad občanů, kteří nám zabezpečili
plynulý a bezpečný průjezd cyklistického peletonu.
Občanům města i průjezdných obcí za pochopení
při dočasném omezení jejich pohybu po komunikacích kudy vedly trasy závodu.
Sponzory závodu byly firmy: Matoušek CZ a.s.,
Czech Blades s.r.o., Techniserv IT s.r.o., Baxi Heating Czech republic s.r.o., HB TISK Opava s.r.o.,
Inženýrské stavby Brno s.r.o., Rustika s.r.o., Mrňka a.s. – euro okna, Stavebniny – Stupka, Katzmair
okna. Organizace: Pardubický kraj, Město Jevíčko,
Město Moravská Třebová, Nadace sportující mládeže, Region Moravskotřebovska a Jevíčska.
Cyklisté se za výborně připravený a zajištěný závod,
odměnili výbornými výkony o čemž svědčí rychlostní průměr 37,49 km/hod. na ujetých 193,5 km.
Věříme, že nám zachováte svou přízeň i v příštích
ročnících a vytvoříte pěknou diváckou kulisu tak,
jako při letošním jubilejním 35. ročníku GP Matoušek – ZMN 2011.
TJ Cykloklub Jevíčko, TJ Favorit Brno

GP Matoušek - ZMN 2011 Jevíčko
35. ročník mezinárodního etapového závodu kadetů
Celkové výsledky po čtyřech etapách
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

EG Niklas
WACHTER Alexandr
ZVERKO David
RAHBEK Mads B.
DUBEŇ Martin
LICHNOVSKÝ Luděk
SKACHEK Denis
NORGAARD Valentin
SEKANINA Adam
KRZYWDA Patryk
SCHLEGEL Michal
ŠAFARIČ KOLAR Matic
PAWLAK Dawid
NIEMI Marco-Tapio
BELLAN Juraj

Herning Cykle Klub
Austria
Slovensko
Herning Cykle Klub
Slovensko
MAPEI Cyklo Kaňkovský
Team Russia
Herning Cykle Klub
Moravec Merida Czech MTB Team
KTK Kalisz
TJ Favorit Brno
Slovenija
KTK Kalisz
Tampere Yritis Finsko
Slovensko

Dánsko
Rakousko
Slovensko A
Dánsko
Slovensko A
SCM Prostějov
Rusko
Dánsko
SCM Brno
Polsko
SCM Brno
Slovinsko
Polsko
SCM Brno
Slovensko A

5:09:41
5:11:01
5:11:29
5:11:48
5:12:17
5:12:17
5:12:37
5:13:19
5:14:05
5:14:10
5:14:13
5:14:22
5:14:31
5:14:36
5:14:38

1.
2.
3.

EG Niklas
DUBEŇ Martin
ZVERKO David

Herning Cykle Klub
Slovensko
Slovensko

1.etapa

délka 79km
Dánsko
Slovensko A
Slovensko A

rychl.průměr
36,96 km/hod
2:10:26
0:00:00
2:11:10
0:00:44
2:11:10
0:00:44

2.etapa

délka 23km

rychl.průměr

1.
2.
3.

ZVERKO David
Slovensko
PAWLAK Dawid
KTK Kalisz
WINDISCHBAUER Johannes Austria

Slovensko A
Polsko
Rakousko

0:37:13
0:37:13
0:37:13

1.
2.
3.

EG Niklas
WACHTER Alexandr
SKACHEK Denis

3.etapa

délka 76 km
Dánsko
Rakousko
Rusko

rychl.průměr
37,52 km/hod
2:01:32
0:00:00
2:01:32
0:00:00
2:01:38
0:00:06

1.
2.
3.

EG Niklas
KRZYWDA Patryk
WACHTER Alexandr
celková délka závodu

4.etapa

délka 15,5 km
Dánsko
Polsko
Rakousko
rychl.průměr

rychl.průměr
43,45 km/hod
20:46,122 00:00,000
21:10,874 00:24,752
21:19,443 00:33,321
37,51 km/hod

Herning Cykle Klub
Austria
Team Russia

Herning Cykle Klub
KTK Kalisz
Austria
193,5 km

Vrchařská soutěž puntíkovaný dres

Czech Blades

Bodovací soutěž

BAXI

WACHTER Alexandr
SKACHEK Denis
EG Niklas

Austria
Team Russia
Herning Cykle Klub

EG Niklas
ZVERKO David
DUBEŇ Martin

Herning Cykle Klub
Slovensko
Slovensko

zelený dres

Nejlepší jezdec ročníku 1996
Zverko David

Slovensko

Rakousko
Rusko
Dánsko

30b
18b
13b

Dánsko
Slovensko A
Slovensko A

65b
57b
44b

MACHAČOVÁ Jarmila
SLÁMOVÁ Gabriela
MIKULÁŠKOVÁ Martina

DUKLA PRAHA
KC Kooperativa SG Jablonec n.N.
TJ STADION LOUNY

www.jevicko.cz

35,90 km/hod

0:00:00
0:00:00
0:00:00

TECHNISERV IT
Slovensko A

7. ročník závodu juniorek a žen
1.
2.
3.

0:00:00
0:01:20
0:01:48
0:02:07
0:02:36
0:02:36
0:02:56
0:03:38
0:04:24
0:04:29
0:04:32
0:04:41
0:04:50
0:04:55
0:04:57

celkové výsledky
Dukla Praha
SCM Tábor
SCM Louny

5:40:15
5:40:43
5:47:20

0:00:00
0:00:28
0:07:04

