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Zprávy z radnice

Přístavba Základní a mateřské školy
O letošních prázdninách nás čeká zahájení velké stavební akce – přístavby naší Základní
a mateřské školy.
Již několik let se potýkáme s nedostatečnou kapacitou zejména Mateřské školy. Z tohoto důvodu jsme v roce 2012 začali připravovat projekt a na začátku roku 2013 jsme podali žádost o
dotaci na přístavbu z Regionálního operačního programu Jihovýchod. V říjnu 2013 jsme obdrželi
oznámení z ROP, že naše žádost byla schválena, ale zařazena do „ nejisté části alokace“ což znamenalo, že je spíše pravdě podobné, že pro náš projekt ﬁnanční prostředky nebudou. Po dalších
jednáních jsme na jaře letošního roku dostali informaci z ROP, že našemu projektu byly přiděleny
ﬁnanční prostředky. Znamená to tedy, že přístavba se může zrealizovat s tím, že 85% nákladů
bude hradit Evropská unie. Předpokládané tabulkové náklady činí 13,5 mil. Proběhlo výběrové
řízení, které cenu snížilo na 10,5 mil.Kč. Podíl obce tak bude představovat asi 1,5 mil. Kč. Nyní
běží lhůty na odvolání a také na kontrolu ze strany ROP. Po uběhnutí lhůt a úspěšné kontrole
bude podepsána smlouva a rozběhnou se stavební práce. Předpokládáme, že asi koncem července. Stavba by měla trvat maximálně 9 měsíců, takže prostory by se začaly využívat od příštího
školního roku 2015/2016.
Přístavbou získá naše mateřská školka ve 2. podlaží budovy jednu plnohodnotnou třídu pro
20 dětí o ploše 127 m2, plus kompletní sociální zařízení i zázemí pro učitele.
Základní škola v prvním podlaží získá učebnu o ploše 102 m2, kterou bude možno podle potřeby rozdělit na učebny dvě, plus sociální zařízení a zázemí pro učitele. Otvírá se tak možnost
v budoucnu, pokud bude hodně dětí, nemít spojené ročníky. První podlaží bude mít bezbariérový přístup. Celá přístavba bude propojená se stávající budovou v obou podlažích spojovacími
chodbami. Je však řešena jako samostatná, s vlastními přípojkami energií i topením. Pokud by v
budoucnu nastal výrazný úbytek dětí a nové prostory by nebyly pro provoz školky a školy potřeba,
lze tento pavilon s minimem úprav využít i k jiným účelům.
● Vít Rajtšlégr

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko
konaného dne 26.4.2014
 Rada obce jmenuje pana PaedDr. Pavla
Vaverku na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace obce ZŠ a MŠ Ráječko s účinností od 01.08.2014.

 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 5/2014.

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko
konaného dne 21.5.2014
 Rada obce bere na vědomí informace
z Městského úřadu Blansko týkající se nemovitostí v obci Ráječko.
 Rada obce bere na vědomí souhlasné a doporučující stanovisko Jihomoravského kraje,
odboru životního prostředí k žádosti o dotaci
z operačního programu Životního prostředí,
prioritní osa 4, oblast podpory 4.1 Zkvalitnění
nakládání s odpady.

 Rada obce schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje
mezi Obcí Ráječko jako příjemcem a Jihomoravským krajem jako poskytovatelem. Předmětem smlouvy je poskytnutí neinvestiční
ﬁnanční podpory z rozpočtu JMK na realizaci
akce „ Úroky z úvěru Sportovní hala Ráječko „
ve výši 25 000,- Kč.

www.rajecko.cz
 Rada obce schvaluje komisi pro otvírání
obálek pro výběrové řízení na veřejnou zakázku „ Přístavba ZŠ a MŠ Ráječko.
 Rada obce schvaluje komisi pro posouzení
a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na
veřejnou zakázku „ Přístavba ZŠ a MŠ Ráječko.
 Rada obce souhlasí se zařazením svého
správního území do území působnosti MAS
Moravský kras v období 2014-2020 ä souhlasí s přípravou komunitně vedené Integrované
strategie území Mas Moravský kras pro období 2014-2020 na svém území
 Rada obce schvaluje vyhotovení geometrického plánu na vytvoření pozemku pro vedení cesty pro zpřístupnění pozemků v lokalitě
Za Humny, Chlumy.
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 Rada obce schvaluje žádost pana J.P: ,
Ráječko o prodej dříví – samovýrobu palivového dříví v lese v majetku obce Ráječko .
Předmětem je prodej dříví v drobném v lokalitě Chrábka, v porostu 320 Ca12 v množství
3 prm za cenu 120,- Kč / prm.
 Rada obce schvaluje uzavření nové smlouvy
o zajištění zpětného odběru a využití odpadů
z obalů mezi společností EKO-KOM a obcí
Ráječko. Nová smlouva se uzavírá z důvodu
platnosti nového občanského zákoníku.
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 6/2014.

Výpis z Usnesení ze zasedání Rady obce Ráječko
konaného dne 11.6.2014
Přístavba ZŠ a MŠ
 Rada obce bere na vědomí podpis smlouvy
o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod mezi Obcí
Ráječko a Regionální radou regionu soudržnosti Jihovýchod, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 85 % celkových uznatelných
nákladů – 8 763 000,- Kč na akci „ Přístavba
ZŠ a MŠ Ráječko“.
 Rada obce bere na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami dodavatelů na akci
přístavby.
 Rada obce rozhodla o vyloučení uchazeče Stavební ﬁrmy ŠMAK, s.r.o., Loosova 19,
638 00 Brno z důvodu nedostatků, které jsou
uvedeny v rozhodnutí o vyloučení.
 Rada obce bere na vědomí Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek . Vítězným uchazečem se stala společnost STAVKOM, spol.s.r.o.,
Nádražní 1332/32, 680 01 Boskovice s nabídkovou cenou 10 309 187,- Kč.
 Rada obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo
s vítězným uchazečem STAVKOM , spol s.r.o.
a schválila její uzavření. Smlouva o dílo tvoří
přílohu tohoto zápisu.

 Rada obce schvaluje uzavřen smlouvy o dílo
s panem Vladimírem Ságnerem na vykonávání
technického dozoru investora při realizaci přístavby ZŠ a MŠ Ráječko
 Rada obce schvaluje provedení údržby hřišť
s umělým povrchem od společnosti Umělky
CZ.
 Rada obce schvaluje předání žádosti pana
S.P., o odkup části pozemku p.č. 1791/1
ve vlastnictví obce k projednání komisi veřejného pořádku. ,
 Rada obce schvaluje rozpočtové opatření
č. 7/2014.
 Rada obce schvaluje účetní uzávěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k datu
31.12.2013.
 Rada obce schvaluje rozdělení kladného
hospodářského výsledku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Ráječko k 31.12.2013 ve výši
1 499,68 Kč - do fondu odměn 100,- Kč ,
do rezervního fondu 1 399,68 Kč.
● Kateřina Sehnalová
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Výpis z Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Ráječko

Pasování MALÝCH ČTENÁŘŮ

konaného dne 4.6.2014

Ve středu 18.června byli žáci prvního ročníku základní školy v Ráječku pasováni v Obecní
knihovně, za přítomnosti pana starosty a ředitele základní školy, na MALÉ ČTENÁŘE. Na vzpomínku na tuto malou slavnost obdržely děti šerpu, knihu s věnováním a malý odznáček.

 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu z jednání z rady obce.
 Zastupitelstvo obce Ráječko schvaluje závěrečný účet obce za rok 2013 – celoroční hospodaření bez výhrad.
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Ráječko a paní M. Š..
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření kupní
smlouvy mezi Obcí Ráječko a státním podnikem Lesy ČR , jejímž předmětem je koupě
části pozemku p.č. 1805/5 – část „a“ o výměře
296 m2 a část „b“ o výměře 121 m2 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem.

 Zastupitelstvo obce bere na vědomí zprávu
z jednání kontrolního výboru.
 Zastupitelstvo obce schvaluje provedení
rozpočtových opatření č. 1,2,3,4,5/2014.
 Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření
veřejnoprávní smlouvy o výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání přestupků
mezi obcí Ráječko a městem Blansko. Předmětem smlouvy je vykonávání města Blanska pro
Obec Ráječko přenesenou působnost v projednávání a rozhodování o přestupcích a ukládání
sankcí v řízeních o přestupcích.

Zprávičky ze školy

Olympiáda málotřídních škol Ráječko
V pátek 30. 5. 2014 pořádala ZŠ Ráječko již 20. ročník Olympiády málotřídních škol. Turnaje
ve vybíjené a kopané se letos zúčastnilo šest málotřídek okresu Blansko. Ačkoli nám počasí příliš
nepřálo, nakonec téměř nezapršelo a bouřkové mraky tak jen symbolicky doplňovaly bojovného
ducha všech hráčů. Pro reprezentanty naší školy měl turnaj naprosto hladký průběh. Všechny své
zápasy dokázali vyhrát a již podruhé za sebou zvítězili jak ve vybíjené, tak v kopané.
Celkové výsledky:
vybíjená - 1. Ráječko, 2. Olomučany, 3. Rudice, 4. Doubravice, 5. Bořitov, 6. Vysočany
kopaná - 1. Ráječko, 2. Rudice, 3. Doubravice, 4. Olomučany, 5. - 6. Vysočany, Bořitov
Nejlepší hráči:
Jana Menšíková (Doubravice) - vybíjená
David Bartoš (Ráječko) - kopaná

Olympiáda v Rudici
Ve čtvrtek 5. 6. 2014 se šest reprezentantů školy zúčastnilo Olympiády málotřídních škol v atletice v Rudici. V konkurenci sedmi škol okresu obsadilo naše družstvo skvělé třetí místo. Další
medaile získali v individuálních disciplínách Tomáš Maša - 1. místo v běhu na 50 m a 2. místo
ve vytrvalostním běhu a Karolína Dvořáková - 1. místo v běhu na 50 m (s celkově nejrychlejším
časem ze všech účastníků!).

Loučení s páťáky
Ve čtvrtek 19. 6. byli žáci pátého ročníku přijati na Obecním úřadě v Ráječku. Po zvídavých otázkách pana starosty následovalo předání knihy v upomínku na školní léta v Ráječku, podepisování
se do kroniky, malé občerstvení a společné foto.

Rozpis LSPP – stomatologie – ČERVENEC 2014
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
5.7.
MDDr. Bedáňová
Boskovice, Lidická 8
516 453 998
6.7.
MUDr. Beranová
Blansko, Gellhornova 9
735 056 656
12.7.
MUDr. Bočková
Kunštát, nám. ČSČK 38
516 462 203
13.7.
MUDr. Fenyk
Letovice, Tyršova 15
516 474 310
19.7.
MUDr. Kraml
Boskovice, Růžové nám. 16
733 644 499
20.7.
MUDr. Hanáková
Blansko, Pražská 1b
516 418 788
26.7.
MUDr. Hepp
Rájec, Šafranice 101
516 434 055
27.7.
MUDr. Jílková
Rájec, Ol. Blažka 145
516 410 786
Mimo výše uvedenou dobu je služba zajištěna v Úrazové nemocnici Brno, Ponávka 6, tel. 545 538 111,
ve všední dny od 17:00 h. – 07:00 h, o sobotách, nedělích a svátcích 24.00 hodin.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
- KOMPLETNÍ ROZVODY VODY
- SOLÁRNÍ SYSTÉMY
- LEŽATÁ KANALIZACE
- PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ
- MONTÁŽ TOPENÍ
- KOTLE NA PLYN A TUHÁ PALIVA
- DOMÁCÍ ÚPRAVNY VODY
- SANITÁRNÍ PRVKY DLE VÝBĚRU

Jiří Vyskočil - Na Výsluní 340, Ráječko
IČO:02619792 ,TEL: 721 340 407

6

číslo 6 • červen 2014

Ráječkovský zpravodaj

5. července – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje
Připomínka tradic Moravy
Tradiční barvy Moravy žlutá a červená byly
v minulosti interpretovány na základě znění
listiny císaře Bedřicha III. ze 7. prosince 1462.
Císař se tehdy odměnil moravským stavům
za jejich udatnost a pomoc věčnou připomínkou. Na jejich žádost a po moudré poradě
svých věrných (zároveň za účasti Jiřího z Poděbrad, krále českého a markraběte moravského), zlepšil ze své císařské autority, plnosti
své moci a z vlastního rozkazu znak Moravského markrabství tak, že [bílo]stříbrno-červené šachování orlice změnil navěky na [žluto]
zlato-červené:
„Takto uspořádaný erb řečené Markrabství
moravské, jak dříve užívalo a jím se pyšnilo,
ve všech konáních vůbec podobně má užívat a těšit se z něj v budoucích časech navždy.“ Císařský
diplom se nevztahoval na erb (titul) moravského markraběte ve státním znaku mocnářství,
který podržel až do roku 1915 původní tinktury šachování. Markraběcí znak lze také rozpoznat podle klenotu a přikrývadel, což zemský
znak nemíval.
V listině pod pečetí císařského majestátu
se rovněž uvádí, že se jedná o zvláštní milost
a nedotknutelnou moravskou zemskou svobodu, kterou nesmí žádný člověk porušit. Jinak by byl stižen přísným trestem Svaté říše
a poplatkem sta hřiven ryzího zlata. Moravané
si proto nechávali potvrzovat toto vzácné privilegium při každém vzdávání holdu moravskému markraběti.
Markrabí musel při přijímání za pána Moravy přísahat na práva a zemské svobody. Poté
přijal od stavů slib poslušnosti. Na prosbu moravských stavů Bedřichovo privilegium písemně konﬁrmoval císař a markrabě Ferdinand
II. dne 26. června 1628, Ferdinand III. dne
22. září 1640 a Leopold I. dne 3. ledna 1689.
Dále byly od panovníků vydány reversy (1628,
1644 a 1715), že nebudou na újmu zemským
svobodám a privilegiím.
Od 15. století reprezentuje Moravu
zlato-červeně šachovaná orlice na modrém
štítě, jehož strážcem je ﬁgura anděla. Tento
štítonoš se objevuje například na stavovských

pečetích patrně až do roku 1848. V Památkách
sněmovních se píše, že v letech 1608 - 1610
„…bylo panu hejtmanovi v moc dáno pečeť podle
svého zdání udělati dáti, ale že Jeho Milost pan
Jetřich z Kunovic má dáti ten erb zemský, tak
jakž v listu při svobodách zemských se nachází, vymalovati a velikost pečeti české změříce,
to oboje Jeho Milosti panu hejtmanu odvésti;
aby se jí užívalo k nejpřednějším věcem s dovolením všech čtyř stavů.“
Z roku 1619 pochází krásná devíza Moravy:
„(UNIO) TE STANTE VIREBO“ (v překladu:
„(JEDNOTO) STOJÍŠ-LI, BUDU ZKVÉTAT “,
tj. ve smyslu „budeš-li silný, i já budu díky tomu
silný“), vyražená spolu s orlicí na stavovských
mincích. Mezi vzácné moravské insignie patří bezesporu ceremoniální meč Moravského
markrabství, který vlastnil moravský zemský
hejtman František Karel hrabě Libštejnský
z Kolovrat. Zřejmě první písemná zmínka
o moravských zemských barvách pochází
z roku 1612. Jaké to však byly barvy, odhalujeme teprve až 17. října 1720, kdy Moravané
samostatně stvrdili tzv. Pragmatickou sankci výše uvedenou pečetí, přivěšenou na zlaté
a červené šňůře. Zemské barvy zlatá a červená se výslovně uvádí až v roce 1807, kdy byl
vydán zvláštní reskript císaře a markraběte
Františka II. (I.). Zlepšený zemský znak se též
objevuje na heraldických praporech domobrany z roku 1800. Jeho užití předpokládáme již
na praporech zemských milic v roce 1745.
V letech 1807 - 1848 nosili moravští stavové
slavnostní červené uniformy se zlatým krumplováním. Před rokem 1818 vznikl i známý
žluto-červený moravský prapor, barevně odvozený z hlavního prvku moravského znaku - šachované orlice.
Na jaře revolučního roku 1848 se celá
Morava probudila do velikého nadšení. Lidé
na venkově zpívali písně (například „Hej Moravci, ještě naše moravská řeč žije“), obyvatelé
měst vyvěšovali žluto-červené prapory a členové Národních gard se zdobili žluto-červenými
stuhami nebo kokardami (červené terčíky olemované zlatem). Žluto-červený prapor vlál
například 25. dubna 1848 z balkónu brněnské

www.rajecko.cz
Reduty. V proslovu profesora Aloise Vojtěcha
Šembery, rodáka z Vysokého Mýta, zaznělo
vyhlášení rakouské konstituce. Reformovaný
moravský zemský sněm, složený také z poslanců z venkova, přijal dne 14. srpna 1848 památné usnesení:
„Země Moravská podrží svůj dosavadní
erb co erb země, totiž: v modrém poli zlatem
a červenou barvou šachovaného, napravo hledícího, korunovaného orla. Zemské barvy jsou
zlatá a červená.“
Dodatek o moravských barvách, tehdy již
rozšířených u obyvatel Moravy, vzešel z podnětu poslance Cibulky. Jejich závazné užívání
do budoucna pak navrhl zástupce slovanského
rolnického stavu, poslanec Čambala. Sněmovní rezoluce byla přijata velkou většinou hlasů.
V následujících desetiletích byly žluto-červené
prapory vyvěšovány při zasedáních zemského sněmu, slavnostních příležitostech nebo
návštěvách císaře, například dne 28. června
1906 v Moravské Ostravě, kde bylo rozestavěno na 1000 vlajkových sloupů. Pravé zemské
barvy byly vyznačeny i v nejnovějších úředně
schválených školních pomůckách. Právo samosprávné Moravy na vlastní zemské symboly
(žluto-červený prapor) a respektování středověkého erbovního privilegia panovníkem,
dokládá mimo jiné udělení znaku městu Napajedla císařem a markrabětem Františkem
Josefem I. dne 14. listopadu 1899: „Uprostřed
čela štítu je moravský znak s orlicí zlatě a červeně šachovanou v modrém poli.“
V revolučním roce 1918 byl zemský
žluto-červený prapor s nadšením vyvěšován
spolu s českým národním praporem. Přestože bylo z Prahy v roce 1920 neprávem revertováno šachování orlice zpět na [bílo]
stříbrno-červené (ideologicky jako pročeské),
zůstaly zemské barvy [žlutá]zlatá a červená
beze změny. Barvy země Moravskoslezské,
která vznikla roku 1928 sloučením Moravy
a Slezska, nebyly stanoveny vůbec. V praxi se
užívaly zároveň prapory moravské i slezské.
Je zajímavé, že za Československé republiky
byla budova Zemského divadla v Brně pravidelně zdobena [žluto] zlato-červeně šachovanou orlicí. Podobných příkladů bychom nalezli
více.

číslo 6 • červen 2014

7

Podle autentických zpráv byly moravské
prapory přijímány všemi obyvateli tehdejší
Moravy, ať už slovanského, německého nebo
židovského původu. Po válce, dne 18. července
1945, byla moravskými barvami ozdobena sněmovní síň Zemského domu v Brně při zasedání okresních národních výborů. Zemské barvy
se staly také symbolem moravského protinacistického odboje. Dokladem je žluto-červeně
pruhovaná stuha medaile Národní revoluční
armády Brno 1939 - 1945 s přivěšenou moravskou orlicí, udělovaná 28. října 1945.
Po zániku zemského zřízení po roce 1948
zůstaly moravské barvy nadále v povědomí
obyvatel Moravy. Nakrátko se žluto-červený prapor objevil při politickém uvolnění
v 60. letech 20. století v souvislosti s moravsko-slezským hnutím. Poněvadž se ze socialistického státního symbolu vytratil znak Moravy,
začali jej Moravané klást doprostřed moravské
vlajky. V 60. a 70. letech byla doložena například v historických kulisách Znojemských
vinobraní. K 400. výročí založení olomoucké
univerzity byla dne 23. srpna 1973 vydána
poštovní známka, na které je vyobrazena zlatá
tvář ženy, na jejíchž rozevlátých vlasech se objevuje zlato-červené šachování.
Masové rozšíření moravských vlajek nastalo po roce 1989. Obnova zemského zřízení ale nebyla vyslyšena. Zákon o státních
symbolech z roku 1993 sice stanovuje [bílo]
stříbrno-červeně šachovanou orlici, ovšem
na rozdíl od zákona z roku 1920 již výslovně
nezmiňuje moravský a zemský symbol. Správnou [žluto] zlato-červenou variantu moravské
orlice v současné době oﬁciálně užívá jen Jihomoravský kraj ve čtvrtém poli svého čtvrceného znaku a moravské hnutí. Novodobá tradice
vyvěšování moravských vlajek na radnicích
začala dne 5. července 2010 při oslavě svátku
svatých Cyrila a Metoděje, patronů Moravy
a spolupatronů Evropy.
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SK Olympia Ráječko
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Skončil ročník 2013/14 fotbalových soutěží
Tento ročník nám skončil bez našeho vítěze, ale i bez sestupujícího. Dalo by se říct klidná sezona.
V okresních a krajských soutěžích působilo 6 družstev SK Olympie.
 Naši nejmenší, z přípravky zažili výbornou sezónu a vybojovali nejlepší umístění za svoji historii. Krásné 4. místo ze 17 účastníků. Skóre 241:130- 72 bodů.
Výborná práce trenéra a asistentů a hlavně hráčů.
 Žáci 7+1 OP nakonec dobré 5. místo skóre 48:76 - 14bodů. Toto družstvo se i navzdory slabým
ročníkům podařilo zachovat.
 Dorost nováček krajské soutěže konečné 9. místo, skóre 61:67 - 37bodů. Skvělý výsledek a
výborné výkony kluků. Myslíme si, že je dobře, tuto soutěž hrát, ale to nám ukáže čas, až nám budou přicházet dorostenci do A mužstva. Dorostem hráči rychle prochází, pobudou v něm pouze
čtyři roky a každý rok je mužstvo jiné. O to je práce realizačního týmu náročnější.
 Ženy setrvalý stav 5. místo, skóre 26:82- 19 bodů. Nejširší družstvo co se týká počtu hráček!
Ale nestálá sestava. Před námi je stabilizace jak kádru, tak výkonů.
 B mužstvo nováček OP III.třídy. 8. místo skóre 66:71 - 37bodů. Střídavě oblačno - favoritům
zatápí a slabším darují body. Funguje domácí tvrz, venku se moc nedaří. Do mužstva se zapracovávají vycházející dorostenci a hráči A mužstva zde mají možnost se rozehrát po zranění, nebo
když se jim zrovna nedaří.
 A mužstvo ukončilo 12 sezonu v KP na pěkném 4. místu se skóre 74:38 - 51bodů. Úkol pro
trenéra bylo umístění do 3. místa, takže proběhla další změna na trenérském postu.
Děkujeme všem, kteří se starají o chod klubu - výboru, poradcům, trenérům asistentům, vedoucím mužstev a všem pořadatelům a obslužnému personálu v Salaši, pokladně a u udírny.
Dále bych chtěl poděkovat spolupracujícím složkám ČCK a SDH, kteří při domácích utkáních
věnují svůj volný čas a pomáhají nám se zajištěním pořadatelské služby. Celkem se jedná o 33
lidí, bez kterých by náš oddíl nemohl fungovat. A samozřejmě v neposlední řadě děkujeme všem
divákům, kteří neúnavně naše družstva podporují. A všem, kteří pomohli na četných brigádách
v průběhu roku.
V současné době probíhá rekonstrukce hlavní hrací plochy, s jejímž ﬁnancování nám významně
pomohl Jihomoravský kraj, kde jsme uspěli se žádostí o dotaci. Počítáme také s úpravou povrchu
tréninkového hřiště na Hasičské louce. Tyto práce by měli skončit před zahájením nové sezony
do 10.8.2014.
Přejeme Vám pěkné prožití letních prázdnin a budeme se na Vás těšit při dalších mistrovských
utkání na našem stadionu, které se rozjíždí již od poloviny srpna.
Výbor SK Olympia Ráječko
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PŘEPRAVA NEMOCNÝCH

Pondělí - Pátek od 6 - 16 hod. nebo dle domluvy.

TAXI SENIOR + SERVIS

Úspěch malých cvičenek
Dne 6.6.2014 se uskutečnila v Praze soutěž Česko se hýbe, které se zúčastnil Relax club z Rájce-Jestřebí , jejichž členkami jsou i děvčata z Ráječka - Anička Poláková a Evička Brázdová, žákyně
třetího ročníku ZŠ.
I přes velkou konkurenci 35 družstev obsadily krásné 10. místo s vystoupením Monster high –
škola přízraků.
● Milada Bláhová

- na pošty, úřady
- na nákupy
- za přáteli, na oslavy..
- pomoc, doprovod
- občerstvení
- SMS rodině..

Volejte 605 952 909

KOMPLETNÍ
DODÁVKY
STŘECH
• Klempířské a pokrývačské práce
• Izolace plochých střech
• Rekonstrukce balkonů
• Zámečnické práce
Provádí: ZDENĚK KŮRKA
Boženy Němcové 100, Ráječko
Mobil: 775 711 949
e-mail: zdendakurka@seznam.cz
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Konzumujeme skutečně kvalitní a zdraví prospěšný med ?
Vyhláška Ministerstva zemědělství č.335/97 Sb. uvádí, že :

„Med je hodnotná potravina přírodního charakteru, která je vytvořena společenstvím včel
ze sesbíraných sladkých šťáv rostlin- nektaru, nebo medovice na živých částech rostlin
( stromů) a kterou včely přetvářejí, kombinují a obohacují svými speciﬁckými látkami,
ukládají a nechávají zrát v plástvích“.
Med je čistý přírodní produkt, plnohodnotná potravina s léčivými účinky. Níže uvedená
fakta a argumenty v tomto článku mají za cíl
informovat občany o stále zhoršující se situaci
ve kvalitě nabízených medů na našem i světovém trhu. Celosvětová poptávka po medu
stoupá a s ní i snahy nepoctivců, jak na tom
vydělat. S pokrokem v chemii přichází možnost proﬁl medu uměle vytvořit tak, aby byl
podobný pravému medu. Spolu s ním se zdokonalují techniky jak med legálně falšovat.
Od dřívějšího ředění cukernými roztoky z řepy
se přešlo k nastavování sirupy (např. kukuřičným, třtinovým, rýžovým, pšeničným), za účelem tekutosti se přidává škrob, želatina a podobné vysokomolekulární produkty. Od těchto
metod se v posledním desetiletí přechází až
k výrobě medu umělého, konstatují zahraniční
i naši odborníci. Normy pro med nepřipouští,
aby do medu jako čistě přírodního produktu
se přidávaly jakékoliv látky. Např. v tiskové
zprávě Agrární komory ČR se doslova uvádí:
„Bohužel v obchodech je místo medu nabízený falšovaný med pochybné kvality z druhého
konce světa“. Průběžně zveřejňované výsledky
kontrol SVS (Státní veterinární zprávy) a SZPI
(Státní zemědělské a potravinářské inspekce)
u dovozců, zpracovatelů medu a v obchodní
síti tento fakt potvrzují. Falšovatelé často používají i záměnu přehřátého květového medu,
který vydávají za tzv. „ lesní“ a když je potřeba tak jej přibarví. (Norma ČR nezná termín
lesní med). Původ medu se dá zjistit dle pylových zrn. Tomu však lze zabránit vysokotlakou ﬁltrací, častější jsou případy, že se míchá
tuzemský a zahraniční med.(proto při nákupu
v obchodech čtěte etikety!). Na etiketě se uvádí
„Směs medů z EU a mimo EU“ a tím se obchází směrnice deklarovaného původu. Největším vývozcem medu je Čína, za ní následuje
Indie a Vietnam. Významným vývozcem je
také Jižní Amerika v čele s Argentinou. K nám
se tyto medy dostávají zprostředkovaně přes

jiné země EU např. Německo a Velkou Britanii, které dováží až 90 % medu. (Hlavní střediska importu EU jsou Hamburk a Brémy).
Do ČR se dováží cca 10 % spotřeby, přitom náš
vývoz kvalitního medu je vyšší do sousedních
zemí EU, zejména Německa. Výsledky kontrol
u části našich zpracovatelů dokazují, že dávají přednost dováženému mnohdy závadnému
cenově výhodnějšímu medu a připravují pro
konkrétní supermarkety pančované medy.
Některé supermarkety dováží až 90 % medu od
zahraničních zpracovatelů. V srpnu 2013 ředitel SZPI konstatoval, že v 25 odebraných vzorků z obchodních řetězců na českém trhu se
vyskytovaly falšované vzorky. Nebyly tam sice
barviva a enzymy, ale byl jasný důkaz o přidání
cukerné složky – sirupu. „Šlo o to namastit si
kapsy na úkor spotřebitele“ říká ředitel odboru kontroly SZPI. Výrobní cena sirupů je cca
14 Kč a to motivuje obchodníky! Paradox je,
že pokud řetězce dělaly vlastní testy medu, jak
tyto výrobky chutnaly spotřebitelům, kupodivu zvítězily medy falšované, konstatoval ředitel Jindřich Pokora. Časopis dTest z jejich průzkumu uvádí příklady, že vzorky obsahovaly
i éčka, „dva ze tří testovaných biomedů propadly úplně, kvůli přítomnosti pesticidů.“ Na druhé straně akreditovaná laboratoř (Ing Titěra)
z VÚ ČSV Dol u Prahy uvádí, že vzorky medů
našich včelařů z 99 % byly bez závad. V řadě
kontrol se zjistilo, že kromě sirupů bylo přidáváno barvivo karamel E150d, byla nedostatečná aktivita enzymů, která svědčila, že med byl
starý. Aby med byl skutečně zdraví prospěšný musí splňovat stanovené normy pro český
med. Obsah sacharózy (řepný cukr) nesmí
přesahovat 5 %, součet obsahů jednoduchých
cukrů fruktózy a glukózy musí dosahovat
u květového medu 60 % a medovicového 45 %,
obsah vody nesmí být vyšší než 20 %. Jedním
z dalších ukazatelů je HMF (hydroxymethylfurfural). Naše norma požaduje, aby nepřesáhl 20 mg/ kg, EU 40 %. U dovozových medů

www.rajecko.cz
ze zemí s tropickým klimatem a směsí těchto
medů EU povoluje až 80 mg/kg .U našich malovčelařů je zjišťován obsah HMF pod normou
20 mg/kg. Zvýšený obsah HMF se vyskytuje
až při více násobném šetrném zahřívání medu
(45 ° C), nebo při rychlém zahřívání nad 60 ° C.
HMF se zvyšuje i stářím medu, což je u dovozových medů v mnoha případech. Med dopravovaný z tropických zemí v plechových sudech
na lodi přes rovník je vystaven vysokým teplotám. Problém je v tom, že vystavení medu
vysoké teplotě narušuje činnost enzymů, ničí
vitaminy, hormony, inhibitory a ostatní speciﬁcké pro zdraví prospěšné látky. Takový med je
sice sladký, může i vonět, je tmavý, hlavně však
je dlouhodobě tekutý, což se spotřebiteli líbí.
Nejsou však v něm v normativním množství
aktivní látky pro které je med doporučován ke
konzumaci, které včela pracně přidává a které
vznikají při zpracování nektaru a sladkých šťáv
medovicového původu.
V této souvislosti je nutno vysvětlit našim
konzumentům medu velký omyl či pověru, která přetrvává v jejich povědomí, když z neznalosti odsuzují „ ztuhlý med“ jako zcukernatělý.
Pravý včelí med člověkem nijak neupravovaný za několik týdnů (řepkový) až několika
měsíců (ostatní květové, smíšené a medovicové medy po vytočení z plástů musí ztuhnout.
Ztekucení lze dosáhnout opatrným zahřátím sklenice medu např. v hrnci s vodou, udržet teplotu pouze okolo 45 ° C než se rozpustí. Je
zajímavé, že např. ve Skandinávských zemích,
v Kanadě a jinde považují ztuhlý med za důkaz
pravosti!
Včelařská praxe rozlišuje medy květové,
medovicové a smíšené.
Květový med včely vyrábí z přírodního koncentrátu nektaru z květů rostlin, včetně léčivých. Je snadno stravitelný díky obsahu jednoduchých cukrů- glukózy a fruktózy. Obsahuje
pylová zrna různých rostlin, které obohacují
med o významné přírodní látky s povzbuzujícími účinky- rostlinné hormony, vitaminy,
éterické oleje, aromatické látky. Květový med,
o který má náš spotřebitel nižší zájem (k jeho
škodě) který tuhne (krystalizuje) během několika týdnů až měsíců zkušení včelaři po vzoru
Kanady upravují mechanickým zásahem na
tzv. med pastový, který si dlouhodobě uchová-
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vá pastovou konzistenci (řízenou krystalizací),
je roztíratelný jako máslo a v průběhu času se
již nemění. Jeho obliba u spotřebitelů roste.
Medovicový med pochází z medovice, což
je hustá šťáva vylučovaná hmyzem na lesních
stromech, z nichž nejvýznamnější jsou mšice,
červci a mery. Medovici tvoří polovina z nich.
Hospodářský významných pro včelařství je
u nás cca 45 druhů. Medovicový med postrádá
některé látky z medů květových, navíc má více
minerálních látek, tmavou barvu, je hustší, má
výraznou chuť a aroma. Má i méně jednoduchých cukrů -dle normy ČR 45 % (květový 60
%). Z odborného pohledu není podstatný rozdíl ve kvalitě medu květového a medovicového.
Smíšené medy květové a medovicové, které v
naší oblasti převládají, jsou vysoce ceněny pro
neopakovatelnou chuť a vůni oproti medům
jednodruhovým.
Proč med krystalizuje? Medy světlé barvy pocházející z nektaru květů, obsahují větší množství glukózy (hroznového cukru). O
rychlosti tuhnutí rozhoduje právě poměr mezi
glukózou a fruktózou (ovocný cukr). Oba tyto
jednoduché cukry (monosacharidy) z pohledu
lékařského jsou vysoce ceněny jako pro zdraví
prospěšné ve srovnání s disacharidem sacharózou, která činí většinový podíl v cukru z cukrové řepy a třtiny. Sacharóza se používá ve včelařské praxi pouze pro doplnění zimních zásob
včelstev. Jako energetickou zásobní látku si již
larva vytváří pro svůj vývoj složený cukr- polysacharid glykogen, který přetváří z glukózy.
Dospělá včela ukládá glykogen ve zvláštních
buňkách v těle zejména na podzim. V souvislosti s kvalitou nabízeného medu je nutno se
zmínit i o nedodržení kvality i u včelařů. Bohužel jsou jedinci, kteří mohou nabízet med s
různým obsahem polysacharidů, když přeženou (neúmyslně či záměrně) potřebné zásoby
na zimu a při dokrmování včelstev. V jejich
medu se může nacházet v různém množství
rozložený cukr. Nebo nenechají dostatečně vyzrát med v buňkách plástů což má za následek
nadnormativní obsah vody, řídký med, který se
snadno kazí.
Zpracoval dle zveřejněných zveřejněných výsledků kontrol orgánů a institucí ČR
● Miroslav Pokorný
Okresní organizace ČSV v Blansku.
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Loučení se školou v Ráječku

Dětský den na Hasičské louce 14.06.2014
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