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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY
PARLAMENTU ČR - informace

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 20. a 21. října 2017
V pátek 20. 10.2017 od 14. 00 do 22.00 hodin.
V sobotu 21. 10. 2017 od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební místnost v obci Ráječko je ve Staré škole, Osvobození 49, Ráječko.
Každý volič hlasuje osobně. Zastoupení není přípustné. Volič po příchodu do volební místnosti
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR nebo cestovním průkazem.
Úprava hlasovacího lístku – V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič do
úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do úřední obálky, může přitom zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na témže hlasovacím
lístku vyznačit. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Přenosná hlasovací schránka - Volič může ze závažných důvodů zejména zdravotních požádat
obecní úřad popř. ve dnech voleb přímo okrskovou volební komisi o přenosnou volební schránku, v tom případě volí přímo v místě svého trvalého pobytu. O volební schránku je možno požádat obecní úřad.
Voličský průkaz je vydáván oprávněnému občanovi, který nebude moci hlasovat v okrsku, v jehož
stálém seznamu je zapsán, na základě písemné žádosti. Pokud má volič voličský průkaz, může
hlasovat v kterékoliv volební místnosti na území České republiky.

OBEC RÁJEČKO

zve všechny občany na

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
který se uskuteční

v sobotu 4.listopadu 2017.
Sraz účastníků průvodu je v 18:00 hodin
na náměstí 9.května (na Trávníkách).
Průvod projde obcí na Hasičskou louku, zde je připraveno
slavnostní ukončení lampiónového průvodu.
Vystoupí klub historického šermu BAŠTÝŘI.

POZVÁNKA

Pan farář Jiří Kaňa oznamuje občanům, že v úterý 31.října v 19:00 hodin bude
ve Staré škole sloužena mše svatá.
V 18:30 hodin bude možné přijmout svátost smíření.

www.rajecko.cz
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Z jednání rady obce Ráječko ze dne 23.8.2017
 Rada obce schvaluje provedení rozpočtového opatření č. 8/2017:
 Rada obce schvaluje program jednání zastupitelstva dne 13.9.2017.
 Rada obce schvaluje zveřejnění záměru na
směnu pozemku p.č. 1808/5 o výměře 788 m2
v majetku obce Ráječko za pozemek p.č. 4666
o výměře 2 788 m2 v majetku SININO a.s. s
tím, že 788 by bylo směněno metr za metr a 2
000 m2 by bylo obcí od SININO a.s. vykoupeno. Jedná se o narovnání vlastnických vztahů
pozemků na cestu do lokality Chlumy.
 Rada obce schvaluje program pro poskytování dotací z rozpočtu obce Ráječko určených
na provoz spolků v roce 2018.

 Rada obce doporučuje zastupitelstvu obce
schválit směnu nemovitostí a sice část pozemku p.č. 1353/20 o výměře 15 m2 v majetku
Obce Ráječko za část pozemku p.č. 1353/21
o výměře 15 m2 v majetku stavební firmy
ŠMAK.
 Rada obce schválila zveřejnění záměru na
pronájem přízemí budovy obecního úřadu.
 Rada obce bere na vědomí informace o probíhajících přípravách pro výstavbu řadových
garáží v lokalitě u sběrného dvora.
 Rada obce bere na vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o navýšení
kapacity školní jídelny v ZŠ a MŠ Ráječko na
150 strávníků.

Z jednání zastupitelstva obce Ráječko ze dne 13.9.2017
 Zastupitelstvo obce schvaluje ověřovatele
dnešního zápisu pan Ing. Zdeněk Nečas a pan
Josef Kuběna.
 Zastupitelstvo obce schvaluje program zasedání zastupitelstva dne 13.9.2017.
 Zastupitelstvo bere na vědomí zprávu o jednání rady obce.
 Zastupitelstvo obce schvaluje směnu části pozemku p.č. 1353/20 o výměře 15 m2 v
majetku Obce Ráječko za část pozemku p.č.
1353/21 o výměře 15 m2 v majetku stavební
firmy ŠMAK , zastupitelstvo schvaluje podpis
směnné smlouvy.

 Zastupitelstvo obce zvolilo jako zástupce
školské rady při ZŠ Ráječko paní Světlu Havlíčkovou a pana RNDr. Pavla Henka.
 Zastupitelstvo určilo nový název ulice „Spálenky“ na pozemku p.č. 72/44.
 Zastupitelstvo obce souhlasí se stanoviskem
Sboru zástupců při provádění komplexních
pozemkových úprav, kterým byly stanoveny
priority realizace plánu společných zařízení.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

Milí spoluobčané,
naše obec začala v současné době zpracovávat svůj program rozvoje, ve kterém chceme vyjasnit
priority rozvoje obce a rozvrhnout jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje nám umožní lépe využít našich finančních prostředků, je i důležitým podkladem při získávání
různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů. Považujeme za velmi důležité
zjistit vaše názory na to, jaká by měla naše obec být a co proto všichni můžeme udělat. Obracím
se na vás proto s žádostí o vyjádření názoru na otázky uvedené v tomto dotazníku. Výsledky průzkumu poslouží výlučně jako podklad pro zpracování programu rozvoje obce a poskytnuté údaje
budou pečlivě vyhodnoceny.
O výsledcích budete průběžně informováni – na internetu, na vývěsce.
Děkuji Vám za spolupráci a projevený zájem.
● Vít Rajtšlégr - starosta obce
Odkaz na dotazník pro veřejnost je umístěn na internetových stránkách obecního úřadu:
WWW.RAJECKO.CZ
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Informace pro spotřebitele medu.
Při nižších podzimních teplotách se zvyšuje zájem spotřebitelů o kvalitní med. Prodej jednotlivých druhů přímo spotřebiteli, tzv: „ Prodej ze dvora“ je v plném proudu, pokud jednotlivým
včelařům nedošly zásoby vzhledem k nižší letošní sklizni.
Je nejvyšší čas informovat spotřebitele o zásadních otázkách kvality jednotlivých druhů medu.
Praxe ukazuje, že část spotřebitelů v ČR upřednostňuje med tmavý a tekutý, oproti konzumentům medu v zemích Evropy, kde zkrystalyzovaný med považují za důkaz pravosti medu.
Většina medů zkrystalyzuje zhruba do roka, je to vlastně proces zrání medu, který začíná během
jeho uložení v plástech a pokračuje po medobraní ve skladovacích nádobách.
Především je nutno, aby konzument pochopil, že krystalizace medu je zcela přirozený
proces, který nesnižuje kvalitu medu. Z fysikálního a chemického hlediska závisí rychlost
tuhnutí ( krystalizace) na druhu nektaru, na kterých rostlinách tento včelky nasbíraly.
Rychlost tuhnutí závisí na poměru jednoduchých cukrů glukózy (cukr hroznový) a fruktózy (
cukr ovocný) i dextrinů. Obecně lze říci,, že med obsahuje průměrně 17 % vody, nepřeberné
množství zdraví prospěšných látek, enzymů, vitaminů, proteinů, aminokyselin ( citronovou,
mravenčí, jablečnou, jantarovou) , popelovin ( látky složené z draslíku, vápníku, sodíku, hořčíku, chloridů, fosforečnanů a dalších minerálů, které si mnoho lidí po doporučení lékaře doplňuje
drahými medikamenty a potravinovými doplňky! V neposlední řadě med obsahuje celou škálu
aromatických látek, inhibitorů, vitaminů, hormonů a enzymů. Předností medu je i cukr ve formě
tzv. jednoduchých cukrů, především cukru ovocného( fruktózy) 38 %, hroznového (glukózy) 31
% a řepného (sacharózy) pouze 1 % ! Často se uvádí, že v období, než se začal vyrábět cukr řepný,
lidstvo neznalo řadu civilizačních chorob.
Každý med je originál, obsahuje jiné složení výše uvedených látek.Různorodost krajiny, skladba rostlinných druhů ovocných i lesních vytváří předpoklady, že v našem okolí, tak jako v podhůří vysočiny je náš med smíšený, harmonické chuti oproti jednodruhovým medům z rovin s
převahou polní výroby. Je nutno ještě uvést několik argumentů na usměrnění naprosto scestných
názorů konzumentů medu proti oblibě pouze „tekutých“ a „tmavých“ medů.
Med světlý, květový, který pochází z nektaru květů, obsahuje větší množství glukózy. Obsahuje malé krystalky a četná pylová zrna a proto často tyto medy tuhnou již za několik týdnů po
vytočení. Mezi medy, které rychle tuhnou ( krystalyzují) jsou např. medy z nektaru řepky a ovocných stromů. Pomalu tuhnou medy akátové a medy medovicové. Medy medovicové postrádají
některé zdraví prospěšné látky, obsahují o něco více minerálních látek.
Mají však jiný původ, tj. v husté lepkavé substanci cukrů vylučované stejnokřídlým hmyzem
na povrchu listů a jehličí kde vytváří povlak. Tato hmota se nazývá medovice. Producenti medovice jsou hlavně mšice a červci, kterých je více než 200 druhů. Ti tuto bílkovinnou část filtrují
a vstřebávají v žaludku a střevech. Přebytek cukrů vylučují na listy a jehličí, kde jej kromě včel
sbírají vosy, ptáci i mravenci.
Pokud chceme med opět převést do tekuté formy jednoduše se zahřívá v lázni s vodou. Ale pozor!
Med se nesmí zahřát více než na 45 st. C, neboť vyšší teplotou se ničí zdraví prospěšné látky, především enzymy, které jsou termolabilní.
Při zahřátí nad 70 st. tyto látky zničíme úplně. Praxe některých zpracovatelů, zejména dovozců ze zahraničí zejména z jiných světadílů spočívá v přehřívání medu. Mezi největší producenty
medu ve světě jsou Čína a Argentina. Med se přehřívá již při přemísťování z jednoho konce
světa na druhý, dochází i k praní špinavého nekvalitního medu. Medy se míchají, z toho důvodu
se znovu zahřívají. Pro obchodníky je převážně rozhodující ne kvalita, ale cena. Dle průzkumu
reportérů Velké Epochy v několika supermarketech je nabídka českých medů v mizivé menšině.
Např. Tesco nabízelo v 1 čtvrtl.t.r. 18 druhů, z toho 8 českých. Kaufland 17 druhů, z toho 2 české.
Albert 3 druhy, z toho 1 český, Lídl 2 druhy jen zahraniční. Je nutno se zamyslet nad tím, že
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občana nepoučí ani etiketa, kde se uvádíá: „med pochází z EU i mimo EU“. Není žádnou zvláštností, že z naší republiky se vyváží kvalitní med do sousedních zemí, zejména do Německa ( i řepkový- tuhý!). Zpět mnozí zpracovatelé vozí kamiony na př. z Hamburku medy často nekvalitní,
z jiných kontinentů.
SZPI uskutečnila 6. 4. 2017 kontrolu medů míchaných a balených v ČR. V hodnocení uvádí:
„Kvalita tohoto medu je nevyhovující, navíc se znovu objevil med z kauzy Včelpo! Ze 25 vzorků
rozbor potvrdil porušení právních předpisů u dvanáczti šarží medu, tedy u 48 %!“
„Nejčastěji zjištěná pochybení: * klamavé označení botanického původu, * nevyhovující aktivita enzymu diastáza, * nadlimitní přítomnost HMF ( hydroxymethylfuturalu),* karamel E150d
( přidání barviva, kterým se přibarvují světlé medy, nebo téměř bezbarvé cukerné a nebo syrupové roztoky), * klamavé označení geografického původu medu, * přítomnost cizích cukrů“.
Závěr k nesprávnému názoru na barvu a tekutost je jednoznačný. Spotřebitel se dopouští
zásadní chyby, že přehlíží světlé květové medy. Mají řadu předností včetně faktu, že jsou lépe
stravitelnější, než čisté medovicové medy. Obsahují mikroskopické stopy pylu a řadu lidskému
organizmu prospěšných látek pocházejících z nektaru..
Někteří včelaři jsou si vědomi,že českým konzumentům časná krystalyzace medu nektarových medů vadí. Proto, aby předešli klasickému a přirozenému tuhnutí medu, upravují jej t.zv.
pastováním. Je to velmi šetrné ošetření medu. Na počátku krystalyzace se několik dní mechanicky promíchává několik minut med až do doby, kdy produkt získá konzistenci pasty.V tomto
stavu vydrží i několik roků. Nestéká z krajíce chleba a svou krémovitou konzistenci neztrácí ani
v sebekrutějším mrazu, jak se o tom přesvědčili i čeští polárníci. Zbývající část květových medů
končí často u zpracovatelů.
U barvy je zdůvodnění jednodušší. Kromě zmiňované praktiky barvení karamelem, je i
jiná příčina. Čím více se med opakovaně rozehřívá nad 45 st. C, tím více tmavne, ztrácí hodnotu a stává se déle tekutějším. Norma pro český med povoluje 20 mg výše uvedeného HMF
( Norma EU povoluje 40 mg). Je to látka která vzniká stářím medu a opakovaným přehřátím. U
tropických medů obsah HMF je více než 70 mg v l kg. Nemusí to být ani med z tropů, ale přehřátí
k urychlení manipulace s medem a následného míchání, případně pančování medu. Toto často
praktikují zpracovatelé, jak se stále zjištuje v celé Evropě, včetně ČR a průběžně publikuje na
internetu..
Přesto, že SZPI a SVS provádí stále četnější kontroly, závadné medy se likvidují, nebo
převádí do t.zv. medů pekařských, dle čsl normy s omezeným využitím. Přesto stále se vyskytují medy nastavované sirupy ze škrobu, obilovin i brambor, problémy jsou i z rezidui
veterinárních léčiv. O tom se můžete přesvědčit i na internetu co se v daném období řeší v
této oblasti nejen u nás, v Německu, ve Velké Britanii i v USA.
Proto pozor na tmavé a dlouhodobě tekuté medy z neznámých zdrojů!
● Miroslav Pokorný ČSV, z.s., OO Blansko

Poděkování
„Ano, bylo to moc hezké,“
slyším to od kolemjdoucích a od některých občanů i v obchodě. Jsou to všichni ti, se kterými
jsem v sobotu 23.září prožila velmi vydařené, přátelské i společenské setkání, které pro seniory
ve Staré škole připravil Český červený kříž pod záštitou obce Ráječko. Vřelé poděkování vyslovuji
všem těm, kdo se zasloužil na uskutečnění této akce, muzikantům Holóbkovy kapely, kteří dokázali svými písničkami rozveselit celou Starou školu. Na škodě jsou ti, kteří na připravenou akci
nepřišli a místa u pečlivě připravených prostřených stolů zůstala prázdná.
● Za účastněné seniory - Kašparová
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Informace k plánované výstavbě řadových garáží u
sběrného dvora v Ráječku
Obec Ráječko připravuje výstavbu garáží v lokalitě u sběrného dvora v Ráječku. Projekt počítá s
výstavbou asi 30 garáží. Cena za pozemek pro výstavbu jedné garáže bude činit asi 35 000,- Kč a
bude v ní zahrnuto: pozemek, vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení a pro stavební řízení, vyjádření dotčených orgánů zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení,
výškopis, polohopis, , hydrogeologický průzkum, statické posouzení, vyhotovení geometrického
plánu pro rozdělení jednotlivých pozemků, poplatky na stavebním úřadě, výstavba komunikace a
veřejného osvětlení popř. další nutné výdaje. Zájemci o stavební pozemek na garáž mohou podat
žádost výhradně na formuláři, který je k dispozici na obecním úřadě a je ke stažení na internetových stránkách obce – úřední deska. Žádost je nutné podat nejpozději do 31.01.2018. Žadatel
musí mít trvalý pobyt v obci Ráječko.
● Bc. Kateřina Sehnalová - místostarostka

DC Orli Ráječko
V loňském roce se do Ráječka opět vrátil šipkový sport v podobě nejnižší ligové soutěže a to
3.ligy skupiny „C“. Nejlepším hráčem týmu v loňské sezoně byl Martim Přibyl, který odehrál 96
zápasů a vyhrál 64. Tedy uspěšnost 66,6%. V letošním roce je tým DC Orli Ráječko ve složení:
kap. Tomáš Kotlán - Ráječko, Květa Beranová - Spešov, Kamil Kuběna - Ráječko, Martin Přibyl
- Ráječko, Petr Macharáček - Ráječko, Nikola Kalová - Blansko a Pavel Slezáček - Ráječko, který
v loňském roce s týmem Surikaty Těchov vyhrál 3.ligu skupiny “C“ a jeho úspěšnost byla 84% a
stal se třetím nejlepším hráčem. V krajském žebříčku Strmeň Cupu je v průběžném pořadí na 2.
místě z 840 hráčů. Cílem šipkového týmu v letošní sezóně je umístnit se do třetího místa v celkovém pořadí z devíti týmů popřípadě postoupit do 2. ligy.
Uvítáme všechny příznivce šipkového sportu.
Více o nás na „www.sipky.org“ nebo na „www.facebook.com“ DC ORLI RÁJEČKO.
● DC Orli Ráječko

Zprávičky ze školy
V pátek 15. 9. 2017 se konal již druhý ročník „dvojakce“ s názvem Pohádková zahrada (pro menší děti) a Sportovní odpoledne (školáci). Počasí se jako zázrakem umoudřilo, a tak jsme si mohli
celou akci dosyta užít. Když píši „dosyta“, je to míněno doslovně, jelikož jsme se nesytili pouze
zážitky, ale i přinesenými dobrotami. Na děti a jejich dospělý doprovod ale čekaly především zajímavé soutěže, písničky, tancování. Připravená stanoviště na hřišti byla plně v režii bývalých žáků
školy, k vidění bylo i pár netradičních disciplín. Odpoledne jsme zakončili dvěma fotbalovými
zápasy rodičů vs dětí.
V letošním školním roce 2017/18 navštěvuje základní školu Ráječko 49 dětí a mateřskou
školu 72 dětí.

PODĚKOVÁNÍ

Výbor ČČK Ráječko srdečně děkuje občanům, kteří sbírají víčka od PET lahví.

www.rajecko.cz
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Probíhá druhý ročník
soutěže Jižní Morava čte!
Městská knihovna Břeclav ve spolupráci s Moravskou zemskou knihovnou v Brně realizuje
druhý ročník na podporu čtenářství, kterým se
obrací na děti a mládež v Jihomoravském kraji
prostřednictvím literární a výtvarné soutěže na
téma „Příběhy mého kraje“, která probíhá od
15. června 2017 do 15. listopadu 2017.
Ve vybraných šedesáti knihovnách Jihomoravského kraje jsou realizovány mezigenerační setkávání zaměřené na lokální historii, autorská
čtení s regionálními autory, besedy s místními
kronikáři nebo literárně turistická putování.
Také Obecní knihovna Ráječko se do tohoto
projektu zapojila. Spolupracuje s žáky a pedagogy ze základní školy Ráječko. Naplánovaná
jsou společná setkání a besedy nad knihami s
regionálními pověstmi a příběhy a také výtvarné práce.

Český svaz žen Ráječko
srdečně zve všechny občany na

HODOVOU ZÁBAVU

která se koná v sobotu 4.listopadu 2017 ve 20:00 hodin ve Staré škole v Ráječku.
K tanci i poslechu hraje skupina POHODA.

Rozpis LSPP – stomatologie – ŘÍJEN 2017
SLUŽBA JE SLOUŽENA OD 08:00 – 13:00 HODIN.
1.10.
7.10.
8.10.
14.10.
15.10.
21.10.
22.10.
28.10.
29.10.

MUDr. Švendová
MUDr. Tomášková
MUDr. Tomaštíková
MUDr. Ševčíková R.
MUDr. Well
MUDr. Zouharová
MUDr. Žilka
MUDr. Adamová
MUDr. Beranová

Křtiny, Zdrav. středisko
Blansko, Pražská 1b
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Adamov, Smetanovo nám. 327
Poliklinika Blansko, Sadová 33
Benešov, 19
Letovice, Masarykovo náměstí 18
Blansko, Gellhornova 9

516 439 404
734 177 800
516 446 398
516 488 454
516 447 605
516 488 450
516 467 313
516 474 018
735 056 656

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.

7

8

číslo 09 - 10 • září - říjen 2017

Ráječkovský zpravodaj • www.rajecko.cz

Návštěva premiéra Bohuslava Sobotky v Ráječku.

Sportovní odpoledne v Základní a Mateřské škole v Ráječku.
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