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Slovo starosty____
Vážení občané
Ve středu 28. října jsme se sešli, abychom slavnostně otevřeli a uvedli do provozu náš nový
Sběrný dvůr.
Je to po výstavbě kanalizace další krok ke zlepšení životního prostředí v naší obci. Doufám a
věřím, že toto zařízení přinese ještě větší komfort pro nás pro všechny, kterým není jedno, jak
naše obec vypadá a v jakém prostředí žijeme. Už nikdo v naší obci nemusí přemýšlet, kam
s odpadem, který nepatří do popelnice, ani do kontejnerů, rozmístěných po obci. Ode dneška je
odpověď jasná do Sběrného dvora . Završili jsme několik let příprav a čekání, zda dosáhneme
na dotace, určené na sběrná střediska odpadů. Vše se podařilo a tak můžeme trochu
bilancovat.
Celkové náklady na stavbu včetně zařízení byly 4 miliony korun. Dotace z Evropské unie,
Státního fondu životního prostředí a Jihomoravského kraje činily 3 700 tisíc korun a podíl obce
byl 300 tisíc korun.
Třídění odpadů však pro většinu našich občanů není žádnou novinkou. Myslím, že za vše mluví
následujících několik čísel:
V naší obci je rozmístěno 28 nádob na tříděný odpad. Za loňský rok jsme vytřídili celkem 43
tun odpadu – plastů, skla a papíru. Směsného odpadu, který se ukládá do popelnic naše obec
vyprodukovala 260 tun.
Celkové náklady za odvoz a likvidaci odpadů v naší obci v loňském roce činily 780 tisíc korun.
Z toho za tříděný odpad 176 tisíc, za směsný odpad 470 tisíc ostatní, to znamená nebezpečný
odpad a přistavení velkoobjemových kontejnerů nás stálo 134 tisíc. Naopak za tříděný odpad
nám bylo vráceno 120 tisíc korun.
Na poplatcích bylo vybráno od občanů 410 tisíc, zbývající částku 250 tisíc hradí obec ze svého
rozpočtu.
Provoz sběrného dvora bude zahájen v pondělí 2. listopadu. Podrobné informace nejdete na
dalších stranách tohoto zpravodaje a na internetových stránkách obce Ráječko. Přeji nám všem,
ať nám náš sběrný dvůr slouží dobře, ať zmizí všechny černé skládky a ať toto zařízení přispěje
ke zkvalitnění života nás všech.
Ještě si dovolím připomenout jeden významný den, které nás v listopadu čeká. Je to 17.
listopad. Je to den, který si naše země připomíná již mnoho desetiletí a byl a je symbolem boje
za svobodu. 17. listopadu 1939 – před 70 lety došlo k násilnému uzavření Českých vysokých škol
a 17. listopadu 1989 začala Sametová revoluce, která nastartovala pád minulého režimu.
Listopadové dny jsou také dny památek zesnulých a „Dušiček“. Přeji nám všem, abychom našli
v tomto období alespoň chvilku v našem rychlém běhu života a dokázali zavzpomínat . Jistě si
každý vzpomeneme něco dobrého co nás potkalo a třeba nám to zlepší náladu v těchto
pošmourných dnech.
Vít Rajtšlégr, starosta
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Něco z kroniky
Rok 1989 byl smrští před nedávnem nepředstavitelných událostí, rokem jakési
„ politické sci-fi“. Během tohoto roku zanikly režimy, které spojoval společný
jmenovatel totálního vedení a aparátu jedné strany. Je mimo jakoukoliv pochybnost, že
jedním z hlavních katalyzátorů tohoto zvratu byl nástup nové politické garnitury
v Moskvě. Neustále opakovaný Gorbačovův slib nezasahování do vnitřních záležitostí
východního bloku uvedl do pohybu masu, která již před tím nabyla kritického stupně a
které stačil relativně malý impuls. Začalo to u nás v republice hned 15. ledna na
Václavském náměstí demonstracemi k 20. výročí sebeobětování Palacha, 21. srpna pak
policejní jednotky znovu zasahovaly na Václavském náměstí, tentokrát při rozhánění
demonstrace k 21. výročí srpnové invaze. 28. října v den zrodu nezávislého
Československa, demonstrovaly v Praze tisíce občanů. A pak tu již byl 17. listopad, kdy
při pietním aktu k uctění památky Jana Opletala, byla zmasakrována pokojná
demonstrace pražských vysokoškoláků. Brutální zásah vyvolal masové demonstrace a
generální stávku. To byl rozhodující zvrat, po kterém následovalo rychlé převratné dění
u nás. Odstoupení M. Jakeše z funkce generálního tajemníka ÚV KSČ (24.11.) a zrušení
vedoucí úlohy KSČ (29.11), jmenování nové Československé vlády (10.12.) a zvolení
Václava Havla československým prezidentem. Všechny tyto události se odbývaly v Praze
a my na venkově jsme celé dny seděli u televizorů, rozhlasových přijímačů, nebo jako
nikdy před tím četli celé noviny, abychom byli informováni o dalších nových událostech.
Vše se diskutovalo. Vždyť šlo o zprávy někdy až zcela nepochopitelné. Naše země
nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál našich národů není využit. Celá odvětví
průmyslu vyrábějí věci, o které není zájem. Zkazili jsme si půdu, řeky i lesy a máme
dnes nejhorší životní prostředí v celé Evropě. Dospělí lidé u nás umírají dříve než ve
většině evropských zemí. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si moc jeden druhého a
starat se jen o sebe. Pojmy jako láska k bližnímu, přátelství , soucit, pokora či odpuštění
ztratily svou hloubku a rozměr. Posledních šest týdnů pokojné revoluce však ukázalo, že
to s námi ještě není beznadějné. Všude ve světě se lidé divili, kde se v těch poddajných,
ponížených, skeptických a zdánlivě už v nic nevěřících občanech Československa vzala
náhle ta úžasná síla za několik týdnů zcela slušným a mírumilovným způsobem setřást
ze svých beder totalitní systém. Nyní je na nás, jakou republiku budeme mít. Měla by to
být republika samostatná, svobodná, demokratická, republika hospodářsky prosperující
a zároveň sociálně spravedlivá, zkrátka republika lidská, která slouží člověku.
Z kroniky vybral starosta
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Na svatého Martina, drž se synku komína !
Svatomartinský den měl v Čechách bohatou tradici:
• Čeledi končívala sjednaná služba, dostávala mzdu a hledala nového hospodáře,
případně o rok prodlužovala dohodu.
• V tento den se uzavíraly smlouvy mezi obcí a obecním pastýřem, ovčákem,
ponocným a dalšími lidmi.
• Konávaly se dobytčí či výroční trhy.
• Na mnoha místech se konaly poutě, neboť sv. Martin byl patronem koní. Hojně
se pořádala martinská posvícení.
• Toho dne se hodně slavilo a existují hojné záznamy o rozpustilostech, ba i
výtržnostech, prováděných “martínky” – čeledí.
• Tradici, zvláště ve vinařských oblastech neb je Martin také patronem vinařů, má
v tento den také slavnost nového vína.
Legenda o husách
Legenda říká, že svatý Martin byl původně římským vojákem. Později přijal
křesťanskou víru a stal se misionářem a následně biskupem v Tours. Tomu ale
předcházela tato příhoda: Martin, při své skromnosti, nechtěl biskupskou hodnost
přijmout a schoval se před vyslanci do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným
kejháním prozradily. Jiná verze říká, že ho při kázání tak rušily svým kejháním, že je za
to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.
Kdo byl tento oblíbený světec a opravdu žil?
Přestože Martin Tourský žil ve 4.století ví se o jeho životě poměrně dost.
Zásluhu na tom má především jeho žák Sulpicius Severus, který sepsal jeho
obsáhlý životopis. Další cenné písemné svědectví zanechala svatá Paulina z
Noly a další jeho současníci.
Martin se narodil na přelomu let 316 – 317 v římském posádkovém městě
Sabaria v Panonii (dnešní Szombathely v Maďarsku). Jeho otec byl vyšší římský
důstojník a tak i jeho syn se měl stát vojákem, což v té době zaručovalo finanční
zabezpečení a úctu až do konce života. Když byl hochem jeho otce přeložili do Pavie v
severní Itálii.Zde Martin studoval a pomýšlel i na vysokoškolské studium. Avšak v jeho
patnácti letech otec rozhodl a přinutil ho stát se vojákem.
V době Martinova narození bylo ji 3 roky povoleno křesťanské vyznání. Jeho rodiče
však byli pohané a hlavně otec uctíval staré římské tradice. Jako vojáka jej přeložili do
Amiens v severní Galii (Francii). Tam se mu stala příhoda, jež jej od té doby
symbolizuje.
Za temné zimní noci projížděl Martin městem a kontroloval vojenské hlídky. Na ulici
uviděl polonahého žebráka, který jej poprosil o almužnu. Ale Martin peníze neměl a tak
chtěl alespoň ubožáka ochránit před zimou. Mečem tedy přeťal svůj vojenský plášť na
polovici a jednu daroval žebrákovi. Následující noci se Martinovi zjevil ve snu Kristus s
polovicí jeho pláště… A tak na Velkou noc roku 339 (to mu bylo asi 22 či 23 let) přijal
křest a chtěl svůj život zasvětit službě Bohu. Ale jako člen císařské gardy nemohl jen tak
opustit vojsko. Musel ještě odsloužit asi 15 let než dosáhl důstojnické hodnosti.
Životopisci připisují Martinovi zázraky, kterými uzdravoval posedlé zlým duchem,
malomocné a dokonce i křísil mrtvé…Zastával se nespravedlivě vězněných a
odsouzených lidí a ve jménu lidskosti a křesťanské spravedlnosti se odvážil jít
intervenovat k císaři Valentianovi i Maximovi.
. V křesťanské ikonografii je svatý Martin nejčastěji zobrazován jako voják, který se
dělí se žebrákem o plášť, což má symbolizovat jeho dobrotu nebo jako biskup s knihou,
berlou a případně s pohárem (císař mu nabídl při hostině pohár s vínem a Martin jej
podal ostatním kněžím u stolu). Atributy sv. Martina jsou žebrák, plášť, pohár,
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malomocný, kterého podle legendy uzdravil polibkem, kůň, peníze. Jeho individuální
atribut - husu - objasňuje výše uvedená legenda.
Letitými zkušenostmi lidé zjistili, že největší teplotní rozdíly nastávají právě na svátek
sv. Martina a proto tento den spojili s pranostikami:
• Na svatého Martina, bývá dobrá peřina (11.11.)
• Na svatého Martina kouřívá se z komína
• Martinův led, bude vodou hned
• Svatý Martin přijel na bílém koni
• Na svatý Martin, ještě se vrátím, ale na svatého Mikuláš mě tu najisto máš (6.12)
Poslední pranostika je zajímavá v tom, že upozorňuje na značnou nestabilitu trvání
tohoto období s tím, od kdy je možné očekávat nástup trvalých mrazů. Je to čas výrazně
chladný, pochmurný a mlhavý. Na většině míst České republiky se právě v tomto období
objevuje první sněžení.
A nakonec ještě něco málo pranostik na listopadové - podzimní období:
• V listopadu hřmí - sedlák vesnou sní.
• Listopadové hřmění pšenici v zlato mění.
• Když krtek v listopadu ryje, budou o vánocích létat komáři.
• Stromy-li v listopadu kvetou, sahá zima až k létu.
• Padá-li listí v listopadu, jistě brzy přijde led, ale dlouho nepobude.
• Když dlouho listí nepadá, tuhá zima se přikrádá.
• Když napadá sníh na zelené listí, bude tuhá zima.
• Když se v listopadu hvězdy třpytí, mrazy se brzo uchytí.
• Studený listopad - zelený leden.
• Padá-li první sníh, novembris, když země nebude zmrzlá, velikou škodu osení
učiní a je vyleží aneb osení se pod sněhem paří a hnije. Ale jestli padne sníh, když
země nejprve zmrzne, jest osení užitečný, nebo ono bezpečně v teple pod sněhem
ve zmrznuté zemi leží.
• Listopadové sněžení neškodí vůbec osení.
• Jestliže sníh listopadový dlouho zůstane, více než hnůj polím prospěje.
• V listopadu příliš mnoho sněhu a vody, to známka příští neúrody.
• Jaké povětří jest v listopadu, takové má býti měsíce března roku budoucího.
• Jaký bývá v listopadu čas, taký obyčejně v březnu zas.
• Začátkem-li listopadu sněží, mívá sníh pak výšku věží.

Kulturní a společenský život v obci_____

Mají zájem naši občané na rozvoji obce?
V poslední době jsme si mohli přečíst v novinách několik informací o přípravě výstavby
fotovoltaických elektráren v řadě obcí našeho okresu. Tyto pro přírodu šetrné ekologické akce
mají zelenou a jsou dotovány v rámci EU.
O zájmu investora provést výstavbu i v naší obci jsme byli informováni starostou obce ve
zpravodaji.
Plnou podporu výstavbě vyjádřilo obecní zastupitelstvo i většina z cca 40 majitelů pozemků
v katastrální části obce „Nad silnicí“, „Remízka“, i „Chlumy“. Předkupní smlouvy odmítlo
uzavřít pouze několik jednotlivců. Shodou okolností problémy jsou obdobné jako u
zablokování velké výstavby rodinných domů a bytů v části „Padělky“, i při vykupování
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pozemků na výstavbu nové silnice. Přitom silnici si všichni pochvalujeme a plně využíváme.
Výstavba na 8 000 m2 na Padělkách by nediskutovatelně měla velký význam pro další rozvoj
obce včetně občanské vybavenosti.
Dle mého názoru, ale i mnoha dalších by výstavba elektrárny neměla nikomu ze spoluobčanů
vadit z toho důvodu, že je na hranicích katastru a to v části obecního katastru, kde kromě
majitelů několika psů téměř nikdo nechodí, ani myslivci. Pro myslivce by naopak vznikla
chráněná klidová zóna pro pernatou zvěř včetně vzácných koroptví, případě křepelek.
Z pohledu zemědělského využívání je nutno zdůraznit, že dvě třetiny uvažovaných pozemků je
podstatně horší bonitní kvality než v Posvitaví. Těžko obstojí i argument o výpovědní lhůtě
v současné době, kdy se stovky hektarů půdy dávají na řadu let do klidu v důsledku redukce
obdělávané orné půdy v rámci celého státu, okresu i Zery Rájec. Budoucí investor má snahu
domluvit se s vedením i na určité kompensaci ztrát z výroby. K tomu je však třeba domluva
obou stran.
Cena, kterou budoucí investor nabízí majitelům půdy je za výkup „orné půdy“, která je vyšší
než je stanovena pro obce našeho typu dle směrnic pro oceňování pozemků z roku 2008.
Zvláště výhodný je uvažovaný dodatek smlouvy, že po uplynutí životnosti elektrárny si mohou
původní majitelé svoji půdu odkoupit zpět do vlastnictví za symbolickou 1,- Kč za 1m2. Půda
může být dána zpět do zemědělského využití, jestliže se zlepší současná situace.
Od šedesátých let jsme mohli sledovat velké úbytky orné půdy, především v okresním městě ve
prospěch výstavby. Stavělo se i na jiných místech. Přestože produkce v regionu nesrovnatelně
rostla. Na mnoha místech v ČR je v současné době mnohem úrodnější půda nahrazována
golfovými hřišti a jinými aktivitami. To vše nikomu nevadí. Naopak odborné prognózy nás
přesvědčují, že není obava o výživu národa vzhledem k rezervám ve využití stávajících kapacit,
kde se dá získat více produkce za ekonomicky výhodnějších podmínek. Redukce zemědělské
půdy je cíleně řízena i státem a EU a z výše uvedených důvodů je i dotována na řadu let! Tyto
úvahy rozvádím především z toho důvodu, že odpůrci výstavby v obci používají a šíří opačné
názory, jako by na základě úbytku půdy u nás byla ohrožena výživa národa. Pokud vím,
z potomků bývalých sedláků v obci nikdo nemá zájem manuálně pracovat v zemědělství.
K těmto závěrům a názorům mě vede fakt, že jsem jeden z mála pamětníků, který prožíval celý
poválečný vývoj. Měl jsem možnost několik let poznat práci soukromého zemědělce a po
dosazení do vedoucí funkce v JZD jsem měl možnost sledovat myšlenkový a hodnotový vývoj
spoluobčanů pracujících v družstvu. Počáteční averse proti družstvu u většiny se v krátké době
změnila k úvahám, což pro mě bylo přínosem „co je nutno zlepšit, když jsme již tam“!
Stále více bylo slyšet hlasy, že jsme mohli vstoupit dříve, protože výhody velkovýroby a
mechanizace jsou nesrovnatelné s prací malého a středního rolníka. (Pan R. mnohokrát
opakoval: „Družstvo udělalo velkou chybu, že mě naučilo dělat jen 8 hodin….“!).
Dovolím si uvést i převratný fakt, že většina družstevníků vysoce hodnotila skutečnost, že mohli
po celoživotní dřině na své půdě konečně kulturně žít, jezdit na zájezdy, rekreace, do divadel
atd.
Historie nás poučila, že pokrok se nedá zastavit a že nelze nic vrátit do starých kolejí.
Přesvědčili jsme se o tom v devadesátých letech minulého století, že přes masivní propagandu o
„ideálním životě soukromého zemědělce na venkově“ se dali soukromě začínající rolníci
v našem okolí spočítat na prstech jedné ruky. Potvrdilo to i cca 20 drobných držitelů půdy ,
kteří si nechali rozparcelovat části 2 honů a po 1-5 sezonách většina ponechali půdu ladem.
5

Poznali, že výsledky starostí a tvrdé práce jsou nesrovnatelně mizivé oproti ostatním řemeslům,
továrně či úřadu. Proto se domnívám, že my starší nemůžeme mít za zlé mladé generaci jejich
laxní přístup k půdě. Z jejich strany je většinou vlastnictví půdy vnímáno nikoliv jako nutný
základní výrobní prostředek, ale více jako obchodovatelné zboží a úvah o výhodném
ekonomickém zhodnocení.
Majitelé pozemků by měli při svém rozhodování zvažovat i skutečnost, že tyto pozemky byly
získány z parcelací hraběcího velkostatku. Všichni víme, že přes všechna ujištění a platnosti
daných zákonů rodina Salmů již získala několik set hektarů lesa. Je proto nutno zvažovat i
alternativu, že dříve či později získá i „naše „ pozemky. Vždyť údajně , když firma vykupovala
pozemky pod silnicí k Rájci, bylo to konzultováno s hraběnkou.
Pro rozvoj a zlepšení životních podmínek v obci uvažovaná výstavba by měla přinést do obecní
pokladny při předpokládané minimální životnosti cca 40 milionů. Je proto nutno si odpovědět
na řadu otázek. Především – zda bychom se všichni neměli důrazně zamyslet nad tímto
investičním záměrem a jeho výhodami pro nás. Vážně nad svým přístupem by se měli zamyslet
především váhavci s kladnou odpovědí. Přece nežijí ve vzduchoprázdnu, jsou součástí
každodenního života obce, jestliže neuvažují o změně bydliště. Když ne oni, jejich potomci jistě
velice ocení, jestliže na naší vesnici se jim bude žít lépe, že na příště budou obklopení lepší
občanskou vybaveností a službami, které dosud v obci chybí.
Ing. Miroslav Pokorný CSc

SDH Ráječko
27.září se naše družstvo mužů zúčastnilo soutěže o putovní pohár
starostky Spešova. Souboj byl nelehký, ale družstvo mužů
ukázalo, že jsou hasiči na svém místě a putovní pohár i pohár
za 1.místo“ byl doma“.
4.října se konala soutěž o putovní pohár obce Ráječko. Změřit
síly s našimi hasiči přijeli hasiči z Rájce, Rájce-Jestřebí, Dolní Lhoty a Spešova.
Soutěžili muži a ženy. Družstvo mužů „ z Ráječka“ skončilo na 2. místě a
družstvo žen „ z Ráječka “ na 1. místě. Putovní pohár obce „vybojovali“ hasiči
z Dolní Lhoty.
Počasí nám přálo i s dosaženými výsledky byli všichni spokojeni.
Touto cestou SDH Ráječko děkuje obecnímu úřadu za věcné dary, SK Olympia
za půjčení fotbalového hřiště a všem přihlížejícím občanům za podporu a
povzbuzení.
10.října v 18.00h byl vyhlášen cvičný poplach a naše zásahová jednotka byla
přivolána k požáru lesního porostu v Dolní Lhotě. Námětového cvičení se
zúčastnili i družstva z okolních obcí. Celý zásah byl kladně hodnocen.
11.října v 9.00h proběhlo námětové cvičení okrsku Rájec v Doubravici nad
Svitavou.
Námětového
cvičení
se
zúčastnily
zásahová
družstva
z Rájce,Doubravice nad Svitavou,Jestřebí,Holešína a Bořitova,Celé akce se
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povolané jednotky zhostily kladně a požár byl v několika minutách po výjezdu
lokalizován.
_______________________________________

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
Obec Ráječko zve všechny naše občany na
LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
v sobotu 14.11.2009 sraz je v 17.00 hodin Na
Trávníkách na Náměstí 9.května.
Lampióny či jiné osvětlení s sebou. Zakončení je u
sportovní haly.
Těšíme se na děti i dospělé.
__________________________________

Rozsvícení vánočního stromu
Srdečně zveme všechny děti, rodiče , prarodiče i ostatní rodinné
příslušníky a občany
na ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
v neděli 6. prosince v 16.00 hodin u budovy Základní a
Mateřské školy v Ráječku .
Program: Vystoupení dětí MŠ a ZŠ, Rozsvícení stromu,
Mikulášská nadílka. Občerstvení zajištěno.

_________________________________
Český svaz žen Ráječko zve všechny naše občany

na HODOVOU ZÁBAVU,
která se koná

v sobotu 7.listopadu 2009 ve 20.00 hod
ve Staré škole
hudba POHODA + botatá tombola + občerstvení
Vstupenky a místenky na hodovou zábavu v ceně 50-,Kč si
občané zajistit v prodejně JEDNOTY, u paní Blanky Kopecké .

Myslivecké sdružení
Rájec – Ráječko a Lenčov
si Vás dovolují pozvat na
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mohou

Myslivecký večírek
v sobotu 21.11.2009 ve 20.00 hod ve Staré škole v Ráječku.
K tanci a poslechu hraje skupina MODEX.
Bohatá tombola a zvěřinové speciality. Srdečně zvou pořadatelé.
__________________________________
SČZ Ráječko uspořádal 5.9.2009 zájezd na VELKOPAVLOVICKÉ VINOBRANÍ.
Cestou jsme navštívili Biskupské vinné sklepy v Rajhradě s ochutnávkou
vynikajících vín. Zájezd pokračoval do Mikulova, kde jsme postupně
navštívili provozovnu Moravoseed, Jeskyni na Turoldu a Gulášové slavnosti s
ochutnávkou gulášků.
V odpoledních hodinách ve Velkých Pavlovicích při ochutnávce vín a burčáků
jsme vybrali snad ten pravý burčák pro burčákový bál v Ráječku.
I. BURČÁKOVÝ BÁL V RÁJEČKU se uskutečnil 11.9.
Sál Staré školy byl plně obsazen a při hudbě skupiny POHODA
vládla pohoda.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě a průběhu celého večera.
Ještě jednou děkujeme a těšíme se na II. Burčákový bál v září 2010.
Zahrádkáři

Rozpis stomatologické LSPP – listopad 2009
Služba je sloužena od 8.00 – 12.00 hodin
Datum Jméno
Adresa

Telefon

1.11.

MUDr. Jílková

Rájec, Ol. Blažka 145

516 410 786

7.11.

MUDr. Houdková

Blansko, Pražská 1b

516 418 787

8.11.

MUDr. Klapušová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 452

14.11.

MUDr. Kovandová

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 450

15.11.

MUDr. Kulhánková

Křtiny, Zdrav. středisko

516 439 190

17.11.

MUDr. Kupková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 457

21.11.

MUDr. Láníková

Poliklinika Blansko, Sadová 33

516 488 456

22.11.

MUDr. Levová

Adamov, Smetanovo nám. 327

516 447 606

28.11.

MUDr. Miklíková

Blansko, ZŠ Rodkovského

515 157 112

29.11.

MUDr. Paulíčková

Černá Hora, Zdrav. středisko

516 437 257

Mimo výše uvedenou je služba zajištěna na Karáskově náměstí č. 11, Brno,
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tel. 548 424 242 a to od 19.00 h. - 7.00 h. ve všední dny a nepřetržitě o svátcích.

Inzerce____
NOVĚ OTEVŘENÉ KADEŘNICTVÍ V RÁJEČKU
Paní Lenka Ševčíková oznamuje všem občanům, že otevřela nové dámské, pánské a
dětské kadeřnictví na ulici Boženy Němcové 278, telefon: 724 262 539.
Provozní doba:
Pondělí
9.00 – 18.00
Úterý
9.00 – 18.00
Středa
9.00 – 15.00
Čtvrtek
9.00 – 18.00
Pátek
9.00 – 18.00
Po dohodě jsou možné i sobotní objednávky.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
KOSMETIKA VIVIANA NABÍZÍ:
• Kompletní ošetření pleti, včetně úpravy obočí, barvení obočí a řas – 15 min.,
lymfatické masáže pleti + zdarma peeling rukou s 20. minutovou masáží rukou.
• Ve dnech 11. a 18.listopadu od 13.00 – 17.00 hodin zve všechny dámy a pány na
předvánoční prodej kosmetiky do Staré školy v Ráječku
Můžete si zakoupit - dárkové balení pro Vaše blízké
- prodej i jednotlivě
- dárkové poukazy
- zdarma poradenství
- krémy od 250,- do 400,- Kč
- hydratační gely – santalové dřevo – 250,- Kč
- aloe vera
- 200,- Kč
___________________________________________________
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__________________________________________________________________________
Ráčkovský zpravodaj: vydává obec Ráječko – Ivana Zapletalová knihovnice.
Text zpravodaje:www.rajecko.cz
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