RAJNOCHOVSKÝ
ZPRAVODAJ

ČÍSLO 2

PROSINEC 2012

Vážení spoluobčané,
Přinášíme vám druhé číslo Rajnochovského zpravodaje, ve kterém vás
chceme informovat o dění v naší obci během roku 2012.

SLOVO STAROSTY
Znovu se nám přiblížil ten nejhezčí čas roku, opět přicházejí Vánoce, doba radosti,
veselosti a vzájemného porozumění.
Toto krásné období milují nejen naší nejmenší, ale i my dospělí. Vůně vánočního stromku nebo cukroví jsou pro nás nezapomenutelné a jen nás ubezpečují, že
Vánoce jsou skutečně tady. Nastává neopakovatelná atmosféra spojená se štědrovečerní večeří či rozdáváním dárků.
Dovolte mi proto, milí spoluobčané, popřát vám, aby tyto zimní svátky byly ve
vašich domovech naplněny radostí, štěstím a láskou v kruhu nejbližších. Taktéž vám
chci jménem zastupitelstva i jménem svým popřát hodně štěstí, zdraví, osobních
i pracovních úspěchů v nadcházejícím, novém roce.
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MINULOST PASEKÁŘŮ OČIMA ARCHEOLOGA
KRAJINY
Když se člověk rozhlédne po valašských pasekách, může si mimo jiné také představovat, jak v těchto krásných, zároveň ale nesnadno přístupných místech žili lidé
v minulosti před nějakými sto, dvěma sty i více lety. Zkusme se podívat na krajinu
jako na historický pramen, do něhož se člověk zapsal za celá staletí svou existencí,
hlavně prací, a zanechal v ní mimoděk spoustu důležitých informací. Z nich se pak
můžeme dozvědět, jak získával svou obživu, jaká zvířata choval, kde získával vodu,
jakým způsobem bydlel a mnohé další. Takové otázky si často klademe při procházkách v okolí naší chalupy na Pasekách a za dalšími se vydáváme do blízkého
i vzdálenějšího okolí.
Při jedné takové delší výpravě brzy z jara jsme se vydali přes vrch Příčnici na
horské louky na současných hranicích obce a dříve také Kelečského (arcibiskupského) panství, v místech zvaných Poruba. Po zdolání strmého kopce, sedla, kterému
místní pasekáři dříve říkali „Vývozek,“ jsme zakrátko dorazili na horské louky a byli
jsme odměněni krásnými výhledy do okolí – na lesy střídající se s loukami, tak typickými pro Valašsko. Celý ten malebný kraj nás vždy podněcoval k turistice, ale i ke
zkoumání spojení člověka s přírodou. I tentokrát jsme pohledem bloudili po bližších
i vzdálenějších místech a odhadovali, kde asi všude v minulosti žili lidé.
Přemýšleli jsme také, kde má původ název Poruba, místními lidmi běžně užívaný. Že je to název původní, jsme se dozvěděli ze starých vojenských map. Název
se vyskytuje na Valašsku i na jiných místech. A když vyloučíme možnost, že by
měl souviset s rubáním uhlí, docházíme k závěru, že je to pozůstatek valašského
způsobu života na horách a sice salašnictví. Pojmem „porub“ rozuměli Valaši sčítání
ovcí před výhonem na salaš a zaznamenávali si jejich počet vruby na dřevěné hůlky.
Našli bychom ještě hodně dalších výrazů, které dokazují způsob života tehdejších
lidí žijících v těchto místech před několika staletími, např. na Rajnochovicku - Koliby,
Košovy, Košár, Letavy.
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Při takovém rozjímání jsme uviděli kousek níž na louce skupinku starých stromů
a z okraje louky jsme se vydali k nim. Ujistili jsme se, že to jsou ty samé, ze kterých
jsme v dětství trhávali jablka, když jsme v blízkém lese sbírali houby. Toto by mohlo
signalizovat přítomnost zaniklého lidského obydlí. A skutečně, při bližším ohledání
jsme uviděli vyrovnaný terén a na něm ještě znatelný půdorys někdejší usedlosti:
Pobořené kameny z podezdívky a sklepa, to celé samozřejmě zarostlé křovím a
trávou. Ale kousek níž něco vyčnívá ze země - je to ostří starého železného pluhu,
další důkaz, jak se tady žilo a hospodařilo.
Poblíž jsme nalezli torzo železného hrnce i s uchem, v němž se kdysi vařilo i na
otevřeném ohni a úlomky kachlů ze starých kamen. To vše vypovídá o delším usedlém životě na tomto místě. Zmíněné
jabloně již většinou uhynuly stářím.
V místě ale přece jen něco zůstalo
- na takové malé vyvýšené terásce
se v přesném řádku třepotaly právě
rozkvetlé narcisy, což nám navodilo představu hospodyně pečující
o zeleninovou i okrasnou zahrádku.
Zůstala tu také skupina vzrostlých
lip, které tehdy nechyběly u žádné
staré chalupy s úly. Pěstování včel
bylo moc důležité. Med byl pro
naše předky přirozeným a vzácným
sladidlem.
Kdo tady asi žil, jak si uměl poradit se životem v tak odlehlém prostředí od vesnice? A co děti, chodily
také do školy? Což o to, v létě, kdy
pro horaly není problém nějakých
pár kilometrů, ale co v zimě, kdy
byla chalupa téměř pod sněhem?
Další pátrání pokračuje doma na
internetu. Na Indikačních skicách
z roku 1830 nalézáme tento dům
a k němu příslušející zemědělsky
obdělávanou půdu – pole i louky.
Dozvídáme se, že dům měl č. p.
83, příslušející pozemky čísla parcel 1533 až 1535 a hospodařil na
něm tehdy Josef Vraj. Zajímavé je,
že tato čísla parcel můžeme nalézt
i v současnosti – viz www.nahlizenidokn.cz.
Další informace nám poskytl
rukopis Jindřicha Plevy obsahující
výpisy z gruntovních knih uložených
ve Státním archivu v Olomouci.
Z jeho pečlivých výpisů čteme
jména obyvatelů paseky č. 83 s výměrou pozemků 6 jiter: V roce 1803
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to byl Jiří Dubják, v roce 1813 Josef a Veronika Vrajovi, což souhlasí s Indikační skicou. V roce 1862 žila v usedlosti Mariána Vrajová, rozená Kovářová a v roce 1870
Josef Vraj. Nakonec v roce 1871 Štěpán a Mariána Chytilovi. Bohužel nám stále
uniká, kdy vlastně usedlost vznikla a také kdy zanikla. Škoda, že pan Jindřich Pleva
již nežije. Zjistit mnohé další by bylo nejlépe archivním studiem, v němž je jeho role
nezastupitelná. Určitou nadějí k vypátrání doby zániku usedlosti by byla výpověď
staršího pamětníka.
S objevem zbytků staré usedlosti naše pátrání nekončí. Při dalších výšlapech nám
usedlíci na kateřinických pasekách vypráví o posledních obyvatelích domů, kteří se
přestěhovali do Kateřinic. Dozvídáme se také, že v troskách domů údajně pobývali
partyzáni. Na Indikační skici tyto další dva domy vidíme v nevelké vzdálenosti ve
směru horského hřebene k Bludnému.
Vzhůru opět do terénu! A opravdu na místech podle této mapy nalézáme další
dům. A u něj opět příznačné stromy – starou jabloň a nezbytné lípy. I tady jsou patrné
zbytky starého zděného sklepa. Dům měl č. p. 84 a bydlel v něm v roce 1830 Johan
Vávra, ještě další č. p. 90 a bydlel v něm Jiří Chytil. Skoro dychtivě jsme nové nálezy obcházeli a očima odhadovali vzdálenosti k první chalupě. Rozhodně to nebyli
sousedé přes plot, každá chalupa byla osamocena a obklopena vlastními políčky a
loukami. Každá z nich byla samostatnou hospodářskou jednotkou.
Proč se člověk neustále vrací do minulosti a pátrá v ní? Je to důležité pro pochopení naší současné existence, protože všechno má svůj vývoj. Neustále navazujeme na to, co naši předkové už objevili, vymysleli, jen to s postupem času a růstem
znalostí dále - chce se říci „zdokonalujeme“. Ale při tom tak zvaném „zdokonalování“
bychom měli myslet na to, aby naše činy byly vedeny snahou po spolupráci s přírodou, ne jen jejím využívání. Protože ona – jak se neustále ukazuje, je pořád mocnější
než člověk. A to dobře věděli i ti, kteří tady v těch chalupách kdysi žili a jejichž příběhy
bychom rádi znali, protože každá chalupa jistě ten svůj příběh měla a z každého se
můžeme i dnes trochu poučit.
Ladislava Hradilová a Dalibor Kolbinger

CO JE ZA NÁMI
PROSINEC 2011
v 3. 12. První ročník O nejlepší guláš Rajnochovic

V Rajnochovicích našli nejlepší guláš

Čtyřčlenná porota degustovala celkem sedmnáct vzorků. Ten nejchutnější nakonec uvařil Aleš
Horák z Přerova.
„Čekal jsem to,“ přiznal krátce po vyhlášení
výsledků dvaačtyřicetiletý Aleš Horák z Přerova,
vítěz soutěže O nejlepší
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guláš Rajnochovic. Chuťové buňky poroty a hlavně jejich body získal gulášem
z hovězí kližky. „Dělal jsem ho sám. Začal jsem vařit už v pátek a dnes dokončil. Dal
jsem do něj maďarskou paprikovou pastu,“ prozradil Horák ingredienci, která z něj
možná v sobotu udělala vítěze.
Soutěž vymyslel starosta, guláš má rád. „Moc dlouho nevařím, ale minulý týden
jsem obdobný guláš připravil pro padesát lidí. Byl ale z vepřového masa,“ dodal
spokojený oceněný kuchař.
O nejlepší guláš Rajnochovic se utkalo celkem sedmnáct vzorků, které dodali
především místní. Soutěž se přitom konala poprvé a zrodila se prý v hlavě tamního
starosty Antonína Uhříka. „Mám moc rád hovězí guláš s knedlíky, je to na mně také
vidět. Říkal jsem si, že bychom mohli připravit nějakou zajímavou akci, nejen každoroční posezení s obyvateli,“ řekl starosta. Vzorky přijímali před začátkem akce
v zavíčkovaných zavařovacích sklenicích o minimálním obsahu 0,7 litru.
Jedním ze čtyř porotců, kteří potom guláše degustovali, byl i místní lesník Jaroslav
Svěch. „Mám guláš moc rád, proto
jsem se také do poroty přihlásil.
Nepočítali jsme, že se sejde tolik
vzorků, tudíž i jejich hodnocení
nebylo vůbec jednoduché,“ podotkl
Svěch. Měl prý i svého favorita.
„Neuspěl jsem ale. Skončil až na
třetím místě,“ doplnil Svěch. Druhé
místo obsadil Miroslav Frkal a třetí
patří Jaroslavu Čechovi, který se
také během akce postaral o hudební zábavu.
Jarmila Kuncová
Kroměřížský deník
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LEDEN
v příprava rozpočtu na rok 2012

ÚNOR

v schválení rozpočtu na rok 2012
v žádost o dotaci na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Rajnochovice z KÚ/ZK
z Podprogramu obnovy venkova – 50/50 podle počtu obyvatel 975 731,- Kč
+ 400 000,- Kč na vybavení kuchyně z obecního rozpočtu (konvektomat, mycí
linka, nerezové stoly, dřezy, police)
v žádost o dotaci na rekonstrukci dětského hřiště na Ministerstvu pro místní rozvoj
z Programu rozvoje venkova – 518 000,- Kč, 70 % dotace - 30 % vlastní zdroje
z rozpočtu obce

Lyžovačka na Tesáku

Ideální sněhové podmínky panovaly koncem února v našich Hostýnských horách.
Zimní sporty nabíraly dech, dokud se bílá peřina nezměnila v blátivou břečku. Lyžaři,
běžkaři, snowborďáci i sáňkaři si víkend užili naplno. Cvičná louka na Tesáku se
dočkala pravého zimního náletu sportovců. Sáňkařská dráha v obležení, mnozí jezdili jen tak po zadní části těla, hlavně že to klouzalo, pod dozorem sněhuláků. Zatímco
dole ve městě pršelo, na sjezdovce zafučela bělostná vánice.
Správa cvičné louky dokonce přinesla novou zprávu. „ Vzhledem ke změně územního plánu v katastru obce Rajnochovice se chystá rozšíření sjezdové plochy. Zatím
však nemůžeme s určitostí sdělit, kdy se tak stane,“ podotkl za TJ Chvalčov Vladimír
Lang, předseda lyžařského oddílu. S naprostou jistotou však slíbil, že v případě nutnosti je nejen na Tesáku, ale v celých Hostýnských vrších připraven k akci záchranný
Rescueteam.
Eva Mikešková
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BŘEZEN
v žádost o dotaci na nový územní plán z KÚ/ZK z Podprogramu obnovy venkova - 50% dotace +50 % vlastní zdroje z rozpočtu obce – celková částka je
410 000, - Kč
v žádost o dotaci na výměnu oken a dveří + zateplením Rajnochovice, žádost podána na Státní fond životního prostředí ve Zlíně
v 24. 3. Sousedské posezení

DUBEN
v schválení dotace na rekonstrukci kuchyně v ZŠ Rajnochovice ve výši 449.000,00
Kč + vlastní zdroje ve výši 450 796,- Kč / celková částka je 899 796,- Kč. Tato
finanční částka byla vysoutěžena výběrovým řízením a snížena o 75 935,- Kč
proti původní ceně 975 731,-Kč

Velikonoční výstava

7. – 8. dubna se konal v Kulturním domě druhý ročník Velikonoční výstavy.
Pořádala ji ZŠ Rajnochovice ve spolupráci s Turistickým oddílem při SK Rajnochovice
a obecním úřadem. První ročník se setkal s velkým ohlasem jak vystavovatelů, tak
návštěvníků. Ke zhlédnutí i prodeji bylo přichystáno velké množství velikonočních
a jarních dekorací. Letošní výstavu zpestřilo vystoupení žáků školní družiny, kteří
předvedli pásmo valašských písní. Děti slavily velký úspěch a mnozí rodáci při tom
zavzpomínali na svá mladá školní léta.
Kromě pozvaných vystavovatelů přinesli krásné exponáty také žáci základní školy, kteří tak ukázali, co všechno dokážou. Pěkné drobnosti vyrobily
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děti s rodiči v Tvořivých dílnách. A tvořilo se nejen ve škole, ale i doma,
každý byla na své dílko náležitě pyšný. Jak moc jsou šikovní, nám ukázali
i někteří občané Rajnochovic a přilehlých obcí, ti se také přidali.
Inspirativní byla také ukázka výroby svíček, malovaní kraslic, pletení tatarů,
výroba košíků z pedigu a šperkování. Po celou dobu byla otevřeně velikonoční
restaurace s výbornými domácími zákusky a jiným občerstvením. I když vládlo trochu
chladnější počasí, návštěvnost byla opravdu hojná, velikonoční výstava se pomalu
stává tradiční akcí. Těšíme se již na třetí ročník a doufáme, že se nám opět vyvede.
Celý výtěžek byl věnován školní družině na vybavení a pomůcky pro děti.
Lenka Baďurová

KVĚTEN

v výměna oken a vchodových dveří v obecní ubytovně č. 26 ve výši 380 000,- Kč
v rozšíření parkoviště u obecní bytovky č. 265 ve výši 20 000,- Kč
v schválení dotace z Ministerstva pro místní rozvoj z Podprogramu obnovy a rozvoje venkova - 70 % dotace ve finanční částce 363 417,- Kč +30 % vlastní finanční prostředky ve výši 155 751,- Kč na rekonstrukci dětského hřiště s názvem
Kamaráde pojď si hrát
v výměna podlahové krytiny na schodištích v ZŠ Rajnochovice ve výši 50 279,- Kč
v namontování přístroje SMART digital do obecních vodojemů na úpravu obecní
vody v částce 110 000,- kč
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ČERVEN

v opékání špekáčků na konci školního roku – uspořádal Turistický oddíl při SK
Rajnochovice

ČERVENEC

v 3. 7. – bourání starého dětského hřiště za pomoci rodičů a jejich dětí

v 7. 7. Naší obcí projel již tradiční závod horských kol Bikemaraton Drásal
v 9. 7. Zahájení rekonstrukce dětského hřiště

v 11. 7. Zahájení rekonstrukce kuchyně v ZŠ Rajnochovice
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v 29. 7. Anenská pouť – s návalem domácích a zejména přespolních hostů počítali
také v Penzionu na Hamrech, který připravuje příjemná posezení nejen o pouti.

Valašské mámení sršelo vtipem nepostrádajícím kvalitu

Když v roce 1999 Valašské mámení v Rajnochovicích začínalo, pořadatelé netušili, že se z něj stane jedna z nejatraktivnějších výtvarných atrakcí regionu. Farní
stodola nabízí úžasné prostředí, které během čtyř výstavních dní navštívily stovky
lidí. Letos vystavovalo třináct autorů.
Antonín Kuzník, Týdeník Kroměřížska
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SRPEN
v 11. 8. Hostýnská osma – orientační závod na 58 kilometrů
Dne 11. srpna v 8 hod odstartoval první ročník běžecko – turistického trailového
závodu jednotlivců a dvoučlenných týmů INOV – 8 Hostýnská osma. Trasa závodu
vedla po značených turistických cestách Hostýnských vrchů v celkové délce 60 km a
s převýšením 2 500 metrů. Startovalo se u Obecního úřadu v Rajnochovicích směr
Tesák, přes Čerňavu do Chvalčova, následně na Obřany, přes Klapinov na Ráztoku
k první občerstvovací stanici. Odtud závodníci běželi kolem lukovského hradu, přes
Vlčkovou do Držkové, kde dostali druhé občerstvení. Následovalo stoupání na vrchol
Humenec, pak přes Troják, Vičanov a na třetí občerstvovací stanici na Tesáku. Po
nezbytné přestávce museli účastníci znovu na Čerňavu a dále zdolat nejvyšší vrchol
Hostýnských vrchů, Kelčský Javorník.
Odtud už se snažili co nejrychleji dostat do cíle k rajnochovskému
Obecnímu úřadu. Absolutním vítězem
se stal Tomáš Svoboda ze Všechovic.
Trasu v podobě osmičky se mu podařilo zdolat za 5 hod 46 minut.
Celkem se na start postavilo
293 závodníků z České republiky a
Slovenska. Start a vlastně celý závod
doprovázel velmi silný déšť, který se
uklidnil až v sobotní podvečer. V rámci
závodu probíhal doprovodný program
Lukáš Tomčík
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pro širokou veřejnost, odpoledne vystoupila kapela Neorané pole, následovaly břišní
tanečnice a mladá taneční skupina z Dřevohostic. Hvězdou večera se stala kapela
Iron Maiden revival, která dostatečně rozproudila rockovou krev všem příznivcům
tohoto žánru. Škoda jen, že návštěvníků už bylo poskrovnu.
Chtěli bychom poděkovat především obci Rajnochovice, která nám vyšla vstříc
v pořádání tohoto velmi organizačně náročného podniku v obecních prostorách.
Děkujeme takéˇzdejší základní škole, která nám pronajala tělocvičnu.
Druhý ročník závodu INOV – 8 Hostýnská osma se uskuteční 10. srpna 2013
opět v Rajnochovicích. Veškeré informace naleznete na oficiální internetové stránce
závodu www.hostynskaosma.cz.
Pořadí

jednotlivci muži:
1. Tomáš Svoboda ze Všechovic - celkový vítěz - nejrychlejší čas 5 hod 46 min
2. Karel Axmann 6:00:07
3. Petr Kučera 6:03:10

jednotlivci ženy:
1. Jana Dorazilová 7:19:27
2. Hana Večerková 8:03:50
3. Martina Novotná 8:56

Dvoučlenné týmy muži:
1. Kes Buk team – Bukovjan, Šimek 7:13:06
2. Extrem Fetrock team – Hlaváč, Jančík 7:21:11
3. L4L5S1- Polák, Nahozmiak 7:28:05

Kategorie MIX :
1. Salomon- Sunto-Petreček, Válková 7:08:27
2. Panda- Valentík, Oborná 7:46:15
3. HOSZ team-Holeš, Sykrobolová 8:02:24

Kategorie ženy :
1. Adidas Terex/Sk Vrbno-Rampíková, Knápková 8:20:01
2. Chlapáci-Pálková, Steigerová 11:23:55
3. Hop Trip team – Nováková, Poláchová 13:30:31
v 25. 8. Cyklistický závod - Hulín

ZÁŘÍ

v oprava části obecního chodníku naproti Domu služeb – 20 000, - Kč
v oprava obecního traktoru zn. Zetor – 60 000,_ Kč z rozpočtu obce

ŘÍJEN

v volby do krajského zastupitelstva Zlínského kraje / 12.10. – 13. 10. 2012-11-17
v 27. 10. OÚ Rajnochovice pořádal zájezd do Zlína na kouzelný muzikál Popelka
na ledě
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Výsledky voleb do krajského zastupitelstva Zlínského kraje,
které se konaly 12. 10. – 13. 10. 2012 v obci Rajnochovice
Politické strany
Koruna Česká
Pravý blok
Strana práv občanů ZEMANOVCI
Moravané
NEZÁVISLÍ
Lékaři a odborníci za uzdravení kraje
Komunistická strana Čech a Moravy
Hnutí odborníků za Zlínský kraj
Strana zelených
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj
Strana svobodných občanů
Křesťanská a demokratická unie-Čs.strana lidová
Počet zapsaných osob do seznamu voličů
Počet voličů
Počet platných hlasů
Voleb se zúčastnilo

Počet hlasů
1
1
12
3
5
3
35
2
1
30
8
9
2
26

446
143
138
32,06 % voličů

LISTOPAD

v Obnova obecního chodníku v parku naproti Lesnímu úřadu – 75 000,- Kč
v Zakoupení nových stolů a židlí do tělocvičny ZŠ – 141 000,- Kč

Rádi bychom vás informovali o vzniku občanského sdružení
Život na venkově, o. s.
O nás

Občanské sdružení Život na venkově o. s. vzniklo na základě několikaleté
spolupráce lidí tvořících projekt Valentýnský karneval pro děti a jejich rodiny. Tuto
společensko-kulturní akci připravuje skupina jednotlivců již 14 let a zapojuje se
i jinak do dění společenského života ve svých obcích, zejména v Podhradní Lhotě a
Rajnochovicích. Na základě velmi dobrých vztahů a vynikající součinnosti chceme
směřovat k naplňování jakýchsi lidských hodnot, pomáhat a zapojovat se více do
veřejného života v obcích a přinášet tak obecně prospěšný užitek lidem, našim
spoluobčanům ČR.
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Naše cíle:
- Podpora a tvorba krátkodobých a dlouhodobých projektů pro trvalou udržitelnost
a rozvoj venkova zaměřené na obce Podhradní Lhota a Rajnochovice, okresu
Kroměříž, Zlínského kraje.
- Získávání darů, dotací, grantů, případně jiných forem podpor pro svou činnost,
a to jak od soukromých dárců, tak od nadací, mezinárodních institucí či českých
ministerstev.
- Pořádání kulturních, společenských, sportovních akcí a akcí pro děti a mládež.
- Pomoc při řešení problémů života v obcích.
- Sdružování, vzájemná spolupráce a podpora místních spolků.
- Podpora tradic a lidových zvyků.
- Podpora místních podnikatelů a pracovních míst.
- Spolupráce s obcí Podhradní Lhota a obcí Rajnochovice.
- Nabídka a zprostředkování služeb.
Naše projekty:
- 14. Valentýnský karneval
- Atletické závody ku příležitosti dne dětí (2. června 2012, spolupráce s SK
Rajnochovice)
Připravované projekty:
- Kroužek Rajnochovský Javorníček – valašský taneční a pěvecký soubor (od září
2012, Rajnochovice, spolupráce se ZŠ Rajnochovice)
- Cyklistické závody ( říjen 2012, spolupráce Ondřej Kobliha)
- 15. Valentýnský karneval a Valentýnská zábava (2. února 2013, Podhradní Lhota)
Podpořte nás:
Marie Válková (předseda)
tel.+ 420 606 405 069
Jan Hradil (místopředseda)
tel.+ 420 773 580 900
Lucie Vlachová (office)
tel.+420 724 802 955
Bankovní spojení – číslo účtu: 107-2261370287/0100

V ledovém kulturáku mrazivá nálada nepropukla

Valentýnský karneval v Podhradní Lhotě je pokaždé doprovázen ledovým počasím.
Letošní třeskutý mráz však nepamatují ani babičky namaskovaných vnoučátek.
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Vyhlášenému karnevalu, který vyhledávají nejen lhotské a rajnochovské rodiny, velká
sibérie neubrala na návštěvnosti. Jen princeznám přibyly slušivé svetříky, havajské
tanečnice se vlnily v mikinách. „Dělali jsme vše proto, aby tu bylo teplo, ale pořádně
vytopit se nepodařilo,“ omluvila se hlavní pořadatelka Marie Válková.
V proskleném kulturním domě si tak lebedily masky skládající se z několika
vrstev jako tučňáci, zvířátka v kožíšku či klaunové s vycpanými břichy. Největším
břichounem byl pro tentokrát Krejčík Honza, který děti provedl celým odpolednem se
svým veselým představením, soutěžemi a písničkami. S mrazivým obličejem zůstala
proto jen rodina Adamsova, která také zvítězila v kategorii maskovaná rodina.
Eva Mikešková

Premiéra Života na venkově

Atletické závody v Rajnochovicích

Atletické závody dne 2. června 2012 byly premiérovým projektem občanského
sdružení Život na venkově v tomto roce. Nejednalo se však o zcela novou akci
organizovanou skupinou lidí, kteří mají se vzájemnou spoluprací už dlouholeté
zkušenost. Díky pořádání 14 ročníků Valentýnského karnevalu nebyla pro nás nová
akce, tentokrát sportovní, žádný problém. Záleželo jen na počasí a účasti přihlášených
sportovců, jak se plány vydaří. Obojí vyšlo, a třebaže malá, tak přece jen dostatečná
účast dětí, vyvolala dobrou sportovní náladu a to zejména u povzbuzujících diváků,
mezi kterými nechyběli hlavně rodiče malých závodníků. Soutěž byla specifikovaná
jako atletický trojboj, protože se sportovalo v disciplínách běh, hod a skok ve
věkových kategoriích od 2 do 17 let. Přestože šlo každému sportovci samozřejmě
o vítězství, což každý z nich dokazoval svou snahou a s vypětím sil, nakonec ani ti
poražení neodešli s prázdnou. Oceněný byl i ten, kdo se třeba jen zúčastnil.
K této akci se připojila i ZŠ Rajnochovice vypůjčením sportovního náčiní a SK
Rajnochovice bezplatným pronájmem hřiště, za což jim patří náležitý dík.
Hned po ukončení sportovního odpoledne si chtěli závodění vyzkoušet i dospělí,
proto v příštím ročníku vyhlásíme i kategorii borců z řad dospělých.
Marie Válková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Hasičský rok 2012

leden

14.1. se uskutečnila valná hromada SDH Rajnochovice. Hodnotila předchozí rok
2011, který však byl spíše ve znamení práce. Zúčastnili jsme se ale také mnoha
soutěží.
28.1. se již poněkolikáté konal tradiční hasičský ples. Návštěvnost byla početnější
než v minulých letech. Diváky potěšilo vystoupení mysteriózních hasiček z Kunovic
a taneční číslo dívek ze ZŠ Rajnochovice.

únor

Po celý únor a zbytek zimy využívali děti
i dospělí kluziště k bruslení, hraní hokeje.
Pravidelně sem chodili žáci v hodinách
tělocviku. Kluziště, které hasiči vybudovali
na konci loňského listopadu, je situováno
na místě bývalých tenisových kurtů vedle
tělocvičny ZŠ. Ledová plocha byla osázena sloupy s novým osvětlením, které
jsme dodatečně zprovoznili na začátku
prosince 2011.

březen

23.3. Stalo se již téměř pravidlem, že se
hasiči z Rajnochovic starají o bezpečnost
na Valašské rally. Poskytovali jsme také
technickou pomoc při rychlostní zkoušce
u Paršovic (Olomoucký kraj).

duben

14.4. Po dlouhé zimě každý provádí jarní
úklid. S ním je spojen i svoz železného
odpadu v katastru obce. Opět jsme se této
zodpovědné práce rádi ujali.
28.4. Tento den proběhla největší brigáda
zaměřená na dokončení hasičského cvičiště. Pokládala se dlažba na základně,
zasévala se první vrstva travní směsi
po celém prostoru, upravoval se a srovnával okolní terén. Výsledek naší práce
a odhodlání k dalším úpravám je nám
odměnou. Již letos jsme na novém cvičišti
trénovali. V dalších letech nám zajisté
toto výborné zázemí pomůže dosáhnout
námi stanovených cílů, a tudíž i efektivněji
reprezentovat naši obec Rajnochovice na
hasičských soutěžích.
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květen

5.5. se rajnochovští hasiči zúčastnili povinné hasičské soutěže v rámci okrsku. Ta
se konala v Loukově na fotbalovém hřišti. Posunuli jsme laťku svých úspěchů opět
výše. Ze sedmi zúčastněných sborů se nám povedlo získat v celkovém pořadí krásné
2. místo.
20.5. Zajímavou atrakci představuje stavění mája v Rajnochovicích. Za pomocí svých
známých, sousedů i některých členů SK hasiči zdárně máj postavili. Celý dlouhý
týden jej bedlivě střežili a nedali nikomu možnost jej pokácet.
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26.5. Pro širokou veřejnost uspořádali hasiči 2. Rajnochovské kácání mája. Týden
před vypuknutím oslav to vypadalo, že počasí opět, jako vloni, nebude mít slitování
Naštěstí se obavy nenaplnily a my se mohli těšit z velké účasti občanů, ale i rozdováděných dětí, pro které byl přichystán celodenní zábavný program.

červen

Červnové víkendy jsme převážně věnovali tréninkům a účasti na hasičských soutěžích. Pokračovali jsme v drobných úpravách cvičiště, zaseli jsme druhou a také
poslední vrstvu travní směsi. Poté jsme již mohli konečně naplno trénovat.

červenec

28. - 29. 7. ovládla obec Rajnochovice Anenská pouť. V hasičském stánku se jako
vždy točilo pivo, kofola, voněly výborné speciality z grilu MasterChefa Honzy Koblihy.
Sobotní pouť narušovaly občasné přeháňky, avšak v neděli žhavilo po celý den sluníčko. Na pouť zavítalo množství lidí, a proto se hasiči s jejich ochotnými přítelkyněmi
museli při obsluhování hodně ohánět.
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srpen

25.8. SDH Rajnochovice pořádal poznávací zájezd do polských solných dolů
Wieliczka. Nádhernou atmosféru důlních komplexů poté doplnila návštěva města
Krakova, Jagellonské univerzity i Krakovského náměstí.

září

Jediný měsíc v roce, kdy nedošlo k žádným nepředvídaným událostem, tudíž nebylo
v Rajnochovicích potřeba pomoci hasičů. Účast na soutěžích jsme také omezili a
soustředili se na pracovní povinnosti, které každého z nás čekali doma.

říjen

16. a 17. října nadešel čas i na hasičský svatostánek. Po dlouhých letech jsme se
dostali k rekonstrukci celé hasičské zbrojnice. Pouhá myšlenka uklidit a vymalovat
zbrojnici se rozrostla v rozsáhlý čtyřdenní pracovní maraton. Rekonstrukce obnášela
kompletní vymalování zdí, nátěry oken, dveří, radiátoru a všech potrubí i vrat. Došlo
také na drobné opravy podlahy a několikavrstvý nátěr pro větší odolnost. Celou akci
ostře sledoval stálý odborný dozor našeho týmového kolegy a mistra svého řemesla
Petra Onderky, velitele SDH Rajnochovice.

listopad

Nastěhovali jsme nábytek zpět do hasičské zbrojnice a nově ho rozmístili.

prosinec

Začátkem měsíce navštíví rajnochovské děti Mikuláš, anděl a spousta čertů.
V průběhu letních měsíců od května
do poloviny října jsme se zúčastnili 21 hasičských soutěží v blízkém
okolí, ale i v sousedních krajích. Při
všech utkáních jsme stáli po boku
těch nejlepších. Letos jsme opět
bojovali o příčky nejvyšší, bohužel
jsme se museli spokojit pouze s jedním druhým a třemi čtvrtými místy.
Po dostavbě hasičského cvičiště
jsme dosahovali byť malých úspěchů, ale již vícekrát než v minulosti. Kvalitní tréninkové zázemí se bez debat podepsalo na stoupajících výkonech sportovního mužstva.
Jednotka SDH Rajnochovice také zasahovala v roce 2012 při rozsáhlém požáru
v Košovech. Vyvrácený strom narušil elektrické vedení a následný zkrat a jiskry
zapálily suchou trávu na okraji lesa.
Hasili jsme i na Pasekách, kde od žhavého popela vzplanul odpad v kontejneru.
Kromě požárů a likvidování následků dalších přírodních živlů došlo během roku taktéž na pátrací akce. Trojice těchto případů, kterých se jednotka SDH Rajnochovice
zúčastnila, dopadly úspěšně ve prospěch hledaných osob.
Jménem Sboru dobrovolných hasičů z Rajnochovic bych chtěl srdečně a s velkou
úctou poděkovat rodinám hasičů za jejich trpělivost a výpomoc, ale také všem ostatním občanům, kteří nás jakkoliv podporovali.
Jiří Fojtík
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SK SOKOL RAJNOCHOVICE
Jako každý rok i letos zahájil Sportovní klub Rajnochovice svou činnost hned
v lednu.
Žáci, dorost, muži i staří páni se zúčastnili několika zimních turnajů. Ovšem
v úvodu nového roku nás postihla smutná událost. Náhle zemřel náš kamarád a
dlouholetý člen klubu Jenda Kubačák. Chyběl nám na hřišti celý rok a ne jen tam.
V únoru jsme se společně s turistickým oddílem žen podíleli na tradičním vodění
medvěda a v březnu na Josefovské zábavě. Jarní sezona se nám příliš nevyvedla.
Dorost se ve Vsetínské soutěži umístil na 7. příčce a muži sestoupili do 3. třídy
Kroměřížské soutěže. V červenci jsme pořádali tradiční turnaj Františka Žídka.
1. místo obsadily Všechovice, 2. místo Rajnochovice, 3. místo Loučka a na čtvrté pozici skončily Staré Ždánice, náš družební partner. Na podzim získala starší
přípravka 4. místo. Dorost jsme do soutěže nepřihlásili, protože hostující hráči se
vrátili do svých domácích klubů, starší přešli do mužů a několik zbývajících šlo po
domluvě hostovat do Kelče. Muži nastoupili v nových sestavách a s čerstvým trenérem Romanem Chromcem. Podzimní soutěž rozjeli vysokými výhrami a přezimují na
druhé příčce.
Pomalu, ale jistě se blíží 50. výročí založení SK Rajnochovice. Při této příležitosti
jsme zahájili částečnou rekonstrukci našich kabin, na kterou jsme získali dotaci
110 tisíc korun. Poděkování patří všem, kteří se podílejí na chodu klubu - hráčům,
pořadatelům, vedení a především všem sponzorům.
Renata Doležalová
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ŠACHOVÝ KLUB RAJNOCHOVICE
Šachový klub splnil úkol udržet se v Krajské soutěži Zlínského kraje. I přes potíže
se základní sestavou, kdy nám po Novém roce nehrály první dvě šachovnice, jsme
skončili na 10. místě z dvanácti zúčastněných družstev.
Velký dík patří Obecnímu úřadu Rajnochovice, který nás finančně podpořil částkou 5000,- Kč. Jsme rádi, že zastupitelstvo pamatuje i na malé sporty. Děkujeme
i Základní škole Rajnochovice za poskytnutí šachové místnosti v tělocvičně.
Tabulka
Poř.

Družstvo

V

R

P

Body

Skóre

Partie

1.

Zlínterm

8

1

2

25

58.0

48

2.

Valašské Meziříčí

7

2

2

23

49.0

36

3.

Vsetín B

7

1

3

22

44.5

29

4.

Holešov B

6

2

3

20

53.5

38

5.

Vizovice

6

1

4

19

50.0

41

6.

Valašská Bystřice

4

4

3

16

49.0

34

7.

Brumov-Bylnice

4

3

4

15

45.0

26

8.

Zlín E

4

1

6

13

40.0

26

9.

Bystřice p.H.

4

0

7

12

36.5

19

10.

Rajnochovice

3

3

5

12

35.5

16

11.

Zašová

3

1

7

10

37.5

25

12.

Huslenky

0

1

10

1

29.5

14

10. Rajnochovice (Rtg prům.: 1898, PH 1: 12 / PH 2: 35.5)
Šach

1

2

3

½

½

4

5

6

7

8

9

Body

Partie

Rtg
prům.

1.0

2

2022

0.5

3

1970

½

5.5

11

1977

½

½

6.5

11

1894

0

½

4.5

11

1885

½

4.0

8

1779

Jméno

Rtg

FED

10

1

Káňa Zdeněk

2068

CZE

2

Janíček Jindřich

2022

CZE

0

0

3

Lamper Vlastimil

1973

CZE

1

1

1

½

1

0

0

0

½

0

4

Uhlíř Jiří

1902

CZE

1

0

1

1

1

0

0

1

½

5

Hapka Tomáš

1968

CZE

0

1

1

½

0

½

0

½

½

6

Káňa Zdeněk

H 1797

CZE

½

½

½

½

½

½

7

Stáhala Zdeněk

1680

CZE

1

½

½

0

0

8

Hradil Václav

1775

CZE

1

½

0

0

0

0

9

Valenta Josef

1636

CZE

0

1

0

½

½

1

10

Dvořák Miroslav

H 1531

CZE

11

Adame Patrik

1100

CZE

12

Kuběja Josef H

1250

CZE

11

½

½
½

½

½

½

4.5

10

1833

½

½

½

3.0

9

1710

½

5.0

11

1642

0.5

4

1776

0.0

2

1690

0.5

5

1721

0

0

½

1

0

0

½

0

0

0
0
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½

0

0

0

½

V sezoně 2012/13 bychom chtěli navázat na loňský výsledek a opět se umístit do
10. místa. Finančně jsme zajištěni díky OÚ Rajnochovice, který nám odsouhlasil 7500,- Kč a vlastnímu sponzorovi p. Jindřichu Janíčkovi, jenž přispěl částkou
20 000,- Kč. Oběma dárcům moc děkujeme a doufáme, že spolupráce bude pokračovat i do budoucna. Finance budou použity pro chod klubu a zajištění dopravy na
utkání.
Za ŠK Rajnochovice
Jiří Uhlíř

REPREZENTUJÍ NAŠI OBEC
Nejúspěšnější jezdecká sezóna v Rajnochovicích

V roce 2012 reprezentovali jezdci z Westernového klubu v Rajnochovicích na mnoha akcích v České
i Slovenské republice. V dlouhé jezdecké sezóně se závodilo již od
dubna až do poloviny října.
Sezonu zahájily dva závody
v Hipocentru Koryčany. Konaly se
v dubnu a byly součástí kvalifikace
na mistrovství ČR ve westernovém
ježdění. Za Rajnochovice se účastnili Jaroslav Novosad s Midnight
Lucky a Monika Marešová na koni Absarokee Danit Star. Byli jsme zde velmi úspěšní, jelikož jsme si domů ze dvou závodů odvezli třikrát vítězství a jedno druhé místo
a dvě třetí místa.
V květnu odstartoval první ročník Středomoravského westernového poháru.
Bojovalo se o něj celou sezonu, absolvoval se ve čtyřech disciplínách, jejichž jednotlivé výsledky se každému jezdci sčítaly. Do závodů se zapojily ranče Bezměrov,
Rajnochovice, Polkovice, Jankovice. Už samotná účast na všech závodech seriálu
(celkem 6 kol) znamenala pro každého jezdce takovou malou výhru. Rajnochovice
reprezentovali v kategorii dospělých: Jaroslav Novosad (celkově 4. místo v disciplíně
Pole bending), Monika Marešová (celkově 1. místo v disciplíně Trail, 3. místo v Barrel
race), Eva Mrázková, Adéla Koblihová. Za mládež startovali a velice dobře reprezentovali Zuzka Boráková, Karolína Bolková, Veronika Murgašová.
V září se jelo v Kozlovicích Mistrovství ČR ve westernovém ježdění. Velmi dobře
si vedla Monika Marešová s koněm Absa Dunnit Star ( 3. a 5. místo v rychlostních
disciplínách). Posledním „velkým závodem“ byl tzv. MEC (česky: Středoevropský
westernový pohár), jenž se letos konal na Slovensku v Galantě. V rámci tohoto
mezinárodního závodu bojují jezdci jako team za svou zemi, soupeřili jsme také
s Polskem, Maďarskem. Česká republika se díky dobrým výsledkům českých jezdců umístila na krásném druhém místě. Za hranicemi nás reprezentovala Monika
Marešová s koněm Absa Dunnit Star a Eva Mrázková s koněm Cimberly.
Jezdecká sezóna 2012 byla velice náročná a dlouhá. Ovšem stala se také prozatím nejúspěšnější za celou existenci westernového klubu Rajnochovice. Všichni
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jezdci našeho oddílu podávali po celou sezonu kvalitní výkony, a tím se rozhodně
zasloužili o zviditelnění naší vesnice.
Letošní sezónu jsme ukončili Hubertovou jízdou v Hošťálkové a Policích
u Valašského Meziříčí. Jezdci i koně prošli závoděním bez větších zdravotních problémů a svými výkony dobře reprezentovali obec Rajnochovice, která je již několik
let v podvědomí mnoha příznivců koní.
Účast na závodech:
22.4 Radkova Lhota – nejmladší jezdci
1.5. Výstava a svod koní Valašsko – Prostřední Bečva
26.5. Radkova Lhota – nejmladší jezdci
1.7. Jezdecký den a svod koní, národní hřebčín Tlumačov
18. 8. Hradec nad Moravicí – Moravsko- slezská výstava Hafling
30.9. Ranch Prosper Čeladná – jezdecké ukázky
Jaroslav Novosad

Ze života cyklisty - zhodnocení sezony 2012

Letošní sezona pro mě začala velice příjemně, budu nastupovat v novém dresu
ambiciózního týmu Madeta Fitness z Českých Budějovic! V družstvu působí řada
vynikajících závodníků a reprezentantů, za všechny bych zmínil vicemistra světa
v cyklokrosu z roku 2001 Petra Dlaska.
Splnil se mi velký sen! Jako malý kluk jsem měl Dlaska vyvěšeného na zdi,
byl mým největším vzorem a vždy jsem snil, že s ním budu jezdit v jednom týmu.
Sebelepší kolektiv za vás ovšem nedokáže vyhrát závody, k tomu je zapotřebí znát
své cíle a jak jich dosáhnout, podpora okolí, pevná vůle a spousta svědomitého, tvrdého a ještě tvrdšího tréninku. Všechny tyto důležité okolnosti jsem měl podchycené,
nezbývalo než se pustit do práce!
V zimních měsících to byly hlavně běžky, posilovna, hokej, běhání, bazén, cyklistický trenažér atd. V únoru už začalo dominovat kolo, většina cyklistů odjíždí v těchto
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měsících na kempy a různá soustředění do teplejších destinací
než je Česká republika, potažmo
Rajnochovice.
Bohužel mě právě tehdy postihlo zranění kolene, a tak jsem dva
měsíce místo poctivého tréninku strávil jako poctivý, šprtající
se student (ne)sportovec. Ovšem
s o to větším nasazením jsem
naskočil do rozjeté sezony.
Fyzička se rychle zlepšovala,
výsledky na sebe nedaly dlouho
čekat. Na jaře to bylo především:
2. místo Maraton Jestřebí hory
České spořitelny, 3. místo Mamut
V cíli Rusavské padesátky spolu s bike teamem
Tour Přerov, 3. Místo Velká cena
Salvator střechy (Václav Kobliha st., Jiří Fojtík, Vašek
Škoda Holding Ostrava.
Kobliha, Dominika Hradilová, Pavel Dubčák)
V letním období jsme se
zúčastnili taktéž silničních závodů
v Česku i zahraničí. Tato soupeření mi byla obrovskou školou a neskutečným zážitkem, vždyť jsme stáli na stejné startovní čáře s Romanem Kreuzigerem, Zdeňkem
Štybarem, Jaroslavem Kulhavým, Peterem Saganem, Danilem Hondem, Damianem
Cunegem, Dirkem Mullerem a jinými. V létě se mně nejvíce dařilo na domácím
Drásalovi - 12. místo, Rusavské padesátce, kde jsem přišel o prvenství až kilometr
před cílem, nejvíce si vážím podzimního 4. místa v profizávodu Okolo Zlína.
Uplynulou sezonu hodnotím jako úspěšnou, podařilo se splnit většinu met, které
jsme si předem s týmem vytyčili. Do sezony 2013 vstupuji s vírou ve zlepšení stávajících výsledků, postupně se propracovat českou špičkou nahoru, a tím co nejlépe
reprezentoval Českou republiku a naši malebnou vesničku Rajnochovice.
Rád bych poděkoval týmu Madeta Fitness, firmě Salvator Střechy, svým rodičům,
rodině, kamarádům a fanouškům, bez nichž by mé výsledky byly znatelně horší.
Ondřej Kobliha

ŠKOLNÍ OKÉNKO
V školním roce 2011/2012 proběhlo v naší škole plno různých akcí. Pokračovali
jsme v organizování tvořivých dílen, kdy maminky ve spolupráci s paní vychovatelkou
předváděly veřejnosti a rodičům s dětmi své dovednosti a učily je např. batikovat,
plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a prostřihovanou technikou,
vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí, enkaustiku, kvilink apod. Zahájili jsme také pro
děti i veřejnost hodiny tancování s Markétou, naší bývalou žačkou, která navázala
na předchozí Zumbu se Zuzkou. Pokračovala v akci Školní babička, která byla potěšující a dojemná pro babičky i děti. Přirozeně se tak setkávali učitelé, zástupci obce,
rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace. Družina společně s ženami
z SK Rajnochovice, rodiči, žáky ZŠ a MŠ uspořádala 2. ročník velikonoční prodejní
25

výstavky lidové tvořivosti. Tento
školní rok byl výrazný tím, že
žáci 9. třídy hodně pomáhali
mladším spolužákům, aktivně
pro ně navrhovali různé činnosti.
Dále jsme také úzce spolupracovali s rodiči dětí, ať už
v tvořivých dílnách, při organizaci akcí, nebo i při návštěvě
v jejich zaměstnání. Celou činnost školy i s fotodokumentací si
můžete prohlédnout na školních
stránkách v odkazu Prevence.
Mgr. Jana Gajdošová
metodik prevence

Letošní král školy Tomáš Hradil

ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ
Fotografie: Markéta Olejníková

Jaro
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Léto

Podzim

Zima

STÁLE SE NĚCO DĚJE
Velikonoce přivítali výstavou

Po úspěchu první velikonoční výstavy v Rajnochovicích znovu předvedli, jak přivítat svátky jara. Při zahájení vystoupily děti z místní školy, kluci v krojích, děvčátka
v modrotiskových sukních. „Mačkaly se na podiu mezi vystavovanými obrázky, protože celý kulturák máme zaplněný,“ popsala za pořadatele Lenka Baďurová.
Není divu, když se do příprav kromě školáků zapojily i maminky se svými dětmi,
jako třeba Ludmila Slimáčková s barevnou zahrádkou. Někteří žáci si dokonce sami
prodávali vlastnoručně vytvořené náušnice, náramky. Pletly se tatary, drátkovala se
vejce. Alena Orlová ze Lhoty u Kelče předváděla zdobení kraslic: „Bílou pastelku
nahřeju nad plamenem a obkresluju vrtačkou vytvořené dírky. Ani jedna kraslice
přitom není stejná, zdobím, jak mě napadne.“ Stejně jako další vystavující, i ona
sháněla vajíčka již od Vánoc.
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Téměř každý návštěvník si odnesl kus
jarní nálady s sebou, někdo na ukázku
jiný na pomlázku.
Eva Mikešková

Novinky na železničce

S podporou Zlínského kraje jsme se
pustili do zemních prací a úprav terénu
pro budoucí nástupiště. Tato činnost je
spojena s poměrně velkým přesunem
hlíny. Naštěstí nám velmi pomáhá pan
Rudolf Židek z Podhradní Lhoty se svým
bagrem.
Zemní práce provádíme od podzimu,
ale zdaleka nejsme hotovi, pokračovat
budeme zřejmě až na jaře. Zbývá dodělat kolej, která bude překonávat výškový
rozdíl mezi areálem železničky a tzv.
štrekou, na niž se potřebujeme dostat.
Za pomoci Zlínského kraje jsme pořídili
také cca 60 tun kameniva, které plánujeme použít do štěrkového lože železničky.

28

V létě jsme věnovali velké úsilí opravě bývalého železničního vagónu, který bude
sloužit a vlastně už slouží jako depo pro naše lokomotivy - Kristýnku a Kubu. Do
vagónu jsme už loni přivedli koleje, letos jsme opravili střechu, vyrobili vrata, celý
vagón opálili, obrousili a natřeli. V současné době do něj zavádíme elektřinu.
Také jsme vybudovali a poprvé použili nakládací rampu, ze které může lokomotiva
sjet přímo na korbu nákladního auta, bez použití jeřábu. Rampu jsme již vyzkoušeli,
když jsme Kristýnku vezli na výstavu do Valašského Meziříčí při příležitosti Dne
železnice. V souvislosti s vybudováním rampy jsme, byť o pár metrů, rozšířili kolejiště
včetně vložení vyhybky. Pro další stavbu kolejí potřebujeme dosypat chybějící zemní
pláň, ale také sehnat potřebné vyhybky. Bohužel o dvě tyto velmi drahé vyhybky jsme
vinou zlodějů kovů přišli, škoda je o to větší, že vyhybky nebyly nikdy použité.
Pozitivní zprávou je, že do našeho parku osobních vozů přibyly dva otevřené
vozy, které pro nás vyrobil vlastnoručně pan Robert Vlasák. Přes zimu plánuje vyrobit
ještě jeden vůz. Ve strojním parku se nám letos podařilo zakoupit kolový nakladač
T-174, který je vydatným pomocníkem při zvedání břemen nebo zemních pracích
a spolu se sklápěčem Pragou V3S tvoří základní součást našeho vybavení. Bez
těchto strojů už si nedokážu naši činnost vůbec představit. Dalším velkým přínosem
je kozlíkový jeřáb, který nám darovaly rodiny po zesnulém Jiřím Křižanovi z bývalé
pily ve Valašském Meziříčí. Na jiné frontě jsme se pustili do postupné opravy budovy
bývalého ředitelství pily, která se má stát „správní“ budovou železničky.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se účastní budování železničky, všem
sponzorům a samozřejmě také našim příznivcům.
Tomáš Hegar

Na Kelčském Javorníku zase vyroste rozhledna

Veřejnou projektovou architektonickou soutěž na vypracování návrhu rozhledny
Kelčský Javorník vyhlásil mikroregion Podhostýnsko Nová rozhledna na nejvyšším
vrcholu Hostýnských vrchů má zvýšit celoroční turistickou atraktivitu místa a nabídnout neobvyklý výhled do kraje. Má jít o výhradně vyhlídkovou věž postavenou z přírodních materiálů – požadován
je kov a dřevo, v menší míře kámen, maximální výška rozhledny má dosahovat 35 metrů. Cena budoucí rozhledny
by se měla pohybovat kolem 7 mil. korun.
Stará dřevěná rozhledna stávala na vrcholku Kelčského
Javorníku před více než 20 lety. Byla založena Spolkem
českých turistů a Junákem. Později však musela být z bezpečnostních důvodů stržena.
Co většinu porotců zaujalo na vítězném návrhu architekta Pavla Petrů? Elegantní, jednoduchá konstrukce, která
jde vstříc přírodním tvarům a není v konfliktu s nedalekým
objektem telekomunikační věže, vhodnost a trvanlivost
použitých materiálů (základní železobetonový blok, centrální ocelový sloup s ocelovým vřetenovitým schodištěm s
dřevěnými stupni), bezpečnost a požární odolnost, snížené
nároky na údržbu.
Návrh je hotov – k samotnému postavení rozhledny na
vrcholku Kelčského Javorníku však povede ještě dlouhá
cesta.
Ilona Musichina
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Tancování s Markétou

S tancem k úsměvu – říkám si ráda a často. Tancem mohu vyjádřit vše, co mě tíží,
všechny starosti či problémy a naopak vzít si z něj radost, štěstí, vášnivost i něžnost.
Pokaždé si maximálně pročistím hlavu a odcházím z hodin příjemně unavena, ovšem
plna optimismu. Velice ráda si beru inspiraci z různých stylů, aby si tak každý užil
kousek toho svého tanečního umění. Někdy se dokonce neubráníte zpěvu.
Tancuji s úsměvem a věřím, že každý, kdo se přidá, bude právě s takovým úsměvem odcházet domů. Proto neváhejte a přijďte nás navštívit.
PO, PÁ – KD Rajnochovice: 19-20 hod.
Markéta Palátová

Hostýnská osma: Sáhnete si až na dno, ale touha dojít do cíle je silnější
Pátek, 20:00

Je pátek. Přesně za dvanáct hodin začne závod s názvem Hostýnská osma.
Dívám se s nervozitou na nástěnné hodiny a příjemné paní za pultem hlásím nepřítomným tónem své jméno. Prohledá seznam a udělá u mého příjmení fajfku – jsem
oficiálně zaregistrován.

Sobota, 7:00

Probouzím se do sychravého rána. S ironií v hlase říkám své manželce a týmové kolegyni, že jsme si lepší počasí nemohli přát. Omyl. O dvacet minut později se
začaly na sklo snášet velké kapky deště. V chatě za oknem je to romantický pohled.
Vyjít ale ven už není tolik lákavé. Již v pátek, když jsem viděl všechny hory, které
budeme muset projít, jsem se bál, že nedorazíme do cíle. Nyní, když mi oblečení
moklo a pláštěnka neplnila svou funkci, jsem se cítil být horami poražen ještě dřív,
než jsme se vydali na cestu.

Sobota, 8:00

„Tři, dva, jedna, teď!“ odstartoval závod jeden z pořadatelů. Desítky lidí navlečených do pláštěnek nejrůznějších barev, nejrůznější podoby a nejrůznější kvality
vyrazily vpřed. Před sebou měli 59,6 kilometrů. Před zraky drobného hloučku diváků
přední část davu vyběhla, chvost se plážovým tempem rozešel vstříc novým, vysilujícím zážitkům.
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Hned na počátku nás čeká obrovské stoupání. Zabaleni do pláštěnek šplháme
na Čerňavu. První kontrolní bod. Nohy začínají na podmáčeném povrchu zdejšího
lesa podkluzovat. Pod nánosem bláta začínají ztrácet svou bravu a mění se v kouli
mazlavé hlíny. Nevíme, zda se časem vejdeme do uzavření brány na prvním kontrolním bodu (na každé kontrolní stanici musíte být do pořadateli stanoveného termínu,
jinak pro vás závod končí – pozn. aut.). Nakonec se nám to daří s předstihem. Mezi
větvemi stromů začíná prosvítat pohled na neposekanou louku, kde je malý hlouček
závodníků. „Máte za sebou osm kilometrů. Už jen padesát jedna,“ vítá nás slečna.
Přešlapuje na místě, aby se v nelibém počasí zahřála. Její kolega nám cvakne průkazku na důkaz, že jsme opravdu na kontrolní stanoviště dorazili. „Kdy tudy prošel
první závodník?“ zeptá se někdo z davu, když nabírá síly na další štaci. „V 8:45,“
odpoví slečna s úsměvem. Při pohledu na hodinky mi jde hlava kolem. Jsme zde
o více než hodinu později.

Sobota, 14:30

Žvýkajíce
energetickou
tyčinku vycházíme na zříceninu hradu Lukov. Ještě předtím
ale míjíme další kontrolní bod.
„Jste v polovině,“ slyšíme od
paní s brýlemi ve tvaru pivních
sklenic. Muž sedící vedle ní
hned srazí naše potěšení: „Od
teď už to půjde jenom z kopce
– se silami!“ Nenechali jsme
se jeho poznámkou otrávit
a v duchu jsme počítali, jak
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dlouho nám trvalo ujít oněch magických 30 kilometrů. „Šest hodin a dvacet minut,“
usmíváme se na sebe, když sečteme všechen čas strávený na trati. Nikdo v tu chvíli
netuší, že má přijít největší krize.

Cesta k obci Držková – 33. – 35. kilometr je pro nás jako procházka peklem.
Najednou to vypadá, že ztrácíme síly. Začínají se ozývat nohy. Pálí mě prsty a šlapky,
jak jsem dlouho uvězněn v navlhlé botě. Bolí mě kotník a cítím, že se mi začínají
dělat puchýře. Pořád máme před sebou vidinu další stanice, na které je i občerstvení
a teplá polévka. Byť se jedná o několik kilometrů, přijde mi to jako věčnost. Opravdu
máme chuť to zabalit. Ale nyní už jste ve fázi, kdy převládá touha dojít až do cíle,
překonat sám sebe a dokázat si, že na to máte!
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Sobota, 19:00

Kupodivu jsme po „občerstvovačce“ v obci
Držková našli druhý dech. Cesta na Troják už
byla bezproblémová. Právě na Trojáku jsme si
opět na chvíli odpočinuli. Sedli jsme do místní hospůdky a dali si společně jednu velkou
kofolu. Nic nás nehnalo dopředu. Do uzavření
příští brány na Tesáku jsme měli náskok několik hodin a moc dobře jsme věděli, že cesta
tam nám nezabere mnoho času.
Pomalu se začínalo smrákat a v lese bylo
šero. Při odchodu z Tesáku jsme si již museli
nasadit čelovku, abychom měli dobrý výhled
před sebe. Úplná tma nás pohltila asi o hodinu
později. Za drobného světla z našich čelovek jsme opatrně scházeli poslední kopec.
Nohy nám sjížděly po kamenech. Cesta byla
obzvláště nebezpečná.
Po hodině cesty v temném lese jsme uviděli první známky civilizace. Napojili jsme se
na cestu, která vedla k cíli. Po dlouhé době
jsme se dostali na místo, které jsme míjeli
bezprostředně po startu. Už jenom jedna dvě zatáčky a jsme v cíli. Adrenalin stoupal
do žil, bolest ustupovala. Ruku v ruce jsme prošli cílovým prostorem. Dokázali jsme
to! Sáhli jsme si až na dno, ale stálo to za to. Celkem jsme na trati strávili 14 hodin
a pět minut. I přes následující potíže, které jsme pociťovali následující dny, jsme
rozhodnutí, že příští rok půjdeme opět…
Jakub Omelka

ZE ŽIVOTA RAJNOCHOVSKÉ FARNOSTI
Ruku v ruce s rytmem liturgického roku prožili rajnochovičtí farníci i rok 2012.
Akce, která je otevřena lidem z blízkého i širokého okolí a získává si pomalu svůj
věhlas, je Noc kostelů. V Rajnochovivích konala již potřetí. Hlavní motto letošního
ročníku znělo: „Vy všichni jste děti světla. Nám nevládne noc ani temnota.“ (srov. 1
Sol 5,5) Pro návštěvníky byl připraven bohatý program srovnatelný s programem
velkých měst.
U vstupu čekala na všechny příchozí velká mapa Olomoucké arcidiecéze, do
které si měl každý zapíchnout špendlík, abychom věděli, jaká byla účast a odkud se
k nám lidé sjíždějí. V mapě bylo nakonec neuvěřitelných 108 špendlíků s vědomím,
že mnozí, zvláště starší návštěvníci, špendlík do mapy neumístili. Z Rajnochovic
se sešlo 31 lidí, z Podhradní Lhoty 38, zbylí účastníci pocházeli z okolí Všechovic,
Bystřice pod Hostýnem a Přerova, zastoupena byla Ostravsko-opavská diecéze.
Hlavním cílem této akce je přiblížení kostela a křesťanské víry nevěřícím účastníkům. I do našeho kostela zavítalo hodně lidí, pro něž kostel znamená jen jistou velkou stavbu, do které však nemají zájem, potřebnou touhu nebo odvahu vstoupit. Do
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zdejšího farního spolčátka ale chodí
i děti z nevěřících rodin a jejich
rodiče se přišli podívat na divadlo,
které tyto děti společně nacvičily.
Kromě divadla mohli návštěvníci
kostela vidět také stínohru, prezentaci moderní křesťanské hudby
nebo si poslechnout tóny příčných
fléten a trubky či zdejších varhan.
Velký zájem byl také o přednášku pana učitele Vladimíra Švarce,
který vystudoval historii a ve studiu
nadále pokračuje. Přednáška byla
zaměřena na „Ožehavá témata v církvi aneb podrobný výklad, jak církev vypadala ve
středověku.“ Posluchači měli možnost se do besedy zapojit svými dotazy.
Celý večer se nesl v duchu velmi pokojné atmosféry a doufáme, že minimálně
stejně kvalitní program se podaří pro návštěvníky připravit i na příští rok.
O významnosti rajnochovického kostela svědčí i jeho zapojení do projektu
Otevřené brány, který je financován Zlínským krajem a obcí Rajnochovice. Během
období od května do září kostel navštívilo o víkendech 800 návštěvníků a to dokonce
i z Austrálie či Kalifornie.
Ke kráse a udržitelnosti sakrálního areálu nakonec přispělo i dokončení oprav
terasy před kostelem. Toto dílo bylo umožněno realizovat opět s pomocí Zlínského
kraje a obce Rajnochovice. Celé dílo stálo téměř 270 000 Kč, Kraj přispěl částkou
90 000 Kč a Obec 40 000 Kč. Farnost za pomoc velmi děkuje.
P. Jiří Pospíšil a Jan Hradil

A ŽIVOT JDE DÁL
ROK 2012
počet obyvatel k datu 14. 11. 2012 – 547 osob
Přistěhovaní do obce:
8 osoby
Odstěhovaní z obce:
6 osob

Narození: Vlach Martin 4. 10. 2012
úmrtí:
Kubačák Jan
Jež Jan
Kundrát Eduard
Dudíková Drahomíra
Gabrhel Zdeněk
Bolfová Marie
Horáková Marie

16. 1.
2. 6.
2. 7.
4. 9.
7. 9.
14. 10.
9. 11.
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2012
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PLÁNY DO ROKU 2013
v
v
v
v
v

Výměna oken v obecní bytovce č. p. 265
Výměna oken a fasáda na Domě služeb
Vybudování nového vodojemu v Rosošném
V případě zajištění dotace rozšíření dětského hřiště pro větší děti
Příprava nových webových stránek obce

KRIMI ZPRÁVY
Zloděj snědl párky i cukroví, pak zmizel
Snědl párky, cukroví, vykouřil cigarety a odnesl si pár stovek. Naprosto spokojený
asi odešel zatím neznámý zloděj z rekreační chaty v Rajnochovicích, do které se
nedávno vloupal.
„Rozbil okno na terase a dostal se dovnitř. V chatě snědl sklenici párků, vajíčka,
krabičku cukroví, z místa si odnesl balíček cigaret a pokladničku, kde bylo asi tři sta
korun. Škoda přesáhla tisíc korun,“ uvedla za kroměřížskou policii Barbora Balášová.
Pachatel se pokusil dostat se i do sousední chaty, ta ale byla zabezpečena tak, že
pronikl pouze do předsíně. „I tak ale pachatel způsobil škodu ve výši tři tisíce korun
poničením skleněné výplně,“ vyčíslila Balášová. Policisté po pachateli pátrají zatím
marně, v případě dopadení mu hrozí až tři roky vězení.
Jana Rohanová, Kroměřížský deník
Řádil opět v chatách, policie ho našla rychle
Podezření z trestných činů krádež, porušování domovní svobody, maření výkonu
úředního rozhodnutí a vykázání. To všechno má na krku jednapadesátiletý muž
z Nového Jičína. Sdělili mu to v minulých dnech kriminalisté z Kroměříže, právě
v jejich rajonu totiž dotyčný řádil ze všeho nejvíc.
35

„Muž se koncem února loňského roku zaměřil na dva rekreační objekty v katastru obce Rajnochovice. Do chalup se dostal vždy stejným způsobem: rozbil okno,
kterým vlezl dovnitř,“ konstatovala kroměřížská policejní mluvčí Simona Kyšnerová.
Pachatel podle ní kradl převážně potraviny a alkohol, v chatách navíc poté i přenocoval. „Aby mu bylo teplo, zatopil si i v kamnech. Majitelům svým jednáním způsobil
škodu za více než tři tisíce korun,“ upřesnila Kyšnerová.
Protože obdobnou trestnou činnost páchal týž člověk na Kroměřížsku už v minulosti a byl za ni i odsouzen, zaměřili se policisté právě na něj. Během vyšetřování pak
vyšlo najevo, že se nemýlili. „Muže neodradil ani trest spočívající v zákazu pobytu
v našem okrese, který mu byl uložen soudem,“ potvrdila policejní mluvčí. Policii
pomohly také důkazy, které od začátku nasvědčovaly tomu, že by se mohlo jednat
o téhož recidivistu. „Stejné trestné činnosti se muž dopouštěl rovněž na Vsetínsku.
I tam po něm policisté pátrali a tam byl nakonec také dopaden. Nyní mu hrozí až tři
roky vězení,“ uzavřela Kyšnerová.
Lukáš Pařenice, Kroměřížský deník
Na ženu útočil nůžkami
Policie řeší pokus o vraždu v Rajnochovicích. Na svědomí ho má muž, který si už
dříve trest za vraždu odpykal. Zahradními nůžkami se uplynulý čtvrtek večer pokusil
čtyřiapadesátiletý muž z Kroměřížska zabít svou sedmasedmdesátiletou sousedku.
Násilník, který byl za vraždu už dříve trestán, se ale během útoku vzpamatoval a sám
nakonec vše oznámil na policii.
Osudným dnem byl čtvrtek večer, kdy se muž vracel opilý z Rajnochovic do nedaleké chatové oblasti, kde přebýval. Přesnou příčinu útoku však policie zatím nezná.
„Když muž přišel ke své chatě, spatřil ženu, která občas obývala sousední chatu.
Za pomoci zahradního nářadí se ji pak pokusil umlčet. Když si uvědomil, co udělal,
sám vše telefonicky oznámil na policii,“ řekl mluvčí zlínského krajského policejního
ředitelství Petr Jaroš. Zraněná žena utekla do nedalekého lesa, kde ji naštěstí nakonec objevil policejní pes.
„Nalezená seniorka byla při vědomí, ale přesto velmi vážně poraněná. Nyní je
stále v nemocnici, stále ve vážném stavu,“ informoval včera Jaroš. Násilníka, který
nadýchal přes dvě promile alkoholu, policisté na místě zadrželi a umístili do vazby.
Odseděl si devět let ze dvanácti, pak ho propustili. Následně vyšlo navíc najevo,
že muž se násilného činu dopustil už dříve.„V roce 1981 byl odsouzen za vraždu
Krajským soudem v Brně k trestu dvanácti let odnětí svobody,“ upřesnil Jaroš.
Muž si podle něj tehdy odseděl jen tři čtvrtiny trestu a v roce 1990, tedy po devíti
letech, byl propuštěn na zkušební dobu. V případě, že bude uznán vinným i tentokrát,
mu ovšem hrozí odnětí svobody až na dvacet let, popřípadě dokonce i výjimečný
trest. Do Rajnochovic muž jezdil podle tamního starosty na chatu už třetím rokem. V
obci jej lidé znali a běžně se s ním setkávali v obchodě i v hospodě. Nikdo prý neměl
tušení, že muž byl dřív trestán, tím spíše za vraždu.
„Nevěděl jsem, že už v dřívější době byl za podobnou věc souzen. Zjistil jsem to
až v den, kdy tady byla policie,“ potvrdil Deníku starosta Antonín Uhřík. Podle něj byl
agresor u napadené ženy v nájmu. „Znám ji dlouho, je to milá paní. Muž byl u ní řekněme asi tři roky v nájmu, chatu měl od ní pronajatou,“ dodal rajnochovický starosta.
Muže prý osobně znal, známky agrese ale podle něj nikdy dřív nejevil. „Nemohu říct,
že by byl nějak podezřelý a jevil známky násilí. Kolují sice zvěsti, že byl divný a někdy
dřív spolykal prášky kvůli rozchodu s přítelkyní. Musela pro něj snad přijet záchranka,
ale to vím jen z doslechu. Jak to skutečně bylo, nevím,“ uzavřel Uhřík.
Soňa Ličková
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