MILÍ ČTENÁŘI,
rok s 13 na konci běží do cílové rovinky. Událostí bylo tolik, že je ani na stránky Zpravodaje všechny
nedostaneme. Jen těch fotografií, kolik se nám sešlo! Už jste se podívali na nové webové stránky
obce? V sekci fotogalerie pro vás připravujeme snímky z akcí. Ty jsou hojně navštěvovány nejen
místními, ale často i návštěvníky z širokého okolí. Třeba hostýnský sport přilákal do Rajnochovic
stovky nadšených turistů i sportovců na kole, s holemi nebo jen tak pěšky. A co naše děti? Mají si kde
hrát? Odpověď je jasná – na novém dětském hřišti v centru obce. Nezbývá než potvrdit slova
občanského sdružení - Život na venkově je prostě fajn. I když nás nečekaně překvapí sněhová
kalamita třeba o Velikonocích, na zimu jsme připraveni.
Eva Mikešková

1

PO STOPÁCH HISTORIE HORSKÝCH LUK NA KOLIBÁCH
Po našem částečném propátrání zaniklých chalup na místě zvaném Poruba jsme se rozhodli pátrat dál
na lokalitě Koliby. Samotný název těchto horských luk nám napovídá, že tu mohlo existovat něco jako
valašské hospodaření s dobytkem a ovcemi, které bylo v minulosti pro tuto oblast typické. Jak se na
Koliby vlastně dostaneme? Možnosti jsou dvě, v obou
případech se musíme obejít bez turistických značek.
První z přístupových cest vede po známé turistické
magistrále (pro pěší i cyklisty), spojující Valašské
Meziříčí –Troják – Tesák – Hostýn. Po hranicích
rajnochovického katastru je tato cesta lemována řadou
starších i novějších hraničních kamenů. Všechny mají
vlastně jeden cíl, označit hranici bývalého kelčského
(arcibiskupského) panství (později rajnochovického
katastru). Starší z nich stojí za zhlédnutí – patří
k nejstarším, s jakými se můžeme v našich horách
setkat. Nacházíme je po celém obvodu Rajnochovic,
tedy také částečně podél zmíněné magistrály. Při cestě
z Poruby (za rozcestím s názvem Končiny) míjíme po
levé straně cesty jeden z nich. Kousek za ním (asi tak
v polovině vzdálenosti k rekreačním domům pod Bludným) je vpravo od cesty malá louka a za ní
odbočíme vpravo. Po 300 m chůze jsme na místě. Jiná přístupová cesta vede z Rajnochovic údolím
zvaným „Korytné“, podél potoka. Od potoka pak odbočíme vpravo a stoupáme vzhůru až k hřebenu
kopce. Mimochodem Koliby můžeme nalézt na běžné turistické mapě, také na internetu. To nám
usnadní hledání.
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Nejstarší podobu místa jsme nalezli na 1.vojenském mapování (Josefském), které bylo vytvářeno
v rozmezí let 1764 – 1783. Na výřezu z mapy je ústřední osou cesta po hřebenu (hranicích panství),
směřující přes louky na Porubě, na vrchol s názvem „Polonika“ – dnes Bludný. Již tehdy existující
louka na Kolibách leží vpravo od této cesty.

1.vojenské mapování

2.vojenské mapování

Další zobrazení nám nabízí Indikační skica z roku 1830. Tenkrát pod názvem „Mareczek“. Zmíněná
mapa nám nabízí zajímavý podnět k uvažování nad dobou a původem zemědělsky obdělávané půdy
rozdělené již tehdy do celé řady parcel. Jejich existence je opět patrná i na současné katastrální
mapě, včetně původních čísel – viz www.nahlizenidokn.cz. Vysvětlení přítomnosti horských luk, dříve
také obdělávaných jako pole, hledáme v knize Ludvíka Kunze s názvem „Rolnický chov ovcí a koz“.
Louky, které dnes tak lahodí našim očím, vznikaly v 16. až 18. století na místech, kde byl dříve les.
Vrchnost potřebovala zvětšit své příjmy a tak bezzemkům přidělovala kus lesa k zušlechtění na louku.
Nebylo to jednoduché a odehrávalo se to v cyklech pěti až sedmiletých. „Prvním rokem se vyrubala
na místě vykázaném majitelem lesa holoseč. Dřevo stavební nebo palivové se vyvezlo a sporé trsy
zatravnění spásly ovce. Druhým rokem zbytky vršků stromů, vyklučené pařezy a zbylý oklest
vysychala, holoseč se přepásla a podle potřeby se novým žďářením prohloubila do lesa. Třetím rokem
se sušina snesla do hromad a spálila se. Rozmetaný popel posloužil jako hnojivo a kopanina se osela
ovsem nebo křibicí (dvouletým žitem). Čtvrtým a pátým rokem se na kopánce polařilo. Po několika
letech vyčerpaná půda ležela ladem, přirozeně se zatravňovala a spásala“. Podle polohy v terénu se
louky označovaly jako „Horní“ – nejvýše položené, „Zadní čili Kotárové“ – na vzdáleném okraji revíru
zvaném kotár a nejbližší polím „Dolní“.
V 16. a 17. století se původní valašský živel v moravskoslezských Beskydech proměnil do podoby
horského dobytkářství. Byla to doba, kdy zámožnější lidé z údolí přebírali do svých rukou salašnické
hospodářství a kdy byla největší expanze bezzemků do vyšších pásem. Tak vznikala v lesích nad
rolním pásmem sídla s kopanicemi a loukami. V 18. století se vytvořil typ pasekáře – chovatele,
rolníka a doplňkem i lesního dělníka, trvale žijícího na pasekách. Tito „paseční ludé“, jak je Ludvík
Kunz nazývá, tady v nelehkých podmínkách žili svůj každodenní život. Zajímalo nás, kdo byli tito lidé,
jestli ještě někdo z nich zůstal v paměti současníků a kam se poděly jejich rodiny.
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Koliby, Indikační skica 1830
Indikační skica nám poskytla zajímavé údaje: V místě se tehdy nalézala usedlost č.p. 85 a k ní patřilo
několik parcel. Její majitel se tehdy jmenoval Thomas Mareczek (Tomáš Mareček). Další parcely (č.
1561, 1565, 1567, 1569) patřily nějakému Janovi Janězálkovi (Juřátkovi?) z č. p. 136 a další (č. 1560,
1566, 1568) Janu Hrubínovi (Hruboňovi?) z č.p. 86. Oba bydleli na nedalekých Kotárech. Poslední
zobrazení pochází ze 2. vojenského mapování (Františkova) vytvořeného v letech 1836 – 1852. Místo
má označení Mareček. Další názvy, podle nichž se můžeme orientovat zní: „Na Porubě – Kotáry –
Bludný – Končiny“. Pozemky na Kolibě odpovídají svým tvarem Indikační skici. Další údaje o domech a
jejích majitelích v 19. století jsme čerpali z výpisů z gruntovní knihy, které pořídil před lety PhDr.
Jindřich Pleva. Jediný dům č.p. 85 na Kolibách patřil v roce 1803 Josefu Marečkovi, podle Indikační
skice 1830 Tomáši Marečkovi, v roce 1835 Jiřímu Marečkovi. Pak následuje záznam: „paseka zanikla,
prodána arcibisk. panství“. Ještě doplníme několik údajů o dalších osudech obyvatel vypálených
domů, které se nám podařilo zjistit od dosud žijících pamětníků. František Rafaja z domu č.p. 180,
kterému bylo v době zmíněné události asi tak 15 let, vzpomínal, že byl odvlečen spolu s ostatními
členy rodiny Němci do Vsetína. Tam museli všichni přihlížet popravě „pro výstrahu“ a pak byli ještě
před příchodem fronty propuštěni. František žil
na Kotárech na pasece č.p. 86. Byla to paseka,
k níž patřily některé pozemky na Kolibách již
v roce 1830 (tehdy byl majitelem Jan Hrubín).
Zemřel v roce 1991. Celý příběh vyprávěl svým
sousedům – manželům Korabíkovým. Jeho sestra
Malča se odstěhovala do Vítkova. Josef Češka
z č.p. 234 se po válce odstěhoval také do Vítkova
a již zemřel.
A jak vypadá toto místo dnes? Na místě
vypáleného domu č.p. 180, v němž žili Rafajovi,
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byla postavena malá chatka. Tam,
kde stál původní dům, můžeme i
dnes spatřit terénní úpravy
spojené
s jeho
někdejší
přítomností. Také zbytky malého
zahloubeného sklípku a hromadu
kamenů poblíž, pocházejících ze
základů domu. Že bylo místo
kdysi obydleno, dokládají i staré
ovocné stromy, kam chodili jeho
obyvatelé pro vodu. Na místě druhého vypáleného domu č.p. 234 stojí dnes zchátralá konstrukce
chatky.Původní ráz nejvíce připomíná krásná, dosud obdělávaná horská louka, vzniklá sloučením
původních parcel. Jejich původní podobu stále připomínají mezní pásy políček dřívějších majitelů.
Pokusili jsme se z našich vycházek, vyprávění žijících lidí ve vesnici, kteří k tomuto místu mají nějaký
vztah a z písemných dokumentů dát dohromady aspoň částečný obrázek minulosti Kolib. Vždy, když
se odtud vracíme, převládá v nás pocit obdivu a úcty k těžkému životu pasekářů, jejich lopotné práci
v souladu s přírodou a jejich zápasu s tvrdými přírodními i společenskými podmínkami.
Děkujeme manželům Halenčákovým a Františkovi Hradilovi z Košov, manželům Dytrychovým
z Rosošného, manželům Korabíkovým z Kotárů a předchozímu starostovi Josefu Mrázkovi, kteří
s námi ochotně rozmlouvali a věnovali nám svůj čas. Řadu údajů jsme čerpali z rukopisů
rajnochovického rodáka PhDr. Jindřicha Plevy (1928 – 2005) a kroniky Josefa Čuby.
Ladislava Hradilová a Dalibor Kolbinger

CO JE ZA NÁMI
PROSINEC 2012
 druhý ročník O nejlepší guláš Rajnochovic ( zhodnoceno 15 vzorků)
 Mikulášská nadílka
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LEDEN
 příprava rozpočtu na rok 2013
 výměna osvětlení na pódiu v tělocvičně ZŠ Rajnochovice – 7.000,- Kč
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Rajnochovice se prezentují novými webovými stránkami obce www.rajnochovice.cz s výraznější
grafickou úpravou. Stránky jsou barevnější, pestřejší a podrobnější. Nabízejí trojrozměrné pohledy na
obec i pamětní snímky. Uživatel zde nalezne kromě základních informací také územní plán, akuální
počasí. A ta panoramata …..

ÚNOR
 schválení rozpočtu na rok 2013
 žádost o dotaci na výstavbu dětského hřiště na
Ministerstvo pro místní rozvoj z programu rozvoje
venkova – celková částka ve výši 570 418,- Kč
 23. 2. se uskutečnila soutěž v kulečníku v Hospodě Na
Hamrech - vítěz Jaroslav Žejdlík

BŘEZEN
 23. 3. – sousedské posezení
 výměna oken a dveří v obecní bytovce č. 265 ve výši 451 998, - Kč
SNĚHOVÁ KALAMITA
My čekali jaro a zatím přišel mráz, takovouhle zimu nečekal nikdo z nás…Sněhová kalamita udeřila
v nevhodnou dobu, o Velikonocích na přelomu března a dubna. Teplotní výkyvy byly skutečně
rekordní, vždyť jen o pár dnů později už sluneční paprsky zahřívaly aprílovou náladou.

DUBEN
 schválení finančního příspěvku pro SK Rajnochovice z rozpočtu obce ve výši 100 000,- Kč na
nákup autobusu
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KVĚTEN
 schválení smlouvy o dílo mezi Obcí Rajnochovice a firmou Tomáš Strapek Rajnochovice na
opravu střechy a svodů na budově ZŠ Rajnochovice, bytovce č. p. 26 a OÚ Rajnochovice ve
výši 80 133,- Kč včetně DPH
 schválení smlouvy o dílo na výstavbu nové pergoly a zámkové dlažby na dětském hřišti
s firmou Tesařství - Kobliha Jan, Rajnochovice v celkové částce 56 106,- Kč včetně DPH

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

ČERVENEC
 oprava vstupní brány na hřbitov firmou Hruška Jaromír Rajnochovice 23 ve výši 32 000,-Kč
včetně DPH
 schválení výměn světel ve staré budově a družině ZŠ Rajnochovice firmou ELPO systém, s.r.o.
Zlín, Klečůvka 88 ve výši 86 169,- Kč bez DPH
 zakoupení nové sněhové radlice za obecní traktor za cenu 47 000,- Kč s DPH
 6.7. projel naší obcí tradiční cyklistický závod horských kol Drásal
 28. 7. Anenská pouť

SRPEN
 3. 8. Hostýnská padesátka – bikermaraton
 10. 8. Hostýnská osma – orientační závod na 58 kilometrů
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 NordicWalking maraton – 1. ročník
 schválení výměny oken na OÚ Rajnochovice firmou Okna Triogas Valašské Meziřčí za cenu
132 664,-Kč

ZÁŘÍ
 zakoupení nového traktoru na rozhrnutí sněhu (CASE – IH ) v ceně 1 090 000,- Kč bez DPH
 výměna dveří, oken a zateplení budovy Domu služeb v ceně 2 821 524 ,- Kč včetně DPH,
dotace ve výši 1 800 000,- Kč od Ministerstva životního prostředí, původní cena projektu byla
3 700 000,- Kč – výběrovým řízením se cena snížila na 2 821 524 ,- Kč včetně DPH
 obecní zastupitelstvo vydalo dne 16. 9. usnesení Č. 9 / 2013 nový územní plán obce
Rajnochovice
 projekt Územní plán Rajnochovice je spolufinancován z prostředků Zlínského kraje,
Podprogramu na podporu obnovy venkova ( PF02-12 ). Celkové náklady na jeho pořízení
činily 410 000,- Kč, podpora ve formě dotace je 50 ℅ ( 205 000,- Kč)
 rajnochovskými lesy se prohnal Hostýnský YETTY pronásledovaný 156 účastníky nočního
přechodu hor se zastávkou v hostinci Ve Dvoře

ŘÍJEN
 volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 25. a 26. října 2013
1. KSČM – 71 hlasů
2. ČSSD – 45 hlasů
3. ANO, KDU – ČSL – 43 hlasů
4. ÚSVIT demokracie Tomia Okamury – 29 hlasů
5. TOP 09 – 19 hlasů

LISTOPAD





zakoupení přední šípové radlice na obecní traktor v ceně 195 894,- Kč
zakoupení čtyř nových tabulí do ZŠ Rajnochovice v hodnotě 90 000,-Kč
prodej staršího obecního traktoru Zetor za cenu 220 000,-Kč s DPH
zakoupení nových židlí do ordinace a čekárny v Domě služeb
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 III. ročník „O nejlepší guláš Rajnochovic“ proběhl v sobotu 16.11.2013. V úvodu vystoupil
Železný Zekon, pak zasedla porota a vybírala nejlepší guláš ze 17 vzorků. Letošního ročníku se
zúčastnily i dvě děti - Barbora Frkalová a Jakub Gajdušek. Na 3. místě se umístil Marek Horák
s vepřovým gulášem, na 2. místě Iva Koblihová také s vepřovým gulášem. Vítězný hovězí
guláš uvařila Barbora Frkalová.

 V úterý 26.11.2013 pořádal OÚ Rajnochovice zájezd na divadelní představení „Herci jsou
unaveni“ do Bystřice pod Hostýnem
 V pátek 29.11.2013 pořádala ZŠ Rajnochovice ve spolupráci s obecním úřadem a ženami
školní vánoční besídku spojenou s rozsvícením vánočního stromu a prodejním předvánočním
jarmarkem.
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Foto Jana Dytrychová,Lenka Baďurová

STÁLE SE NĚCO DĚJE
ZIMNÍ SJEZD NA ČEMKOLI
Skupina mladých lidí z farnosti Rajnochovice se rozhodla navázat na tradici farní zimní olympiády,
tentokrát však pod názvem Zimní sjezd na čemkoliv. První ročník se uskutečnil v neděli 28.ledna 2013
v Rajnochovicích na kopci za farou.
Na startovní čáře se shromáždilo osmnáct jednočlenných až trojčlenných posádek. Rozdala se
dvacítka závodních čísel pro všechny věkové kategorie. Z kopce dolů sjížděl nejeden originální
prostředek jako třeba pneumatika z traktoru, stará vana, pytel naplněný slámou nebo lyže po
babičce. Soutěžilo se v rychlosti, ale hlavně v originalitě strojů a převleků. Nejrychlejším sjezdařem se
stal Dominik Pfeifer a nejoriginálnější jízdu předvedl vláček sourozenců Novosadových. Ceny
předávala odborná porota složená ze zástupců všech pěti světadílů v podání týmu z ADCŽM Přístav.
Děti se zahřály pohybem a rodiče, jak jinak, než svařákem.
Jan Hradil
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NA VALENTÝNSKÝ KARNEVAL DORAZILO PŘES DVĚ STĚ LIDÍ
Letos se uskutečnil už patnáctý ročník Valentýnského karnevalu. Konal se v sobotu v Kulturním domě
od patnácti hodin. Akci pořádalo tamní občanské sdružení Život na venkově. Bavit se přišlo přes dvě
stě návštěvníků. Během odpoledne si mohly děti zatancovat i zasoutěžit. K vidění byla muzikálová
pohádka, vystoupení mažoretek z Holešova, dance aerobik a soubor Rajnochovský Javorníček.
Nechyběla soutěž o nejhezčí masku ani tombola. Předsedkyně sdružení Marie Válková si akci velmi
chválila. Byla ráda za hojnou účast i za své kolegy, kteří jí pomáhali s přípravami.„Jsem nadšená, že je
účast opět výborná. Nejlepší pocit totiž je, když vidíte plný sál bavících se dětí a lidí, to je pro nás
největší úspěch," pochvalovala si Válková.
Soňa Ličková, Kroměřížský deník
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VE SNĚHOVÉ VÁNICI LÁKALI NA JARO
Kulturní dům zahltily poslední březnový víkend jarní motivy. Pořadatelé a děti ze základní a mateřské
školy přichystali širokou škálu velikonočních aranžmá. V sobotu odpoledne proběhlo kulturní
vystoupení dětského souboru Javorníček. „Včera jsme se tu nezastavili, jako by lidé počítali s tím
dnešním počasím a vydali se na procházku hned v sobotu,“ konstatovala za pořadatele Olga Gieblová.
Inspirací pro všechny byla ukázka výroby svíček, zdobení vajíček, pletení tatarů, košíků z pedigu,
šperkování. K podívání i zakoupení se připravily perníčky, keramika, květinové vazby a spousta
dalších předmětů. „Velmi pestrá nabídka k nákupu, výborný servis občerstvení a hlavně zvířátka u
vstupu,“ obdivoval jeden z rekreantů v Rajnochovicích velikonoční výstavu. Ani o kalamitní neděli
neměli pořadatelé nouzi o návštěvníky. Při třetí velikonoční výstavě však lákali na jaro ve sněhové
vánici. Možná proto je napadlo už teď myslet na adventní výstavu, kterou chtějí Rajnochovští zkusit
poprvé.

Eva Mikešková
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RAJNOCHOVICKÁ ŠAVLA MĚLA PŘÍJEMNOU ATMOSFÉRU
Počasí nám přálo! Už při první disciplíně „Skoč na pivo“ se mohli soutěžící občerstvit pěkně
vychlazeným pivem, pokud přeskočili 3 metry!
Z celkem sedmi týmů a ze šesti atraktivně pojatých atletických
disciplín vyhráli po celkovém sečtení bodů Culíci ze Všechovic. Boj
o Rajnochovskou šavli, jakousi putovní maketu připomínající
dávnou historii hradu Šaumburk, byl doprovázen programem pro
děti v podobě soutěží a zábavních atrakcí. Dobrou náladu zpestřili i
samotní diváci, kteří nejenže fandili, ale také se zapojovali do
soutěží třeba jen pro zábavu. Příjemnou sportovní atmosféru
okořenila vůně grilovaného masa a chuť k vychlazeným nápojům
dodalo krásné počasí! Poděkování za celou organizaci patří členům
občanského sdružení Život na venkově.
Marie Válková

Foto Pavlína Papežová,ŽIVOT NA VENKOVĚ
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MALÝ TÁBORNÍK PŘEŽIL NOC, NAŠLI HO AŽ RÁNO
Noc, na kterou už nejspíš nezapomene, prožil devítiletý chlapec, který se účastnil prázdninového
tábora v Rajnochovicích. Srpnový večer se s kamarády zapojil do táborové hry, při níž se ale oddělil od
skupiny ostatních táborníků a ztratil se v lesích Hostýnských vrchů, kterými navíc tou dobou
postupovala velmi silná bouřka. „Do pátrání bylo nasazeno asi sto patnáct hasičů, zasahoval také
vrtulník a psovodi záchranné brigády,“ řekl mluvčí krajských hasičů Libor Netopil Před půl sedmou
ráno se chlapce podařilo najít. Po celonočním pobytu v lese byl sice podchlazený, ale jinak v pořádku.
Kroměřížský deník
CO NOVÉHO NA ŽELEZNIČCE V ROCE 2013?
V letošním roce se především podařilo dokončit vyrovnání terénu v prostoru „depa,“ což bylo
nezbytně nutné pro pokládku svršku. Mohli jsme tak pokračovat v kladení kolejí dál směrem od depa.
Ale nepředbíhejme. To nejdůležitější probíhalo přes zimu. Abychom mohli pokračovat ve stavbě
kolejí, museli jsme nejprve získat tolik cenné výhybky a další nezbytný materiál pro stavbu svršku.
Kde je vzít při nedostatku prostředků? Naštěstí se objevila možnost v podstatě za práci získat velké
množství kolejnic, výhybek a dalších věcí. Abychom mohli být v našem snažení úspěšní, museli jsme
zorganizovat, na naše poměry několik nebývale velkých brigád, kdy nás pracovalo najednou třeba i
dvacet, a na cenný materiál si tak prací vydělat. Sladkou, nebo spíš rezavou odměnou, pro nás jsou
desítky metrů kolejí převážně rozměru 93/18 anebo 80/14, na devět výhybek různých poloměrů a
odbočení. Zakoupeny, a před jistou zkázou zachráněny, jsou také dvě středně těžké lokomotivy typu
BND 30. Tyto lokomotivy mají výfukové potrubí vedeno přes vodní labyrint, který zajišťuje mj. dobré
odhlučnění. Nejen proto, ale i pro svou výkonnost a dobrou adhezi najdou na naší železničce výborné
uplatnění. Na tomto místě bych chtěl všem, kteří se těchto klíčových a velmi náročných, ale přitom
dobrovolných brigád zúčastnili, mnohokrát poděkovat.

V Rajnochovicích také mohly konečně pokročit práce na opravě ředitelství lesní železnice (někdejší
správa arcibiskupské pily). Byla vyměněna některá okna, před dokončením je i oprava bytu, který má
sloužit jako zázemí pro pomocníky a brigádníky, zcela nově byla zhotovena replika dřevěného
balkónu a stal se tak ozdobou celého domu. Vybudovány byly toalety a také sprcha, která nám
v uplynulých letech tolik chyběla.
Díky získanému materiálu zažila samotná železnička nebývalý rozkvět. Depo, tedy v roce 2012
opravený „vagón,“ svou kapacitou přestal stačit. Vždyť do vagónu se vejdou taktak tři lokomotivy, ale
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máme i několik osobních vozů, další lokomotivy, jeden čerstvě opravený vagón „nářaďáček,“ na toto
všechno přece nemůže pršet, a to nepočítám kolik je v „depu“ uskladněných věcí! Proto jsme
zhotovili přístřešek, který z velké části eliminuje nepřízeň počasí. Na podzim jsme zakoupili a dovezli
ještě další vyřazenou „zetku,“ poslouží jako sklad drobného kolejiva a nářadí. A aby toho nebylo
málo,tak snad do konce tohoto roku se nám podaří přivést ještě jeden „velký“ vyřazený vagón, tento
vagón využijeme jako dílnu.
Poslední větší akcí bylo zahájení opravy plotu, který by měl uchránit těžce nabytý materiál před
nenechavýma rukama. Naopak z důvodu chybějících prostředků jsme nedokončili zbývající úpravy
terénu a zemní práce započaté v roce 2012. Nezbývá než si přát, aby se v příštím roce dařilo tak, jako
tomu bylo doposud.
Tomáš Hegar

HOSTÝNSKÝ SPORT
ŽHAVÁ PREMIÉRA HOSTÝNSKÉ 50
První ročník bikermaratonuHostýnská 50 se uskutečnil o víkendu v Bystřici pod Hostýnem. Po
Rusavské a Rohálovské 50 tak přichází nový závod, který nabídne krásy Hostýnských vrchů z pohledu
cyklisty.
„Bystřice je vstupní branou do Hostýnských vrchů, právě zde
by měla být taková akce. Mnoho jezdců tento kraj miluje.
V okolí je také početná skupina lidí, kteří jezdí na kole. Chtěli
jsme tak mít bikermaraton přímo v Bystřici,“ upřesnil ředitel
závodu Ondřej Fojtík. Zkušený borec,vítěz mnoha závodů
včetně slavného australského Crocodile,se tentokrát ujal role
pořadatele.Foja, jak Fojtíka přezdívají, je podle fanoušků
zárukou kvality. „Pokud mu půjde organizování stejně jako
závodění, stane se tato padesátka jistě tradičním závodem,“
popřál při startu starosta města Bystřice pod Hostýnem
Zdeněk Pánek, pod jehož záštitou se závod konal.
Na start na Masarykově náměstí se postavilo 350 jezdců.
Aktuální teplota 37, 3 ⁰ C, vlhkost vzduchu 8 ℅. Závod
odstartoval v pravé poledne. Diváci i jezdci byli pořádně nažhavení. Byl to pekáč, ale výborná trasa –
shodli se účastníci nového bikermaratonu. „Snažili jsme se vytyčit trasu, která by nebyla až tak fyzicky
náročná, ale spíše krásná projížďka. Vybrali jsme celý hřeben, ale i starou lesní železnici
v Rajnochovicích,“ popsal Fojtík. Vyplatilo se. „Pěkně zorganizovaný závod, především co se výběru
trasy týká. Dovolím si ho prohlásit za nejhezčí ze závodů, které se tu v okolí jedou, a těším se na další
rok,“ pochválila Kateřina Sedláčková. Jedinou závadou bylo tedy extrémní vedro, ale i s tím se borci
vypořádali po svém.„Posílili jsme o jednu občerstvovačku, tady pro diváky je počasí horší než pro
závodníky v lese,“ podotkl Ondřej Fojtík a zavzpomínal na začátek sezony, kdy se jelo na sněhu.
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Hlavně si závod užít - znělo areálem fotbalového hřiště v Zahájeném, kde probíhal doprovodný
program i zábava pro děti.
Chvíli po půl druhé se do cílové rovinky vřítila skupinka čtyř borců – favorizovaný Pavel Žák ztratil
nádskok a vítězem se stal Milan Daněk s časem 1:43:50 hod. „Bylo by to lepší, kdybychom na
Bludném trochu nezabloudili,“ komentoval za vedoucí jezdce Žák. Limit pro projetí tratě byl 5 hodin,
pohodovější cyklisté tedy měli dost času na kochání. „Sám kopec na úvod a závěr na pohodičku až do
Bystřice,“ zhodnotil Petr Musil.Za koly se tentokrát hodně prášilo, startovní číslo jako vstupenka na
koupaliště přišlo vhod.
Eva Mikešková
INOV-8 HOSTÝNSKÁ OSMA
O druhém srpnovém víkendu patřily především Rajnochovice a více méně celé Hostýnské vrchy
turistům a běžcům, kteří se účastnili 2.ročníku turisticko – běžeckého závodu jednotlivců a
dvoučlenných týmů INOV-8 Hostýnská osma. Tento rok měřila trať 62 kilometrů s převýšením 2500
metrů. Trasa byla vedena po turistických trasách a ve třech případech i po individuálně značených
lesních nebo polních cestách.
Trasa
Rajnochovice– Lázy – Čečetkov
–Maruška – Košovy – Vičanov Čerňava – Jehelník – Chvalčov
– Obřany - Klapinov - Pardus –
Rusava - Stiborovy boudy - Pod
Lysinou - Pod Javorčím k
rozcestí U Dubu a přes Okluk,
Holý vrch až na Tesák
Z Tesáku vedla trasa opět přes
Čerňavu, Jehelník až na Kelčský
Javorník, ze kterého se klesalo
okolo
zříceniny
hradu
Šaumburk do krásného údolí
Rajnochovic k potoku Juhyně.
Na start 10.8.2013 v 8 hodin se
postavilo 467 závodníků (z toho 112 žen) z celé České republiky a i ze Slovenska. Počasí bylo při startu
INOV-8 Hostýnské osmy klasické, po dlouhých týdnech tropických veder pršelo a bylo zataženo ideální pro běh. Startovní výstřel provedla místostarostka Jaroslava Jurčová, která vyslala dav
závodníků směrem ke kostelu a pak po červené turistické značce nahoru na Lázy. Zhruba za hodinu
volal jeden účastník, že zakopl a rozbil si hlavu. Na místo pod Čečetkovem vyjela záchranná skupina
Rescue team, provedla základní zdravotní vyšetření a předala zraněného záchranné službě ze Zlína.
Závod probíhal dle předpokladů. V čele vzniklo trio běžců Kasalík, Šilar, Petr, kteří si to v druhé půlce
trati tj. za Rusavou rozdali o medailové pozice. Za nimi běželi, šli všichni ostatní, kteří si užívali krásné
přírody Hostýnských vrchů.
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Rozdíl mezi prvním a posledním závodníkem, který prošel přes měřenou občerstvovací stanici na
Rusavě v polovině závodu, už narostl na 5hod a 50 minut. Na občerstvovacích stanicích ve Chvalčově,
na Rusavě a na Tesáku bylo pro závodníky nachystáno ovoce ( banány a melouny), různé druhy
oplatků, iontové nápoje, rozinky, sůl, chleba se sádlem, teplé polévky, pivo apod. Takže si každý
závodník mohl vybrat, na co měl právě chuť.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vítěz : Filip Šilar / Adidas Elvac (5:46:02)
2. místo : Radim Kasalík / Opavské dupy (5:53:17)
3. místo : Jiří Petr / Brno (5:54:08).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. žena : Barbora Válková / Salomon/Sunto/EPO s časem 6:40:35. P
1.dvojčlenný tým mužů : Daniel Hájek a Ondřej Švihák / Švirda a Dani s časem 6:00:39. 1. 1
1. dvojčlenný tým žen : Klára Rampírová a Kristýna Skalická / Adidas outdoor team v čase 7:50:08
1. dvojčlenný tým ,mix : Jana Dorazilová a Aleš Zajíc / Rudá hvězda Kroměříž v čase 7:23:14.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ostatní výsledky jsou uvedeny na webové stránce www.hostynskaosma.cz.
Rajnochovice statečně a velmi kvalitně reprezentoval Miroslav Maleňák, který s časem 7:35:05
obsadil 44. příčku v celkovém pořadí a v kategorii do 35 let byl dokonce na 21.
pozici!!
Poslední účastníci došli hodinu před oficiálním ukončením závodu, a to v čase
17:25:05. Jim patří taktéž velký obdiv, že závod dokončili. Bohužel buď díky
zranění anebo vyčerpáním nedorazilo do cíle 41 závodníků.
Od 17 hodin probíhal v blízkosti kulturního domu doprovodný program. Vystoupila
kapela Pole neorané, zavlnily se břišní tanečnice a od 20 hodin hrála hlavní
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skupina Endiaron z Prusinovic. Vstup byl volný pro všechny, takže kdo šel okolo, mohl se zastavit a
zakoupit pochutiny z udírny, pivo a poslechnout si vystoupení hudebních kapel.
V neděli od 9.30 hod při překrásném počasí probíhalo vyhlašování vítězů závodu ve všech kategoriích,
předání cen a vyhlášení tomboly ze všech přítomných (okolo 150 lidí). Prostě taková hezká tečka za
krásným víkendem stráveným v překrásném prostředí Hostýnských vrchů.Proto bychom chtěli
především poděkovat Obecnímu úřadu Rajnochovice, že nám umožnil zázemí v okolí obecního úřadu
a kulturního domu pro tento velmi organizačně náročný závod. Budeme velmi rádi, když se i 3. ročník
uskuteční právě v Rajnochovicích.
Veškeré další informace o závodě jsou buď na webových stránkách závodu www.hostynskaosma.cz a
nebo na facebooku.
Organizátoři INOV-8 Hostýnské osmy
Lukáš Tomčík
HOSTÝNSKÁ OSMA NA VLASTNÍ NOHY
Dne 10. srpna 2013 se v naší obci konal již druhý ročník ultra trailového závodu dvojic a jednotlivců,
jehož mottem bylo „Pojď do toho a překonej Hostýnské vrchy.“
Na start se postavilo téměř 500 nadšenců, kteří museli v časovém limitu 18,5 hodin zdolat 62
kilometrů s převýšením 2500 m. Čtrnáct dnů před závodem panovala tropická vedra, která jako
zázrakem po bouřce večer před závodem skončila, a tak se v 8.00 hodin mohli všichni vyznavači
horských běhů vydat napříč malebnými Hostýnskými vrchy za příjemné teploty 15 stupňů
s osvěžujícím drobným deštěm. Už začátek závodu byl hodně rychlý. Jako kdyby se běžel půlmaratón
po asfaltu. První kontrola nás čekala na Lázech. Rychle orazit kartu a pryč po krásné hřebenovce se
seběhem na Košovy. Naštěstí se startovní pole rychle roztrhalo. Poté bylo potřeba vystoupat na
Tesák přes Vičanov a dále na Jehelník, kde stála další kontrola a konečně občerstvovačka na 23.
kilometru na Chvalčově, kde byla pro závodníky přichystána spousta dobrot – tatranky, banány,
melouny, ionťáky, prostě vše, co tělo při sportovním výkonu potřebuje. Rychle dobít energii, protože
další osvěžení nás čekalo až na 34. kilometru na Rusavě a takové kopce jako jsou Obřany a rusavský
Pardus seberou hodně sil. Místní nás však
vehementně povzbuzovali, a to nás
motivovalo před dlouhou pasáží přes
Ondřejovsko, kde se běží dost zostra na to, že
v nohách jsme měli už přes 40 kilometrů.
Už aby se objevil Tesák, kde byla na
občerstvovačce tolik potřebná sůl na křeče v
nohou, které se ani mně nevyhly. Doplnit
vodu, něco zobnout a šlo se dál do posledních
kopců – Čerňava a Kelečský Javorník na 55.
kilometru, kde stála další z mnoha kontrol. Té jsem na vrcholu Kelečáku nezáviděl, při pomyšlení, že
tam budou sedět u ohně dlouho do noci a čekat na poslední závodníky, kteří měli limit na zdolání
nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů až půl hodiny po půlnoci. Seběh do Rajnochovic už byl potom
potěšením s myšlenkou na zasloužené pivo a guláš. První závodník Filip Šilar z týmu Adidas/Elvac
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dorazil do cíle ve skvělém čase 5:46:02 hodin a postupem času dobíhali a později i docházeli ostatní
závodníci až do pozdních nočních hodin.
Musím pochválit organizátory v čele s Lukášem Tomčíkem za skvěle zorganizovaný závod od
občerstvovaček, přes značení trasy až po večerní
doprovodný program, kde zahrály dvě kapely a vystoupily
břišní tanečnice. V neděli ráno se pak konalo vyhlášení
výsledků, předávání cen a tombola. Závod jsem si moc užil a
i díky němu si našel skvělého parťáka na další závod,
Beskydskou sedmičku, tj. mistrovství ČR v horském
maratonu dvojic, který mne čekal první víkend v září. Trasa
vedla hlavním hřebenem Beskyd přes 7 nejvyšších vrcholů
v délce 90 km a s převýšením téměř 5000 m, takže jsme při něm nastoupali téměř takové převýšení,
jako kdybychom zdolali druhou nejvyšší horu světa K2. Závod v Hostýnských vrších byl pro mne proto
skvělou přípravou před touto akcí a i díky němu jsme dosáhli dobrého výsledku.
Miroslav Maleňák
S NORDIC WALKING HOLÍ VYDEJ SE DO OKOLÍ
Projektu spolupráce MAS Podhostýnska, o.s. a O.s. MAS Střední Vsetínsko
Realizace: duben – prosinec 2013
Společný projekt Místní akční skupiny Podhostýnska, o. s., a Občanského
sdružení MAS Střední Vsetínsko má zpěvný název „S nordicwalking holí
vydej se do okolí“. Na jeho realizaci se pilně pracuje od začátku letošního
roku a nejde v něm o nic jiného než o nový, zdravý a pro všechny vhodný
rekreační sport – chůzi volnou přírodou s použitím speciálních holí – o nordicwalking. Oproti běžné
chůzi při něm člověk spotřebuje daleko více energie a při správné technice zaměstná až 90 %
svalstva svého těla. Tento způsob chůze nevyžaduje nutně žádnou tělesnou zdatnost a je vhodný jak
pro mladé, tak pro lidi v produktivním věku a seniory. Základem úspěšného projektu obou místních
akčních skupin a Nordicwalking centra při Wellness hotelu SolaGratia je záměr vytvořit v Hostýnských
vrších síť tras s náležitou materiálně technickou základnou a informačním zázemím. Do realizace
projektu je zapojeno celkem 17 obcí (osm na území Místní akční skupiny Podhostýnsko a devět
z území MAS Střední Vsetínsko), několik partnerů z podnikatelské i neziskové sféry, média a
profesionální lektoři z občanského sdružení Nordicwalking live, o.s.
V obci Rajnochovice, stejně jako v dalších partnerských obcích, jsou nainstalovány informační tabule,
na nichž zájemci získají informace o správné technice severské chůze. Najdou zde mapu Hostýnskovsetínských vrchů s vyznačením velkého a malého nordic-walkingového okruhu s navazujícími dalšími
trasami v nejbližším okolí. Projekt počítal také s vytvořením obrazové a mapové aplikace umístěné na
webových stránkách Nordicwalking centra a stránkách obou místních akčních skupin, kde si turisté a
zájemci budou moci naplánovat trasu, zjistit její délku, profil, převýšení a třeba i zajímavosti o historii
navštívených míst. Projekt je navíc součástí jedinečné akce Tour NordicWalking, která se v letošním
roce uskutečnila na 16 místech České republiky a již třetím rokem nabízí pod záštitou ministra
zdravotnictví seriál akcí podporující severskou chůzi. V našem městě se tato akce uskutečnila 28. září
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2013 v areálu hotelu SolaGratia v Bystřici pod Hostýnem pod názvem „Extremnordicwalking
maraton 2013“. Pořadatelé připravili maraton a půlmaraton v severské chůzi s délkou a převýšením,
které nemají na území České republiky srovnání spolu s originálním doprovodným programem pro
děti, zdraví i kondici.
Celý projekt se realizačně blíží ke svému konci, ale semináře, procházky i maratony v rámci severské
chůze chceme na našem území zachovat i do budoucna.
Sledujte webové stránky www.mas-podhostynska či www.nwmaraton.cz, kde budou naše aktivity
aktualizovány a přidejte se k nám!

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z RAJNOCHOVIC V ROCE 2013
Je již pravidlem, že na začátku každého roku se koná valná hromada SDH Rajnochovice, kde se
hodnotí uplynulý rok a plánuje se činnost na rok nadcházející. Pro tento rok jsme si vytyčili jasný plán
- uspořádat pár kulturních akcí v naší vesnici a okrskovou soutěž v požárním sportu, oslavit založení
sboru a zúčastnit se co možná největšího počtu soutěží. Jak se nám to povedlo, posuďte sami.
První významnou kulturní akcí letošního roku pořádanou SDH Rajnochovice se stal již tradiční ples,
který se konal 26. ledna. Účast na letošním plese byla lepší než v loňských letech, ale je stále co
zlepšovat a snažit se o vyšší návštěvnost a zajištění lepšího kulturního zážitku pro naše občany.
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Na začátku února se každým rokem o
masopustu vodí medvěd. V pořádání této akce
se střídají již několik let místní spolky. Letos
přišla řada na nás, a tak jsme se tohoto úkolu
zhostili. Maškarní průvod za doprovodu živé
hudby procházel naší vesnicí, kde ho u každého
domu
srdečně
vítali
s
připraveným
občerstvením. Všechny sbory dobrovolných
hasičů se každý rok účastní aspoň jedné
okrskové hasičské soutěže. Ta má prověřit
fyzickou a technickou zdatnost jednotlivých
sborů. V letošním roce se závody konaly
v Rajnochovicích 18. 5. na fotbalovém hřišti. Soutěžilo se v požárním útoku a náš sbor dosáhl
krásného druhého místa s časem 22,28 s hned za SDH Vítonice s časem 21,47 s.

V tomto roce čekala náš sbor velká událost, sedmdesát let od založení. Sbor dobrovolných hasičů
Rajnochovic vznikl 3. 1. 1943. Oslavy se konaly 1. června spolu s Kácením máje v Rajnochovicích.
Zahájili jsme již v dopoledních hodinách a to slavnostním pochodem k pomníku padlých za 2. světové
války a položením věnce. Po přesunu do tělocvičny místní základní školy následoval další průběh
oslav. Zúčastnili se zástupci okrsku Podhradní Lhota a zástupci sborů dobrovolných hasičů z okolních
vesnic.V odpoledních hodinách se konalo již třetí Kácení máje v Rajnochovicích. Máj byl postaven za
pomoci členů našeho sboru a ostatních občanů, za což jim srdečně děkujeme. Celý týden byl pak
tento máj bedlivě střežen, jak ve dne za pomoci dětí ze Základní školy v Rajnochovicích, tak v noci
námi. Bohatý program pro děti i dospělé nám ze začátku kazilo počasí, ale odpoledne už jsme si mohli
tuto akci všichni naplno užít.
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Jelikož jsme se v posledních letech začali aktivně věnovat hasičskému sportu, přihlásili jsme se do
Podhostýnské hasičské ligy, kde jsme letos skončili uprostřed sportovního pole. K tomuto výsledku
přispělo také pořízení nového auta Volkswagen Transporter, které se nám podařilo získat převodem
od Policie ČR. Letos jsme navštívili přes 23 soutěží v požárním útoku.

Na přelomu měsíců července a srpna se koná již po mnoho let v Rajnochovicích tradiční Anenská
pouť. V sobotu, před hlavním dnem této slavnosti, jsme pořádali první ročník venkovní diskotéky na
parkovišti u tělocvičny v Rajnochovicích. Po celou dobu si návštěvníci mohli užít dobrého jídla z naší
udírny, specialit na grilu a v neposlední řadě kvalitního pití. Neděle se pak stala jedním z nejteplejších
dnů letošního roku, a proto jsme museli dbát na dostatečné občerstvení návštěvníků v tak parném
dni.
V letošním roce jsme vypomáhali s pořádáním prvního ročníku cyklistického závodu Hostýnská 50.
Tento závod se uskutečnil 3. 8. a my jsme dohlíželi na bezpečnost účastnílů v nejfrekventovanějších
místech. Jednalo se hlavně o přejezd hlavní cesty před Hostincem na Trojáku. Odměnou pro nás byl
hladký průběh závodu a nádherné letní počasí.
Jako jeden z velkých úspěchů nesmíme opomenout nalezení devítiletého chlapce, který se ztratil 5. 8.
2013 při táborové hře. Celou noc jsme ho hledali v těžkém terénu v lesích na Košovech za vydatného
deště a větru. Naštěstí se podařilo v ranních hodinách chlapce najít živého a zdravého. Do této akce
bylo zapojeno na 115 dobrovolných a profesionálních hasičů z celého Zlínského kraje.
Letos ještě hodláme spolu ostatními občany naší obce navštívit vinný sklípek v Polešovicích. Tato
exkurze slibuje skvělou zábavu spolu s dobrým pitím, jídlem a hudbou.
Každý by si přál poklidné Vánoce, a zvláště pak děti bohatého Ježíška. Proto je musí začátkem
prosince v Rajnochovicích navštívit Mikuláš spolu se štědrými anděly a divokými čerty, kteří jim
přečtou hříchy napáchané za uplynulý rok a sjednají nápravu, aby mohly prožít Vánoce s čistým
štítem.
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Na závěr bych chtěl jménem Sboru dobrovolných hasičů z Rajnochovic srdečně poděkovat rodinám
hasičů za jejich trpělivost a výpomoc, ale také všem ostatním občanům, kteří nás jakkoliv v letošním
roce podporovali.
Jan Gajdoš
SK SOKOL RAJNOCHOVICE
SK Rajnochovice zahájila svou činnost fotbalovou jarní soutěží, kdy se muži umístnili na 3. místě a
starší přípravka žáků obsadila 5. místo.Podzimní soutěž se nám rozšířila o mladší žáky, kteří skončili
na poslední 8. příčce tabulky.Starší přípravka se umístila na 7. místě a muži přezimují na 4. místě
okresní soutěže kroměřížského kraje.
Během letní přestávky proběhla celková rekonstrukce kabin, včetně sprch a WC. Zakoupili jsme
pojízdné zavlažovací zařízení a za značného finančního příspěvku obcí Rajnochovice a Podhradní
Lhota také autobus.
Renata Doležalová

ŠACHOVÝ KLUB RAJNOCHOVICE
V minulé sezoně 2012/13 jsme měli jediný úkol, a to zachránit se v soutěži, což se nám nakonec
podařilo. Ve spolupráci se základní školou vedeme šachový kroužek, který navštěvuje 11 dětí. Pro
sezonu 2013/14 nás zřejmě opět čekají záchranářské práce, protože máme oslabený kádr. Ale i tak
chceme dobře reprezentovat naší obec Rajnochovice. Závěrem bych chtěl poděkovat obecní radě
obce Rajnochovice za finanční příspěvek, bez kterého bychom nemohli existovat a ZŠ Rajnochovice za
poskytnutí hrací místnosti v tělocvičně. Letošní soutěž teprve začínají. Máme za sebou první kolo,
ve kterém jsme testovali favorita celé soutěže Zbrojovku Vsetín B - prohráli jsme tam 5,5 : 2,5. Za ŠK
Rajnochovice remizovali na Lamper,Uhlíř,Stahala,Hradil a Liška.
Jiří Uhlíř
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JEZDECKÁ SEZÓNA
Závodní sezóna v roce 2013 byla pro jezdce z
Rajnochovic opět velice úspěšná. Účastnili jsme se
mnoha závodů nejen v České republice, ale i v
zahraničí.
V květnu jsme slavili první úspěchy na závodech v
Koryčanech, kde se Monika Marešová umístila se
svým koněm Dunitem na 1. a 4. místě v rychlostních
disciplínách Barrel race a Pole bending. V červnu již
tradičně proběhl 19. ročník westernových závodů v
Rajnochovicích. Dopolední část byla věnována
disciplínám pro mládež a odpoledne závodili dospělí jezdci. Celkem se zúčastnilo přes 40 jezdců a
koní.
O letních prázdninách následovaly závody v Jankovicích, Polkovicích, Bezměrově a ukázka ve Velkých
Karlovicích. Na těchto závodech jezdecký klub Rajnochovice reprezentovali: Jana Uhříková, Kristýna
Molináriová, Kristýna Rudolfová, Aneta Antošová, Adéla Koblihová, Zuzana Boráková, Lucie Boráková,
Lucie Piškulová, Eliška Doleželová, Jaroslav Novosad a Monika Marešová.
V září jsme uspořádali v Rajnochovicích první ročník hobby závodů jen pro koně plemene Hafling.
Tyto byly příjemným zpestřením jezdecké sezóny a pro pozitivní ohlasy jsme se rozhodli pořádat tuto
akci tradičně každý rok. Nejlépe se dařilo jezdkyním z naší stáje Monice Marešové na koni Metrix a
Adéle Koblihové na koni Matěj.
Na konci prázdnin se konalo MČR v Horce nad Moravou, kde se Monika Marešová se svým koněm
Dunitem umístila na 2. místě v disciplíně Pole bending OPEN a 3.místě v Barrel race OPEN.
Ve dnech 4. - 6.10. jsme se již potřetí zúčastnili MEC (Middle European Cup), pořádaný v maďarském
městě Székesfehérvár. Za Český tým startovalo 28 závodníků a
mezi nimi i členka naší stáje Monika Marešová s koněm Dunit a
z třídenních závodů si odvezli krásné 2. a 4. místo v disciplíně
Barrel race OPEN a 6. místo v Team penning (práce
s dobytkem). Díky perfektních výkonům všech jezdců se Česká
republika umístila na 1. místě. Jezdeckou sezónu jsme završili
tradičně hubertovou jízdou v Policích a Hošťálkové, kde jsme
spolu s ostatními jezdci zhodnotili letošní rok.
Jaroslav Novosad
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 BYL PŘEPLNĚN AKCEMI.
Paní vychovatelka Lenka Baďurová s maminkou Evou Vašinovou pokračovala v organizování tvořivých
dílen, kdy se maminky s dětmi učily plést košíky, zvonky, vyrábět obrázky ubrouskovou a
prostřihovanou technikou, vánoční ozdoby, vyrábět bižuterii, malovat na hedvábí, na tašky, na trička
apod. Pokračovala akce Školní babička, kterou jsme rozšířili i na manželské páry. Setkávali se učitelé,
zástupci obce, rodiče i příbuzní, a zlepšovala se vzájemná komunikace. Družina společně
s rajnochovskými ženami, učiteli, rodiči a MŠ uspořádala 3. ročník Velikonoční prodejní výstavky
lidové a dětské tvořivosti. Dále jsme také úzce spolupracovali s Mateřským centrem Kamínek
v Podlesí, s místními spolky, se sportovci a hasiči, se sdružením Život na venkově, s rodiči dětí, při
setkávání předškoláků, při organizací akcí, nebo i při návštěvě u rodičů dětí doma. Dá se říci, že se
prohloubila spolupráce školy s veřejností. Atmosféra na škole je vstřícná, učitelé komunikují s dětmi
na dobré úrovni a také nás podporuje pan ředitel Vladimír Konečný.
JEDNORÁZOVÉ AKCE
První větší školní akcí na podzim byly páté volby a korunovace krále školy. Tradičně předcházela
výběru krále z 9. třídy / zástupce žáků/ předvolební kampaň, na které se žáci dozvěděli, co kladného
u každého žáka z 9. třídy spolužáci vypozorovali a čeho si na nich cení. Tato hodnocení na listinách si
potom také odnesli na propouštěcích listech, když naši školu na konci školního roku opouštěli.
Povahové vlastnosti jsou sepisovány citlivě, ale zároveň i pravdivě. To znamená, že každou napsanou
vlastnost uvedl aspoň jeden spolužák. Zpravidla však se tyto vlastnosti opakují, protože jsou pro
daného člověka výrazné. Nezáleží tedy vůbec na jejich počtu a nedojde k srovnávání, že někdo je
lepší, protože má dobrých vlastností napsáno více. Voleb se tentokráte účastnili spolužáci od 4. do 9.
třídy. Následující den proběhla korunovace. Ta začala proslovem bývalého krále, Ondřeje Žídka,
kterého nová škola pro tuto akci ochotně uvolnila a zároveň ocenila, že má ve své škole žáka,
kterému dali spolužáci důvěru. Ondra nám řekl, jak se mu na škole daří, na co v naší škole rád
vzpomíná, co by přítomným spolužákům poradil. Potom následovala vědomostní soutěž o naší škole,
kterou připravil pan učitel Švarc. Zástupci tříd dostávali otázky z oblasti témat o učitelích, sportu,
historii školy a různé jiné. Takže šlo o další vesměs humorné pojetí života v naší škole. Potom pan
učitel Vilášek moderoval takzvaný Tipsport, kdy spolužáci tipovali, kdo se stane králem a každého
kandidáta humorně představil.
Napínavým způsobem byl vyhlášen král, tentokráte Tomáš Hradil, a ten si k sobě zvolil místokrálovnu
Michaelu Halenčákovou. Do funkce jej pasoval pan ředitel Konečný. Tomáš obdržel publikaci o
Zlínském kraji a jmenovací dekret. Pak vystupovali jednotliví žáci a třídy s blahopřáním, dárky,
básničkami, písničkami, a dostávali bonbony a rajdukát. To je školní platidlo na výměnu jedné špatné
známky, či poznámky. Král pak během celého školního roku vystupoval jménem žáků a pomáhal při
různých akcích, jako zástupce dětí.
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V říjnu rodiče i učitelé s dětmi opět vyráběli krásné podzimní skřítky Podzimníčky.

Začátkem listopadu jsme uspávali broučky s lampiónovým průvodem. Děti večer přenášely broučky
ze školy do chaloupky u studánky za kostelem, zpívaly jim písničku, hrály na flétnu, a předaly nový
vzkaz na zimu.
Po cestě si svítily lampiony a na zpáteční cestě pily horký „rajnochovský rozehřívák.“ Akci navštívilo
asi 100 lidí, zájem veřejnosti bývá velký.
Paní učitelka z I. třídy Naďa Málková pozvala rodiče na slavnostní předávání slabikářů a pasování na
čtenáře. Děti učinily slib čtenáře, pasoval je sám král školy a předvedly rodičům a příbuzným, jak už
umí číst a psát.
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V prosinci si žáci uspořádali Mikulášskou nadílku, při které žertovným způsobem popsali hříchy a
dobré skutky žáků a učitelů naší školy v Zlaté knize. Starší žáci pozvali mladší děti na Mikulášskou
diskotéku do tělocvičny školy. Děti si zatancovaly a zasoutěžily za doprovodu diskotékové hudby.

Začátkem prosince také děti navštívily místní knihovnu, kde měly připraveny čertovské soutěže.
Kreslily čertovské a andělské obrázky a podepisovaly smlouvu s čertem, kde rozhodovaly, zda patří do
kategorie: jsem hodný, zlobím, ale polepším se, jsem nenapravitelný.

Před Vánocemi pak navštívili prvňáčci hospodářství jedné spolužačky - rodiny Hešlarů, kde viděli
krávy, telátko, ovečky, slepice, kočku, psa a dozvěděli se něco o zvířátkách a jejich chovu. A na
zpáteční cestě pozorovali také koně v hostinci Ve Dvoře.

Ve třídách proběhly tradiční Vánoční besídky. Děti si dávaly dárky, vyráběly svícny a povídaly o
vánočních zvycích. Většina tříd si tak užila třídnické hodiny.
Těsně před Vánoci šly děti z družiny navštívit les a donést dárky také zvířátkům.
Koncem ledna jsme připravili opět netradiční zápis. Předškoláci za své vědomosti získali 10 rajdukátů,
které pak v improvizovaném školním obchodě měnili za drobné papírenské zboží, čímž zároveň
prokazovali umění v počítání. Při prověřování znalostí jsme použili výstupů z projektu předškolního
alternativního vzdělávání Šance.
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Někteří vybraní žáci nocovali ve škole v rámci Noci s Andersenem. Tentokrát jsme začali dříve a
devátá třída společně s učitelkami připravili Cestu za pokladem na místní zříceninu hradu Šaumburk.
Po cestě jsme psali tajné vzkazy pomocí přírodnin, pozorovali mraveniště, sázeli stromečky, zkoušeli
rychlý pohyb lesním terénem, vymýšleli oslavné básničky a hlavně hledali poklad. Poklad hlídali rytíři
a hradní pán - náš král školy a hradní paní-místokrálovna. A my jsme ho našli! V stmívajícím lese to
byl na těchto historií opředených místech zajímavý zážitek. Ve škole jsme pak unaveni strávili
zajímavou noc.

Významné ocenění Obecní knihovny Rajnochovice - Nejlepší čtenář roku 2012 dostal žák 5. třídy
Jakub Herman a cenu mu předala knihovnice. Zároveň byly do místní knihovny nakoupeny knihy
z edice Tintinova dobrodružství, které rád čte.

Velkolepý 3.ročník Velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová s místními
ženami a maminkami. V kulturním domě byly vystaveny práce našich dětí a také jejich rodičů, dětí
z MŠ, výrobky lidí z naší obce všeho druhu a také drobných pozvaných řemeslníků. Všechny
návštěvníky opět potěšila bohatá nabídka.
Děti s družinou v květnu vystupovaly na akci místních hasičů - kácení máje.
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Akce Školní babička byla tentokrát rozšířena. Shodli jsme se v tom, že se má využít každá příležitost,
kdy chtějí děti udělat starším lidem radost. Naše děti si vybraly více školních babiček i manželských
párů z Rajnochovic, z Podhradní Lhoty a jednu babičku z Komárna. Celkem 17 osob. Všem babičkám i
dědečkům donesly kytičku a pamětní listinu s dopisem. V každé obci nás doprovodili zástupci
obecního úřadu.
Babičky i dědečci vzpomínali na své dětství, školu a užili jsme si s nimi spoustu pohody a legrace.

Představení ke Dni matek bylo plné tancování, básniček a písniček pro maminky. S milými ukázkami
klasických i moderních tanců pod vedením paní učitelky Vlachové se předvedly jen ty děti, které
tancovaly s chutí, a tancovali skoro všichni. Družina ukázala country tance. Starší děvčata si
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natrénovala sama s mladšími zumbu. Starší chlapci trochu provokovali moderním tancem a
bezkonkurenční kroužek aerobiku předvedl skladbu s názvem Pošta pro tebe, s kterou vítězí na
soutěžích.
Skladbu vymyslela a připravila paní učitelka Mičková a secvičila Nela Ondroušková.

Občanské sdružení Život na venkově uspořádalo ve spolupráci se školou pro rajnochovské děti
atletické závody v běhu, skoku, šplhu a hodu.

Na výlet jsme se jeli s I. stupněm do Ranče v Kostelanech. Viděli jsme stáje, chov koní, obydlí indiána
i s pravým indiánem, kovbojský hřbitov, jízdu na koni, divadlo, trénovali hod tomahavkem, provlékali
jsme podkovu, házeli lasem a utráceli v indiánském obchůdku.
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V rámci práce s mapou u příležitosti dne k Ochraně života zkusily děti ze 4. a 5. třídy vytvářet mapy,
schovávat a následně hledat věci v terénu, podle příkladu tzv. kešek. Velmi je to bavilo.
Žáci 5. a 4. třídy se na závěr školního roku rozloučili Nocováním ve škole.

Zakončili tak celoroční setkávání u příležitosti svých narozenin a rozloučili se svou třídní učitelkou.
Každý z nich vyslovil své přání do budoucna pro kolektiv, sebe a školu. Jejich slova byla dojemná a
moudrá.

Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9.třídy, kteří nás obdarovali dortem a dostali od nás
žákovské knížky za všech 9 let a propouštěcí listinu. Připravili si také počítačovou prezentaci svých let
od dětství až po současnost.
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Poslední školní den připravily ženy ze Sportovního klubu Rajnochovic s rodiči, hasiči a paní
vychovatelkou Indiánský den s táborákem. Děti si prohlédly pravé tee-pee (týpí), které ušila paní
Sobková, rýžovaly zlato, lovily medvěda, chytaly ryby, opékaly špekáčky, skákaly v pytli.

DLOUHODOBÉ AKCE
Po celý rok probíhaly na I. stupni taneční přestávky. Děti z I. stupně si chodily zatancovat a zacvičit
do školní jídelny, předcvičovaly jim starší spolužačky. V rámci školní družiny děti navštěvovaly jednou
měsíčně místní knihovnu. Paní knihovnice Dita Uhříková pro ně chystala soutěže, tématické besedy o
knihách, pohoštění, zajímavé knihy.

Rodiče s předškolními dětmi se setkávali a poznávali v čtyřech přípravných hodinách s paní učitelkou
Janou Gajdošovou. Pro práci dětí byly zapůjčeny montessori pomůcky z Mateřského centra Kamínek
z Podlesí, paní učitelka vycházela při setkávání z projektu pro předškolní vzdělávání Šance pro vaše
dítě.
V 4. a 5. třídě jsme se pravidelně setkávali u příležitosti třídnických hodin a oslav narozenin žáků a
projednávali jsme různá témata etické výchovy.
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Maminky s paní družinářkou pořádaly tvůrčí dílny, které byly velmi oblíbené. Rodiče s dětmi i další
lidé z řad veřejnosti si vyráběli krásné věci.

KROUŽKY
Dyslektický kroužek paní Aleny Zdráhalové pomáhal dětem překonat obtíže v učení. Logopedický
kroužek pokračoval pod vedením paní učitelky Naděždy Málkové. Aerobik pod vedením Nely
Ondrouškové nás potěšil a reprezentoval svým vystoupením, tentokrát na téma Pošta pro tebe.
Mladší děti navštěvovaly kroužek fotbalu pod vedením Josefa Mrázka. Děvčata i chlapci si zacvičili
v tanečním kroužku s Markétou Palátovou. Šachový kroužek vedl pan Jiří Uhlíř a Josef Valenta.
Kroužek národopisných tanců Javorníček vedli naši bývalí žáci, sourozenci Jan a Dominika Hradilovi.
Žáci v prostorách naší školy navštěvovali také ZUŠ Bystřice pod Hostýnem a náboženství.
Mgr. Jana Gajdošová
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ZE ŽIVOTA RAJNOCHOVSKÉ FARNOSTI
Rok 2013 proběhl v rajnochovské farnosti v podobné režii jako v minulých letech. Kromě toho však
letos vynikla číslovka 20. Mnozí jste zaregistrovali, že Centrum života mládeže sídlící na faře, oslavilo
letos 20 let své existence. Než se za touto událostí poohlédneme, připomeňme si ještě jedno
dvacetileté výročí související se životem farnosti.
Před dvaceti lety, 27. února 1993, odešel do Boží náruče František Hnila, který byl
duchovním správcem farnosti Rajnochovice od r. 1978. Prožil zde posledních 15 let
svého kněžského života a mnozí na jeho službu s vděčností vzpomínají. Jeho životní
příběh nebyl vůbec snadný, nicméně přes – anebo právě pro - mnohá strádání se stal
člověkem velkého srdce. Jeho bohoslovecké studentské roky u salesiánů byly
poznamenány okupací, později po násilné internaci řeholníků a vyšetřovací vazbě r.
1951 byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k 23 letům vězení, přičemž musel např. pracovat na
tzv. věži smrti na Jáchymovsku. V r. 1960 byl na amnestii propuštěn, pracoval jako dělník a v r. 1969
se mohl vrátit do duchovní služby jako správce farnosti Všemina. R. 1978 přišel do naší farnosti, kde
sloužil, nakolik mu podlomené zdraví dovolovalo. Po roce 1989 se dočkal rehabilitace a zároveň si
velice přál, aby do Rajnochovic na faru jednou mohli jezdit mladí z blízkého i širokého okolí. Otec
František zemřel na konci února 1993 ve věku 77 let a v červenci téhož roku bylo v Rajnochovicích
zřízeno Arcidiecézní centrum života mládeže pod názvem Přístav.Centrum života mládeže tedy slouží
mladým z celé arcidiecéze již krásných 20 let. Za tu dobu se na Přístavu setkalo několik tisíc mladých,
z nichž pro mnohé se stal Přístav srdeční záležitostí. Letošní oslavy proběhly poslední prázdninový
víkend a celé byly prostoupeny atmosférou radosti a vděčnosti. Středem oslav se stala děkovná
bohoslužba, které předsedal olomoucký arcibiskup Jan Graubner. Odpolední program probíhal jak
v kostele, tak na faře a v celém jejím blízkém okolí. Nechyběla společná modlitba, kultura, zábava ani
sport. Ze vzácných hostů kromě arcibiskupa potěšila i přítomnost ředitele Sekce pro mládež České
biskupské konference dr. Jana Balíka a bývalých farářů Ivana Fišara a Kamila Obra. Díky Centru pro
mládež se Rajnochovice staly jednoznačně jednou z nejznámějších obcí na celé Moravě.

Rajnochovská farnost není bohatá jen na mladé lidi, kteří ji navštěvují, ale i na kulturní památky,
které jsou dědictvím z dřívějšího působení olomouckého arcibiskupství. Letos prošla restaurováním
barokní socha sv. Jana Nepomuckého naproti faře, která pochází z první poloviny 18. století a patří
mezi skutečné skvosty barokního sochařského umění. Na restaurování finančně přispěli farnosti
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Zlínský kraj a obce Rajnochovice a Podhradní Lhota. Ze vzácných kulturních památek čeká na svou
obnovu ještě Pieta umístěná na místním hřbitově.
P. Jiří Pospíšil

A ŽIVOT JDE DÁL
ROK 2013
počet obyvatel k datu 25. 11. 2013 – 540 osob
přistěhovaní do obce : 8 osob
odstěhovaní z obce : 16

NAROZENÍ:
Mardani David
Kunovský Nikolas Alex
Horáčková Natálie
Kotrlová Natálie
Novotný Matěj

ZESNULÍ :
Červenková Marie
Uhřík Radek
Hruška Jan
Hruška František
Mlčák Vladimír
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PLÁNY DO ROKU 2014






Dokončení vodojemu v Rosošném
Výměna oken v bytovce Rajnochovice 139
Rozšíření dětského hřiště
Vybudování kluziště za tělocvičnou ZŠ
Údržba víceúčelového hřiště za základní školou

Foto Ondřej Valenta
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