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SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ

2010 - 2014

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
Končí volební období a proto bychom rádi vydáním speciálního
Rajnochovského zpravodaje připomněli práci zastupitelstva za toto volební
období v letech 2010 – 2014. Je mou povinností poděkovat všem
zastupitelům za odvedenou práci, za pomoc při realizaci různých projektů
ke zlepšení života v naší obci. Poděkování patří též zaměstnankyním
obecního úřadu za jejich každodenní práci. Rovněž budoucím
zastupitelům,kteří vzejdou z nastávajících komunálních voleb, přeji hodně
úspěchů v práci pro naši obec.
Starosta obce Rajnochovice
ANTONÍN UHŘÍK
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Složení zastupitelstva obce Rajnochovice zvoleno na ustanovujícím
zasedání dne 11.11.2010.
ČLENOVÉ RADY OBCE
Antonín Uhřík – starosta
Jaroslava Jurčová – místostarostka
Jan Kobliha – radní a předseda Sboru pro občanské záležitosti
Petr Blažek – radní a předseda finanční komise
Jiří Hešlar – radní a předseda komise pro rozvoj a obnovu venkova
Ostatní členové zastupitelstva a členové výborů a komisí:
Kontrolní výbor
Předseda: Uhlíř Jiří
Členové: Hildebrand Leoš, Fojtík Jiří
Finanční výbor
Předseda: Blažek Petr
Členové: Staňková Renata, Strápek Tomáš
Komise pro rozvoj a obnovu venkova
Předseda: Hešlar Jiří
Členové: Mrázek Josef, Gajdůšek Jaroslav
Komise ochrany veřejného pořádku a životního prostředí
Předseda: Blažek Martin
Členové: Svěch Tomáš, Steinbauer Petr

Pan Mrázek Josef je členem KSČM, ostatní členové zastupitelstva nejsou
členy žádné politické strany a politického hnutí.
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První Rajnochovský zpravodaj byl vydán v roce 2011, aby informoval o
dění v naší obci v oblasti kulturní, společenské, ale především poukázal
na obnovu a regeneraci společného majetku obce Rajnochovice.

Investice v roce 2011
Příprava rozpočtu na rok 2011
Montáž vodoměrů v bytovce č.265 – 30 000 Kč
Dokončení klimatizace v kuchyni ZŠ Rajnochovice – 23 000 Kč
Nové chodníky u bytovky č.26 – 85 000 Kč
Oprava parkoviště u bytovky č.26 – 11 800 Kč
Oprava venkovní omítky bytovky č.26 – 6 300 Kč
Oprava větracích otvorů vyvedených nad střechu, bytovka č.26 – 4 000 Kč
Oprava oplechování komínů, bytovka č.26 – 9 000 Kč
Oprava obecních cest – 115 553 Kč
Rekonstrukce jídelny v ZŠ Rajnochovice – 1 597 935 / 798 000 Kč (dotace)
KÚ / ZK
Bytovka č.265, 26 digitalizace STA antény – 10 000 Kč
Oprava cesty na Paseky / 20 000 Kč finanční podpora chatařům
Zakoupení 10 ks zahradních laviček a stolů pro potřeby obce ve výši 14 500
Kč
Zakoupení víceúčelového traktoru Starjet 4x4 s příslušenstvím 190 000 Kč
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Pasport dopravního značení v obci a doplnění potřebných značek
V tělocvičně ZŠ nové vybavení v kuchyňce ve výši 20 000 Kč
Výměna dveří na Obecním úřadě – 37 000 Kč
Obec podpořila projekt Otevřené brány kostelů každoročním příspěvkem
15 000 Kč

Podpora společenského a kulturního života v obci
Rajnochovice v roce 2011

Udělení symbolů obce

Rajnochovice získaly dekret k užívání obecního znaku a vlajky.
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Proběhl první ročník Velikonoční výstavy, jež pořádala ZŠ škola
v zastoupení Lenky Baďurové spolu s turistickým oddílem žen a Obecního
úřadu.
Sbor dobrovolných hasičů Rajnochovice obnovil tradici kácení máje,které
proběhlo 28.května.
28.8.se uskutečnilo rozloučení s farářem Kamilem Obrem, který odcházel
na své nové působiště do Rožnova pod Radhoštěm (působil zde od r. 2001
do r.2011).
V roce 2011 přemístil své působiště i šachový klub a to z Podhradní Lhoty
do Rajnochovic.
A v roce 2011 se také konal první ročník Guláše Rajnochovic (záznam o
průběhu této akce je v Rajnochovském zpravodaji 2012, protože probíhala
již po uzávěrce).

Foto: Lenka Baďurová
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Foto: Jarmila Kuncová
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Investice v roce 2012
Příprava rozpočtu na rok 2012
Rekonstrukce kuchyně ZŠ Rajnochovice – 899 796 Kč (dotace z KÚ/ZK
z Programu obnovy venkova + vlastní zdroje z rozpočtu obce ve výši
450 796 Kč).
Rekonstrukce dětského hřiště – 518 000 Kč (dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj + vlastní zdroje z rozpočtu obce).
Výměna oken a vchodových dveří v bytovce č.26 – 380 000 Kč
Rozšíření parkoviště u bytovky č.265 – 20 000 Kč
Výměna podlahové krytiny na schodištích v ZŠ Rajnochovice – 50 279 Kč
Namontování přístroje SMART digital do obecních vodojemů na úpravu
obecní vody – 110 000 Kč
Oprava části obecního chodníku naproti Domu služeb – 20 000 Kč
Oprava obecního traktoru zn.Zetor – 60 000 Kč
Obnova obecního chodníku v parku naproti Lesnímu úřadu – 75 000 Kč
Zakoupení nových stolů a židlí do tělocvičny ZŠ – 141 000 Kč
Opravy terasy před kostelem za finanční pomoci Zlínského kraje(90 000Kč)
+ obce Rajnochovice– 40 000 Kč
Foto: Markéta Olejníková
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Podpora společenského a kulturního života v obci
Rajnochovice v roce 2012
Velice hezkou tradici , Velikonoční výstavu, zavedla paní učitelka Lenka
Baďurová, kdy výtěžek z prodaných výrobků žáků ZŠ Rajnochovice byl
věnován školní družině na vybavení a pomůcky pro děti.
V tomto roce se také za vydatné podpory dětí,které v rámci školní družiny
kreslily návrhy co vše by nemělo na dětském hřišti chybět, započala
rekonstrukce dětského hřiště.
Žel Bohu rok 2012 se stal posledním ročníkem výstav Valašského mámení,
které od roku 1999 pravidelně a velice úspěšně doprovázelo období
Anenské poutě v Rajnochovicích. Ale dnes jsme o dva roky dál a tudíž už
víme, že se díky spolku Život na venkově, který svůj vznik datuje také do
roku 2012,výstava ,,reinkarnovala ,, za souhlasu zakladatelů Valašského
mámení do trochu jiné podoby,ale nepředbíhejme. Zpět k výše
zmíněnému spolku Život na venkově, který si jistě zaslouží zmínku v našem
speciálním zpravodaji. Je tak trochu čerstvým větrem do Rajnochovských
plachet. Již několik let skupina nadšených lidí připravuje vydařenou akci
pro děti a rodiče, Valentýnský karneval. Povzbuzeni tímto úspěšným
projektem, založili občanské sdružení a tím spustili ,,lavinu,, dalších aktivit
podporovaných obcemi Rajnochovice a Podhradní Lhota, jako jsou
např.Atletické závody k příležitosti dne dětí, Cyklistické závody a také
obnova folklorního kroužku Javorníček ve spolupráci se ZŠ Rajnochovice.

Foto: Život na venkově
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Je také zdvořilé zmínit aktivitu SDH Rajnochovice, kteří nejen úspěšně
reprezentují obec, ale také svou aktivitou podporují kulturní dění v obci a
svou činností se snaží o obnovu a zachování tradic. Vzpoměňme
zprovoznění kluziště během zimy 2012, které např. využívali žáci ZŠ
v hodinách tělocviku, tradiční Hasičský ples, či stavění a kácení máje
s celodenním doprovodným programem určeným zejména pro děti.
Pořádání poznávacího zájezdu do Polska, nebo rekonstrukci hasičské
zbrojnice. A za co jim stoprocentně patří dík všech rajnochovských rodičů,
je udržování výchovné tradice návštěv Mikuláše s anděly a spoustou
čertů, začátkem prosince.
A stejně tak zdvořilé je zmínit zde práci SK Sokol Rajnochovice, kteří také
nejen reprezentovali obec, ale pořádali v únoru spolu s Turistickým
oddílem žen, tradiční vodění medvěda (a každý,kdo měl možnost se této
akce zúčastnit, může potvrdit,že je to výkon občas nadlidský), a nebo
březnovou Josefovskou zábavu. Či opékání špekáčků pro děti a rodiče na
konci školního roku. (Foto: ZŠ Rajnochovice)
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Dalšími kluby,které reprezentují obec , je Šachový klub Rajnochovice a
Westernový klub Rajnochovice.
OÚ Rajnochovice pořádal zájezd do Zlína na kouzelný muzikál Popelka na
ledě.
Ale nejen kulturou živ je člověk, a tak k radosti sportovně orientovaných
obyvatel Rajnochovic, naší obcí projel již tradiční závod horských kol
Drásal. Svůj první ročník také odstartovala Hostýnská osma, orientační
závod na 62 km. V rámci závodu probíhal doprovodný program, kde
vystoupili např. hudební skupiny, břišní tanečnice či taneční skupina. Tuto
sportovní akci obec Rajnochovice podpořila poskytnutím obecních
prostor.
Také rajnochovská farnost se účastní životaběhu v Rajnochovicích, a
akcemi Noc kostelů a Otevřené brány (které zčásti finančně podpořila i
obec Rajnochovice), pomocí hudby,divadla či přednášek
odhaluje
podstatu křesťanské víry farníkům i ,,nefarníkům,,.
Dalším radostným počinem v roce 2012 pro obec Rajnochovice se stalo
výběrové řízení pro návrh rozhledny na Kelčském Javorníku. Vyhrál
projekt architekta Pavla Petrů.

Investice v roce 2013
Příprava rozpočtu na rok 2013.
Výměna osvětlení na pódiu v tělocvičně ZŠ Rajnochovice – 7 000 Kč
Výměna oken a dveří v obecní bytovce č.265 – 451 998 Kč
Schválení finančního příspěvku pro SK Rajnochovice z rozpočtu obce na
nákup autobusu – 100 000 Kč
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Oprava střechy a svodů na budově ZŠ Rajnochovice, OÚ Rajnochovice –
80 133 Kč
Výstavba pergoly a zámkové dlažby na dětském hřišti – 56 106 Kč
Vybudování lanovky na dětském hřišti – 80 000 Kč
Oprava vstupní brány na hřbitov – 32 000 Kč
Výměna světel ve staré budově ZŠ Rajnochovice – 86 169 Kč
Zakoupení nové sněhové radlice za obecní traktor – 47 000 Kč
Výměna oken na OÚ Rajnochovice – 132 664 Kč
Zakoupení nového traktoru na rozhrnování sněhu – 1 090 000 Kč

Výměna dveří, oken a zateplení budovy Domu služeb – 2 821 524 Kč
(dotace od MŽP 1 800 000 Kč)
Projekt územní plán Rajnochovice , celkové náklady – 410 000 Kč (podpora
ZK 205 000 Kč)
Zakoupení přední šípové radlice na obecní traktor - 195 894 Kč
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Zakoupení čtyř nových tabulí pro ZŠ Rajnochovice – 90 000 Kč
Prodej staršího obecního traktoru Zetor – 220 000 Kč
Zakoupení nových židlí do ordinace a čekárny v Domě služeb
Obec přispěla na zrestaurování barokní sochy sv.Jana Nepomuckého,
umístěné naproti faře – 35 000 Kč

Podpora společenského a kulturního života v obci
Rajnochovice v roce 2013
Tak především od tohoto roku se Rajnochovice prezentují velice zdařilými
novými webovými stránkami www.rajnochovice.cz s výraznější grafickou
úpravou. A bohužel Rajnochovské kulturní léto postrádá výstavu Valašské
mámení…
Každoroční události , mezi něž patří akce O nejlepší guláš Rajnochovic
(s atraktivním hostem Železným Zekonem ) či úspěšná Velikonoční
výstava,Hostýnská osma, Hostýnská padesátka nebo závod horských kol
Drásal jsme již zmiňovali. Vzpomeňme zde nově vzniklé události či počiny,
které se odehrály v roce 2013. Patří k nim únorová soutěž v kulečníku
pořádaná Hospodou na Hamrech, první ročník NordicWalking maratonu
nebo noční přechod hor Hostýnského YETTYHO.
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OÚ Rajnochovice pořádal také zájezd na
divadelní představení Herci jsou
unaveni, do Bystřice pod Hostýnem. A
konečně se nám zde také naskýtá místo
k odhalení spolupráce obecního úřadu
se ZŠ Rajnochovice a to v podobě
pořádání školní Vánoční besídky
spojenou
s prvním
společným
rozsvěcením Vánočního stromu a
prodejním předvánočním jarmarkem.
Škola má na svém ,, triku ,, více krásných
akcí, připomeňme alespoň Uspávání
broučků, Korunovace krále školy, Noc
s Andersenem, ocenění Obecní knihovny Rajnochovice Nejlepší čtenář
roku, Velikonoční výstavu, velice krásná akce Školní babičky, o níž se
rozepisujeme více ve Zpravodaji 2013, oslava Dne matek, Tvůrčí dílny,
Tančení zumby s Markétou a tak bychom mohli pokračovat dál a dál…..
Foto:LenkaBaďurová

Foto: Gabriela Sobková
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Stále probíhá aktivní dění s Životem na venkově v podobě Valentýnského
karnevalu a Valentýnské zábavě, sportovně laděné Rajnochovické šavli,
folklórním souborem Javorníček.
Do toho všeho se prolíná budování malé železnice naproti pile(foto).

Ve svých úspěšných aktivitách pokračuje SK SOKOL Rajnochovice.

Foto: SK SOKOL Rajnochovice
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Šachový klub Rajnochovice i Westernový jezdecký klub (foto) pořádající
v Rajnochovicích tradiční červnový westernový závod a to již 19.ročník.

Aktivní jsou i hasiči, kteří začátkem ledna roku 2013 oslavili své 70.výročí
od založení. Pořádají každoroční akce a v tomto roce na ně vyšla řada
v masopustní veselici ,vodění medvěda, při níž se již několik let střídají
místní spolky. Podařilo se jim také pořídit auto Wolksvagen transporter
převodem od policie ČR.
A opět připomeňme události ze života
rajnochovské farnosti (foto) a to zejména
významnou událost roku 2013. 20 let od založení
Arcidiecézního centra života mládeže pod
názvem Přístav. Za tu dobu se na Přístavu setkalo
několik tisíc mladých lidí , z nichž pro mnohé se
stal srdeční záležitostí. Letošní oslavy proběhly
poslední prázdninový víkend a středem oslav se
stala děkovná bohoslužba , které předsedal
olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
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Investice v roce 2014
Příprava rozpočtu pro rok 2014
Zakoupení dvou kusů vyhřívaných termovárnic pro ZŠ Rajnochovice 15 376 Kč
Žádost o dotaci na úpravu bývalého tenisového kurtu u tělocvičny ZŠ na
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zaslání žádosti o finanční podporu z dotačního titulu Vodárenská
infrastruktura v obcích Zlínského kraje na vybudování vodojemu
Rajnochovice - Rosošná
Uzavření nájemní smlouvy na znovu otevření vlakové čekárny s ČD
Schválení smlouvy na výměnu oken a vchodových dveří v obecní bytovce
č.p.139 – 295 743 Kč
Schválení smlouvy na vybudování betonové podlahy a vjezdu do garáže
v bývalém Lidovém domě č.p.210 – 158 100 Kč
Výběrové řízení na vodojem – 1 079 867 Kč
Schválení smlouvy na vybudování chodníku u Domu služeb – 52 760 Kč
Údržba umělé plochy na víceúčelovém hřišti ZŠ Rajnochovice – 65 800 Kč
Výběrové řízení na stavební úpravy hřiště u tělocvičny ZŠ – 1 022 769 Kč
( dotace 400 000 Kč )
Schválení opravy okapů na bytovce č.26
Schválení osazení dopadové plochy pod lanovkou na dětském hřišti –
37 110 Kč
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Stavební úpravy v družině ZŠ Rajnochovice - 16 500 Kč
Vymalování staré budovy ZŠ Rajnochovice – 20 000 Kč

Podpora společenského a kulturního života v obci
Rajnochovice v roce 2014

Rok se s rokem sešel a my si opět připomínáme
tradičně konané akce k nímž se již počítá
Turnaj v kulečníku v Hospodě na Hamrech,
Sousedské posezení, plesy, Velikonoční výstava
s vystoupením dětského folklorního souboru
Javorníček, besídka k svátku matek s krásným
pěveckým vystoupením dětí ZŠ Rajnochovice,
stavění a kácení máje, opékání špekáčků, a
nově, divácky úspěšná komedie Veselé paničky
Windsorské v provedení divadelního souboru
Tyl Drahotuše.
K velké události, která se odehrála 5.července
letošního roku se řadí oslava 50.let od založení
fotbalového klubu SK Rajnochovice(Více
informací poskytne zpravodaj 2014).
A díky stále úspěšně fungujícímu občanskému sdružení Život na
venkově se opět probouzí velice příjemná záležitost a to Valašské
škádlení…..potomek úspěšného Valašského mámení. Škádlení je vedeno
v podobném duchu a je směřováno více k tradičním řemeslným ukázkám
spojených s prodejem řemeslných produktů. Akce se uskutečnila
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v sobotu a neděli 26.-27.července. Podpořit ji přišla řada rajnochovských a
lhotských rodáků, ale překvapivě i cizokrajných návštěvníků z Asie. A
dobrou náladu a příjemnou atmosféru podpořila cimbálová muzika a
nevyrušila ji ani pravá letní bouřka.

Foto: Žaneta Hrušková

Foto: David Nehyba

V obci se také díky poskytování obecních prostor, zejména tělocvičny ZŠ,
může vyřádit sportu holdující skupina obyvatel (volejbal, zumba,divadlo…)
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Plány do dalších let
Zřízení sběrného místa pro třídění odpadu
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
Oprava střechy a štítového obložení na nové budově ZŠ Rajnochovice
Nová střecha na Domě služeb
Rozšíření dětského hřiště
Rekonstrukce márnice a zdi kolem hřbitova
Postupné opravy obecních mostů
Budování rozhledny na Kelčském Javorníku, zastupitelstvem schválený
příspěvek – 400 000 Kč
Vybudování Mateřské školky
Podrobnější informace o ročním dění v obci Rajnochovice, se dozvíte
v dalším, již čtvrtém vydání Zpravodaje, který spatří světlo světa v prosinci
2014.

Foto: Ondřej Valenta
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Právě probíhá……

Foto: Markéta Olejníková
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