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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
úvodním slovem chci nejprve poděkovat za důvěru, kterou jste svými hlasy dali
v letošních komunálních volbách nově zvoleným zastupitelům a zvláště těm, kdo dal svůj
hlas mně samotnému. Bez vaší pomoci by se mi nikdy nepodařilo již po třetí ve volbách
uspět a toho si nesmírně vážím a ještě jednou vám děkuji za vaši podporu.
U příležitosti nadcházejících vánočních svátků chci poděkovat všem, kteří jakoukoliv
formou přispívají ke zvelebení naší obce. Dovolte mi, abych vám všem jménem
zastupitelstva i jménem svým popřál pokojné prožití Vánoc a hlavně zdraví v novém roce
2015.
Starosta obce Rajnochovic
ANTONÍN UHŘÍK
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SEZNAM NOVĚ ZVOLENÝCH ZASTUPITELŮ OBCE A JEJICH FUNKČNÍ ZAŘAZENÍ PRO
OBDOBÍ 2014 – 2018

Dne 3.11.2014
Starosta obce :
Uhřík Antonín
Místostarostka obce :
Jaroslava Jurčová

Rada obce:
Uhřík Antonín
Jurčová Jaroslava
Blažek Petr
Mgr. Dytrychová Jana
Uhlíř Jiří

Výbor finanční:
Předseda Frkal Miroslav
Členové Ides Tomáš
Staňková Renata

Výbor kontrolní:
Předseda Steinbauer Petr
Členové Javorská Zuzana
Gajdušek Jaroslav

Výbor pro ŽP:
Předseda Blažek Martin
Členové Zábranský Jaromír
Strapek Tomáš
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Výbor pro občanské záležitosti:
Předseda Frkalová Kateřina, Dis
Členové Mgr. Dytrychová Jana
Blažek Petr
Uhlíř Jiří

Oddávající: Jurčová Jaroslava, Frkalová Kateřina, Dis, Mgr. Dytrychová Jana

Smuteční řečník: Frkalová Kateřina, Dis, Jurčová Jaroslava
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HISTORIE

VZPOMÍNKA NA VOJENSKÝ MUNIČNÍ SKLAD V RAJNOCHOVICÍCH
V následujícím příspěvku bychom chtěli opět připomenout kousek historie obce, která se
již téměř vytratila z povědomí lidí. Zůstává jen ve vzpomínkách několika dosud žijících
přímých svědků. U dalších generací jde o vyslechnuté vyprávění a část mladé generace už
možná ani netuší nic o existenci muničního skladu kousek za obcí. Při častých výletech
údolím Rosošného potoka směrem k Tesáku vnímáme ve všech ročních obdobích
dlouhou alej starých lip, které by samy mohly vyprávět o tom, jak rychle v jejich
sousedství vznikl muniční sklad, o němž chceme vyprávět. A jak rychle vznikl, tak i zanikl,
během pouhého jediného roku. Na jeho místě pak zůstaly nepatrné němé zbytky
připomínající tento krátký úsek historie. Jediná stavba, která na místě přežila do dnešních
dnů, je původní strážnice upravená na rekreační objekt.

Bývalá strážnice v roce 1938 (foto Josef Čuba) a tentýž domek dnes (foto 2014).
K výstavbě vojenského skladu, kde měla být uskladněna munice, dochází narychlo v létě
roku 1938, tedy těsně před vypuknutím 2. světové války. Podle projektu mělo jít o 9
objektů, včetně zděné strážnice při jejich spodním okraji. Nakonec jich bylo vybudováno
pouze pět. Jednalo se o dlouhé, přízemní, dřevěné budovy postavené na kamenných
nebo betonových podezdívkách. Jejich pozůstatky můžeme sledovat rozložené podél
neveřejné lesní cesty. Jedná se o pouhé zbytky původních podezdívek. Co bylo možné, si
místní občané již dávno odvezli, stejně jako dřevo, z něhož byly postaveny. Na místě
zůstaly pouze nepotřebné betonové segmenty pilířů, podlah, schodišť. Po dokončení
stavby zmíněných pěti objektů došlo k okamžitému navezení munice, která v nich byla
uložena. Tu přivážela nákladní auta dnem i nocí z místního nádraží. Byl to na tu dobu
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nevídaný provoz po jinak tiché silnici, který se pak znovu opakoval při odvozu
uskladněného materiálu Němci. Strážnice ožila vojenskou posádkou, která zabezpečovala
hlídání objektu. Bylo to neobyčejné zpestření her místních dětí, které navštěvovaly mladé
vojáky a byly jim vděčné za každou vystřelenou nábojnici nebo alespoň zapůjčení
vojenské čepice. Vše trvalo jen velmi krátce. Nejen vojáci a děti, ale celá obec spolu s nimi
prožívala okamžiky zklamání při okupaci ČSR. Se slzami v očích sledovali stahování státní
vlajky, odtroubení rozchodu a odchod vojáků. Muniční sklady pak obsadili vojáci němečtí.
Ti ale nebyli kamarádi rajnochovských dětí a ty o to ani nestály. Německá armáda již
v dubnu 1939 odvážela munici pryč a sklad pak již zůstal natrvalo prázdný. Místní občané
vzápětí rozebrali dřevěné konstrukce muničních baráků i jejich kamenné podezdívky. Na
místě zůstaly jen nepoužitelné betonové zbytky. Čas postupně smazává i poslední
viditelné důkazy jejich existence, které zarůstají zelení a mechem. Na místě zůstal stát
pouze zděný domek původní strážnice upravený v roce 1940 pro ubytování lesních
dělníků.

Rozebírání budovy skladu u „ Horní školky “ v roce 1939 (foto Josef Čuba).

Betonové pilíře jednoho ze skladů (foto 2014).
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Zbytek betonové podlahy ze skladu (foto 2014).

Ladislava Hradilová a Dalibor Kolbinger

Použité prameny:
Rukopis Jindřicha Plevy: Rajnochovice ve světle archivních pramenů a vzpomínek II.
Olomouc 2002, s. 75 – 77.
Rukopis kronikáře Josefa Čuby: Fotografický doplněk Pamětní knihy a kroniky obce
Rajnochovic. Rajnochovice 1946, s.25.
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SPOLKY A SDRUŽENÍ PŮSOBÍCÍ V RAJNOCHOVICÍCH

ŽIVOT NA VENKOVĚ

Občanské sdružení Život na venkově
, vzniklé v r. 2012, je veřejně
prospěšnou nevýdělečnou organizací, která je závislá na příspěvcích a sponzorských
darech a odvíjející se na základě dobrovolnosti všech jejich členů.
Mezi hlavní aktivity v roce jsou zařazeny:
Valentýnský karneval – kulturní zábavné odpoledne pro děti, mládež a jejich rodiny
Atletické závody – sportovní odpoledne pro děti, mládež a dospělé
Javorníček (spolupráce se ZŠ Rajnochovice) – valašský dětský folklórní soubor

(foto Žaneta Hrušková)
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Valašské škádlení – umělecko-řemeslná výstava u příležitosti Anenské poutě

(foto Žaneta Hrušková)
8

(foto Eva Mikešková)
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(foto Markéta Olejníková)
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Udržitelnost projektů je závislá na návštěvnosti a podpoře obcí Podhradní Lhota a
Rajnochovice, dále na zmíněných sponzorských darech nebo příspěvcích, případně
grantech nebo dotacích.
Také nabízíme spolupráci místním organizacím a příležitostným aktivitám v obcích
Podhradní Lhota a Rajnochovice jako je např. Mikuláš dětem apod. Snažíme se, pokud
finance a čas dovolují, podporovat jiné nevýdělečné organizace příspěvky, ať už
finančními či materiálními, nebo vystoupením Javorníčku.
Veškeré informace, články, fotografie, novinky, plakáty, možnost jak nás podpořit,
naleznete na webových stránkách www.zivotnavenove.cz
nebo na facebooku https://www.facebook.com/ZivotNaVenkove
I v příštím roce se můžete těšit na naše plánované akce, začínáme 17.1.2015 tentokrát
roztančeným 17. Valentýnským karnevalem, kterým procestujete téměř celý svět!
Mgr. Marie Válková
(předsedkyně sdružení)

ŽELEZNIČKA V RAJNOCHOVICÍCH

(foto Vojtěch Gášek)
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Rok 2014 na lesní železničce v Rajnochovicích
Začátek roku 2014 probíhal ve znamení brigád zaměřených především na získávání
kolejiva a výhybek, během roku jsme pokračovali v budování areálu depa. To obnášelo
nejen výstavbu nových kolejí, ale taky zadláždění dvorku mezi nářaďovým a depovým
vagónem, zprovoznění prohlídkové jámy s kolejovým napojením, zabudování točnic,
přepravu a usazení třetí vozové skříně, ve které jsme zřídili dílnu. Na podzim byl
vybudován propustek určený k překonání potůčku, takže už nic nebrání v prodloužení
kolejí směrem k nástupišti. V podzimním termínu byly realizovány taktéž úklidové a
doplňkové zemní práce. Po delší pauze jsme se věnovali zprovoznění druhé lokomotivy
BN30u, na které byla dokončena generální oprava spalovacího motoru. Co se týká
vozidlového parku, v letošním roce bude dokončen již čtvrtý vůz, všechny tyto vozy
pocházejí z překlopných vozíků 0,75 m3. Do konce roku by mělo do Rajnochovic dorazit 6
ks podvozků z překlopných vozíků 1 m3. U těchto vozů nám samozřejmě bude nějakou
dobu trvat jejich zprovoznění pro veřejnost.
Pracovní sezónu jsme ukončili Podzimním poježděním ve dnech 31. 10. a 1. 11., kdy nás
navštívily děti z Mateřské školy Podhradní Lhota a ze Základní školy Rajnochovice.
V sobotu navíc přijel historický autobus ze 70. let a zahrála nám rocková skupina Stram.
Během těchto dvou dnů k nám přišlo na pět set návštěvníků a vláček, tažený dvěma
lokomotivami, se téměř nezastavil.
V příštím roce nás čeká, jak jinak, hodně práce. Nejvýznamnějším počinem má být
výstavba vozovny 20 x 6 m o dvou kolejích, která má být jakýmsi symbolickým
dokončením areálu depa. Dále nás nemine oprava vnějšího nátěru dílenského vagónu,
stavba obou zhlaví a kolejiště směrem k nástupišti. Na závěr bych chtěl poděkovat za
podporu projektu obnovy Rajnochovické lesní železnice obyvatelům a vedení obce.
Tomáš Hegar

SPORTOVNÍ KLUB RAJNOCHOVICE - INFORMACE O ČINNOSTI V ROCE 2014

Na základě nového občanského zákoníku (č. 89/2012 Sb.), stejně jako všechna dosavadní
občanská sdružení, je Sportovní klub Rajnochovice od 1. 1. 2014 spolkem a jeho činnost
se řídí tímto občanským zákoníkem.
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Počátkem roku 2014, konkrétně 18. ledna, se uskutečnila valná hromada (nově členská
schůze). Členové spolku vzali na vědomí zprávu předsedy o činnosti spolku, hospodaření
a zprávu revizní komise za léta 2011, 2012 a 2013. Předsedou byl zvolen Jaroslav
Gajdušek a místopředsedou Josef Mrázek. Na této schůzi také členové schválili výbor
a revizní komisi, plán činnosti spolku v oblasti kopané a turistiky na rok 2014.
Od ledna 2014 probíhala příprava družstev na jarní část sezony (zpočátku v tělocvičně
v Podhradní Lhotě, později na fotbalovém hřišti), která byla zahájena v polovině března.
Po sezonním úvodu tým mužů skončil na 4. místě okresní soutěže III. třídy skupiny A.
Na jaře spolek také spolupořádal soutěžní utkání fotbalového týmu žen TJ Valašské
Meziříčí v moravskoslezské divizi.
Po ukončení soutěžního ročníku 2013/2014 nastala akutní potřeba doplnit fotbalové
družstvo dospělých, aby bylo vůbec možno zahájit a absolvovat další sezonu
s dostatečným množstvím hráčů. Proto výbor spolku zrušil hostování vlastních
dorostenců v jiných klubech a zařadil je do družstva dospělých.

Rok 2014 byl již 50. rokem existence fotbalu v Rajnochovicích, proto spolek k tomuto
jubilejnímu výročí uspořádal oslavu, a to v sobotu 5. 7.
Program oslav:
1. fotbalové utkání starších přípravek SK Rajnochovice a TJ Police
2. fotbalové utkání mladších žáků SK Rajnochovice a TJ Kelč
3. fotbalové utkání starších pánů SK Rajnochovice a SK Kroměříž
4. fotbalové utkání žen TJ Valašské Meziříčí a TJ Štramberk
5. ocenění zakládajících členů fotbalu v Rajnochovicích
6. fotbalové utkání mužů SK Rajnochovice a TJ Kelč
7. vystoupení Železného Zekona
Při slavnosti převzali pamětní plakety zakládající členové fotbalu v Rajnochovicích
v roce 1964, a to osobně Miroslav Bolf, Jiří Červenka, Jiří Čuba, Josef Dvořák, Miloslav
Dytrych, Jiří Gajdušek, Miroslav Gajdušek, Zdeněk Chromec, Antonín Rakus, Oldřich
Sázavský, František Slámka, Zdeněk Smolka, Jiří Valenta, Ferdinand Valenta a František
Valenta.
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V zastoupení (posmrtně) pak Bohuslav Čech, Jan Galas, Oldřich Janošec, Jan Jež,
Rostislav Vavřina a Josef Zábranský.
Nejvýznamnější sponzoři těchto oslav : Obec Rajnochovice, Obec Podhradní Lhota,
Ermonta s. r. o., Břest, Cobbler s. r. o., Zašová, H. Jurčíková, Chropyně.

Dne 19. 7. spolek uspořádal tradiční turnaj ve fotbale dospělých – Memoriál Františka
Žídka. Tohoto turnaje se kromě našeho týmu zúčastnily TJ Loučka, TJ Police a TJ Sokol
Staré Ždánice. V prvním víkendu měsíce srpna sehráli starší páni fotbalový zápas ve
Starých Ždánicích.
V novém soutěžním ročníku fotbalových soutěží, tj. 2014/2015, pokračuje mužstvo
dospělých ve III. třídě, skupině A okresu Kroměříž, a týmy žáků (starší přípravka a mladší
žáci) ve fotbalových soutěžích okresu Vsetín. Podzimní část soutěžního ročníku
2014/2015 zahájili muži 10. 8., starší přípravka a mladší žáci o něco později. Obou
žákovských soutěží se zúčastnilo celkem 30 žáků z Rajnochovic a okolních obcí. Poslední
utkání této části sezony, a tím také ukončení soutěžní činnosti družstev spolku ve fotbale
v roce 2014, proběhlo 8. 11.
Sportovní klub také v červnu poskytl své hřiště turistickému oddílu, který organizoval
k ukončení školního roku den s hrami a opékáním špekáčků. O prázdninách využil
fotbalové hřiště a okolí i sdružení Život na venkově k uspořádání sportovně společenské
soutěže.
V roce 2014 zrekonstruoval spolek zábrany za brankami, pořídil lepší sítě za branky, jiné
(bezpečné) branky pro žáky (s přispěním obce), nový elektrický rozvaděč, světelnou
informační tabuli aj. Mimo to se prováděla údržba stávajících zařízení - opravy, čištění,
nové nátěry apod. Investiční akce v roce 2014 SK neprováděl.
Do konce roku ještě spolek zorganizuje v Podhradní Lhotě florbalový turnaj žáků (13. 12.)
a nohejbalový turnaj mužů (20. 12.).
Vedení Sportovního klubu Rajnochovice děkuje všem svým aktivním členům i jiným
osobám, které se v roce 2014 iniciativně podílely na činnosti spolku, také sponzorům,
kteří tuto jeho činnost finančně nebo materiálně podporovali, a těší se na spolupráci
v roce příštím.
[SK-jd]
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( foto: Klára Idesová)
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( foto: SK Rajnochovice)

TURISTICKÝ ODDÍL SK RAJNOCHOVICE – ROK 2014

Turistický oddíl letos 1. března ,, vodil medvěda.“ Sešlo se nás 16 masek a za doprovodu
muzikantů z Kelče jsme prošli celou obec. Díky výdělku z této akce jsme 15. března
uspořádali oslavu MDŽ, kde se potkaly členky bývalého ČSŽ. Krásná oslava se konala
v jídelně ZŠ. K dobré náladě přispěla Liduška Slimáčková, která nám zahrála i zazpívala
k tanci i poslechu. Společně jsme vypomohly Lence Baďurové s pořádáním Velikonočního
jarmarku.
Na konec školního roku pořádáme každoročně dětské odpoledne s opékáním špekáčků.
Děti si zasoutěžily, dostaly malé odměny a losovaly drobnou tombolu. O zpestření
odpoledne se postaral Jan Vymětalík, dětem i dospělým ukázal, co všechno dokáže
s bičem.
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V říjnu pořádaly členky zájezd do vinného sklepa. Poslední listopadový víkend patřil
Adventní výstavě spojené s programem u rozsvěcení vánočního stromu, kterou jsme
pomohly připravit

MDŽ 15.března 2014
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ Z RAJNOCHOVIC V ROCE 2014

Letošní rok jsme tradičně začali valnou hromadou, která se konala 5. 1. Zhodnotili jsme
rok minulý a tvořil se plán na rok následující.
První kulturní akcí uspořádanou SDH Rajnochovice se stal 29.1.tradiční hasičský ples,
v Tělocvičně Základní školy v Rajnochovicích. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení, ještě bohatší tombola a také překvapení ve formě tanečního vystoupení SDH
z Kunovic.

(foto SDH Rajnochovice)

V letošním roce jsme opět pořádali Kácení máje v Rajnochovicích. Skácení je jednoduchá
věc, ale složitější je máj předem postavit, nám se to podařilo 20.5. Letos jsme si přizvali
na pomoc Rudolfa Žídka z Podhradní Lhoty, který nám ulehčil májku postavit pomocí
svého traktorbagru. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se této akce zúčastnili a
pomohli nám.
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Týden na to jsme pořádali již čtvrté Kácení máje v Rajnochovicích. Jako vždy bylo
připraveno bohaté občerstvení, příjemná hudba, soutěže pro děti a dospělé, vystoupení
folklórního souboru Rajnochovský Javorníček, ukázka požárního útoku SDH Rajnochovice
a požárních vozidel SDH z Kunovic a Provodovic. Největším trhákem letošního ročníku se
stalo vystoupení skupiny historického šermu Alternus ze Vsetína.

(foto SDH Rajnochovice)
V sobotu 26.7. uspořádali hasiči venkovní zábavu při Anenské pouti v Rajnochovicích.
Letošní počasí nám pěkně vyšlo a díky tomu si mohli účastníci užít příjemnou hudbu
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spojenou s vydatným tancem a kvalitním občerstvení, které jsme pro návštěvníky
připravili.
Již po mnoho let pořádá náš sbor poznávací zájezdy do různých míst naší země. Letos
jsme se rozhodli navštívit průmyslové město Ostravu. Jako první jsme se zastavili
v Národním památníku 2. světové války v Hrabyni, kde jsme si prohlédli expozici k uctění
památky válečných hrdinů a zvláště pak generála Heliodora Píky. Poté jsme se vydali
k Hornickému muzeu Landek, kde jsme poznali, jak se u nás těžilo a dobývalo uhlí. Také
jsme mohli navštívit Expozici důlních záchranářů a vidět jak historickou, tak současnou
záchranářskou výbavu. Náš výlet jsme završili návštěvou NKP Dolní Vítkovice a prohlídkou
vysokých pecí.

(foto SDH Rajnochovice)

Náplň činnosti SDH z Rajnochovic není jen pořádání kulturních akcí, ale v prvé řadě hašení
požárů. V letošním roce jsme museli zasahovat u dvou požárů - kůlna na Trávníkách 15.1.
a požár rekreační chaty u Ozdravovny 29.6. Při obou těchto pohromách naštěstí nebyl
nikdy zraněn a všichni to ve zdraví přežili.
Naše sportovní družstvo reprezentovalo Rajnochovice v roce 2014 celkem na 9 soutěžích
(7 denních a 2 noční). Nejlepšího výsledku jsme dosáhli s časem 15,68 s na noční soutěži v
Lhotě u Zlína, kde jsme skončili na 4. místě.

Jan Gajdoš
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(foto SDH Rajnochovice)
Tradičně v naší vesnici navštěvuje děti začátkem prosince Mikuláš spolu s anděly a čerty.
Družina obchází domy hlavně proto, aby byla sjednána náprava nad hříchy dětí a ty mohly
prožít Vánoce s bohatým Ježíškem.

(foto SDH Rajnochovice)
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ŠACHOVÝ KLUB RAJNOCHOVICE z.s.
Šachový klub si v loňské sezoně nevedl dost úspěšně, ve Zlínské krajské soutěži jsme
skončili na 10. místě z dvanácti zúčastněných družstev. Bohužel se nám nedařilo tak, jak
jsme si představovali. Doufáme, že se polepšíme a nebudeme mít problémy se záchranou
v soutěži. Letos jsme se zaregistrovali jako spolek a od příští sezony budeme již
nastupovat jako samostatný klub.
V uplynulé sezoně jsme hráli v sestavě : 1.Janíček 4/8, 2.Lamper 4/11 3. Uhlíř 4/11, 4.Pecl
4,5/11, 5.Kaminský 3,5/4, 6.Hapka 3,5/7, 7.Káňa Zd. 3/8, 8. Káňa T. 4,5/8. Z náhradníků
byl nejlepší Hradil 3,5/8. Šachový klub se také věnuje výchově mladých šachistů, ve
spolupráci se ZŠ jsme otevřeli šachový kroužek, kam chodilo 12 dětí. V letošním školním
roce máme prozatím přihlášených 8 žáků.
Letos v červnu jsme uspořádali bleskový šachový turnaj u příležitosti 50. a 60. narozenin
p. Staňka a p. Uhlíře. Soutěžilo 68 hráčů, zvítězil Jakub Roubalík ze Zlína - 12/15 bodů.
Turnaj byl vydařenou propagací Obce Rajnochovice. Tímto bychom chtěli poděkovat paní
místostarostce Jaroslavě Jurčové, která program zahájila. Pokud se nám podaří sehnat
sponzory, chtěli bychom v pořádání této vydařené akce pokračovat, poněvadž je to
výborná reklama jak pro klub a Obec Rajnochovice, tak pro případné sponzory.
Udržovat činnost šachového klubu se nám daří za nemalé finanční podpory Obecního
úřadu Rajnochovice, za což mu velice děkujeme. Doufáme, že bude naše spolupráce i
v budoucnu pokračovat.
Za šachový Klub Rajnochovice z.s. Jiří Uhlíř
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(foto Jiří Uhlíř)
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JEZDECKÝ KLUB RAJNOCHOVICE

Sezónu 2014 jsme zahájili v březnu výcvikovým kurzem přirozené komunikace koní a lidí
s Martinou Niederlovou. V dubnu jsme se vydali s dalším naším jezdcem na splnění
licence do Kozlovic. Maruška test zvládla a jezdeckou úlohu spolu s Metrixem zajeli
skvěle.
První závody proběhly opět v Koryčanech, odkud jsme si odvezli plno umístění. Jarek
Novosad s Laky vyhrál 1. místo v Pole bending, 4. místo v Barrel race. Monika Marešová s
Danitem vyhráli 3. a 4 místo, Kristýna Molinariová s Dártym ve třídě D 1. a 2. místo a náš
nejmladší licencovaný jezdec Kája Bolková
s Metrixem vyjeli 2. a 3. místo ve třídě
mládež. První květnový víkend byl velmi
náročný. V sobotu 10. 5. oživila tradiční
čtverylka a koňský fotbal děvčat
z Rajnochovic jarní jezdecké závody Ing.
Podařila ve Lhotce u Hranic. Ukázku jely
ve složení Lucie a Zuzka Borákovy, Lucie
Piškulová, Adéla Koblihová, Eliška
Doleželová a Kristýna Rudolfová. Další
ocenění jsme si odvezli z nedělních
závodů v Kozlovicích, kde Jarek s Laky a
Amálkou vyhrál dvě 3. a dvě 4. místa v rychlostních disciplínách a Monika s Danitem 1. a
2. místo.
Druhé kolo Parameta poháru v Koryčanech se konalo začátkem června. Velmi dobře si
vedl Jarek s Lucky a odvezli si z obou dvou disciplín (Barrel race a Pole bending) 1. místa.
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V červnu proběhl jubilejní 20. ročník westernových závodů v Rajnochovicích. Dopolední
část byla věnována disciplínám pro mládež a odpoledne závodili dospělí jezdci.
Ve dnech 15.-17. srpna se jezdci z Rajnochovického klubu (ve složení Monika Marešová,
Jarek Novosad a Adéla Koblihová) vydali na první rodeové závody pořádané pod
hlavičkou TPACZ a vyzkoušeli si mnoho nových dobytkářských disciplín. Zadařilo se i v
rychlostních soutěžích. Laky s Jarkem vyhráli 4. místo v Pole bending, Monika s Danitem
5. místo v Pole bending a 1.místo ve 3. divizi Barrel race. Pokračováním byly závody
v Nemšové na Slovensku, kterých jsme se opět v tomto složení zúčastnili. V červenci a
srpnu probíhal dětský tábor s výukou jízdy na koni pro děti, začátečníky i mírně pokročilé
jezdce. Během roku se konaly víkendové pobyty u koní na téma Valentýn, westernové
závody, Hubertova jízda a 6. 12. se uskutečnila mikulášská vyjížďka v maskách pro děti
z jezdeckého klubu. Druhý ročník hobby závodů malých plemen se konal 13.9.
v Rajnochovicích, kde nejvíc ohodnocení získaly sestry Lucie a Zuzana Borákovy s koňmi
Tara a Mário.
Závěr sezóny patřil mistrům. Konalo se MČR WRC v Kozlovicích. Titul Mistra ČR v Barrel
race a II.vícemistra v Pole bending si odvezla dvojice Monika Marešová s koněm
Absarokee Danit Star a dvakrát titul I.vícemistra získal Jaroslav Novosad a Midnight Lucy.
V říjnu jsme opět reprezentovali Českou republiku na mezinárodních závodech MEC na
ranči Prosper horse Čeladná. Česká republika opět díky kvalitám svých jezdců získala 1.
místo. V rámci rozloučení s jezdeckou sezónou jsme byli pozváni na dostihové závodiště
ve Slušovicích, kde naše koně sedlali v exhibičním dostihu žokejové síně slávy Velké
Pardubické.
17.-21.11.jsme dojížděli na tréninky se slavným rodeovým a rychlostatkářským jezdcem
Radkem Holubem do Kostelce u Zlína. Plno nových informací, zkušeností a zážitků
z tohoto kurzu se budeme snažit zúročit v příští jezdecké sezóně.
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(foto Jezdecký klub Rajnochovice)

Jarek Novosad

V RAJNOCHOVICÍCH SE OPĚT HRAJE STOLNÍ TENIS

Stolní tenis neboli ping-pong patří v dnešní době mezi nejoblíbenější sporty. Nápad
obnovit pravidelné hraní stolního tenisu u nás, v Rajnochovicích, vznikl na začátku
letošního roku při náhodném setkání současných členů.
Zpočátku jsme v nedělní podvečery hráli ping-pong v průjezdu domu u jednoho z členů,
na starém stole. Ale to, i pro nás - nadšence, bylo velkým úspěchem. Protože naše
nadšení pro hru vydrželo až do dubna, požádali jsme OÚ Rajnochovice o zakoupení
alespoň jednoho nového stolu. Jsme rádi, že se nám naše přání vyplnilo a již v červnu
jsme mohli hrát na novém stole značky Butterfly. To bylo jiné hraní …
V současné době vlastníme již stoly dva, k tomu i pálky a míčky. Počet členů se rozrůstá a
velmi nás těší i zájem dětí, kterým se při hře věnujeme. Není nad to, když se spojí hraní a
sport dohromady .
Během letošního roku jsme pořádali dva turnaje ve stolním tenise s hojnou účastí a dvou
zápasů mimo Rajnochovice jsme se zúčastnili. 29. prosince se uskuteční 1. ročník
Vánočního turnaje.
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Kdy je možno přijít si zahrát nebo přidat se k nám? Většinou v neděli podvečer v 17 nebo
19 hodin v tělocvičně ZŠ Rajnochovice, přesný termín lze nalézt na webových stránkách
ZŠ Rajnochovice www.zsrajnochovice.cz.
Seznam současných členů: Martin Blažek, Jiří Fojtík, Miroslav Frkal, Tomáš Strapek, Jiří
Švarc, Petr Zlámal.
Každý nadšenec nebo nový hráč je vítán. Na trénincích panuje vždy přátelská atmosféra.

Za tým – Miroslav Frkal
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CO SE DĚJE V NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLE ?

V únoru uspořádala paní vychovatelka se staršími žáky karneval masek pro mladší děti.
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V březnu jsme u studánky budili broučky. V tělocvičně naši broučci tancovali a plnili různé
úkoly. Od pravých byli k nerozeznání.

Vybraní žáci nocovali ve škole s Andersenem. Hledali poklad a luštili rébusy při pochodu
na rozhlednu s detektivem Vrťapkou a školním plyšovým pejskem Ťapkou.
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V dubnu jsme se účastnili akce Ukliďme svět. Uklízeli jsme okolí kolem místních
komunikací a některých polních cest.
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Velkolepý 4. ročník velikonoční výstavy zorganizovala naše paní vychovatelka Baďurová
s místními ženami a maminkami. V tělocvičně byly vystaveny práce našich dětí a také
jejich rodičů, dětí z MŠ, výrobky lidí z naší obce a také výrobky drobných řemeslníků z
okolí. Všechny návštěvníky potěšila bohatá nabídka.
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V rámci akce Školní babička přinesly děti vybraným babičkám i dědečkům kytičku a
pamětní listinu s dopisem. V Rajnochovicích a v Podhradní Lhotě nás doprovodili zástupci
obecních úřadů.
Babičky i dědečci vzpomínali na své dětství.
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V dubnu jsme volili školní pěveckou Superstar.

Všichni úspěšní zpěváci své písně zazpívali také maminkám ke Svátku matek.
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Po vystoupení dětí bylo pozváno amatérské divadlo pro dospělé s hrou Veselé paničky
windsorské.
Starší žáci uspořádali pro mladší spolužáky atletické závody v běhu, skoku, šplhu a hodu.
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Předposlední školní den se s námi rozloučili žáci 9. třídy. Přichystali pohoštění a dostali od
nás žákovské knížky z celé školní docházky a propouštěcí listinu.

36

Maminky s paní vychovatelkou celý rok pořádají TVOŘIVÉ DÍLNY, které bývají velmi oblíbené a hojně navštěvované. Rodiče s dětmi i s ostatními ženami vyrábějí krásné věci.
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V říjnu jsme navštívili putovní ekologickou výstavu Tonda Obal a Sběrný dvůr ve
Chvalčově.
Děti si rozšířily vědomosti o třídění a využití odpadu
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V tajných volbách si žáci 4. – 9. třídy volili svého zástupce. Královnou školy se stala Iveta
Indruchová, žákyně 9. třídy. Jako svou zástupkyni si vybrala Martinu Hradilovou.
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V říjnu jsme byli pozváni na návštěvu Rajnochovské lesní železnice. Děti se svezly ve
vláčcích a zahřály čajem.
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V listopadu jsme uspávali broučky. Děti s lampiony nesly v doprovodu rodičů uložit
broučky k zimnímu spánku ke studánce. Zazpívaly jim ukolébavky a zahřály se naší
specialitou, školním čajem Rajnochovským rozehřívákem.
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Soubor všech akcí a fotek můžete vidět na webových stránkách naší školy
zsrajnochovice.cz v liště prevence, hodnocení u jednotlivých školních roků.

Mgr. Jana Gajdošová
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AEROBIK PRO DĚTI

Pohyb nás baví. Máme rády děti. Proč to nespojit? Kroužek aerobiku a cvičení pro děti
vznikl v září 2013. V prvním roce jsme se učili společně základní kroky aerobiku,
nacvičovali a trénovali skladbu Šmoulové na vystoupení. Během jednotlivých hodin jsme
hráli i různé hry a tančili na dětské písničky. Děti ve věku od 3 do 7 let byly velmi šikovné
a bavilo je to. Vystupovali jsme na rozsvěcování vánočního stromečku v Podhradní Lhotě,
na karnevalech, na akci ke Dni matek. Zúčastnili jsme se i první soutěže, kde jsme
obsadili 2. místo.
Od letošního září je nás zase o něco víc. Mladší děti ve věku od 3 do 6 let trénuje Leňa a
Monča Chromcová a starší holky od 8 do 13 let Nelča Ondroušková společně s Mončou.
Hodiny probíhají v KD Podhradní Lhota každý pátek od 18 a od 19 hod. Pravidelně, pilně a
s radostí trénujeme sestavy na vystoupení a na soutěže.
Bez podpory rodičů by to šlo jen těžko, takže velké díky patří i jim.
Za děti i trenérky Monika Chromcová
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JAVORNÍČEK

Dětský folklórní soubor Javorníček nabírá svůj druhý dech za podpory občanského
sdružení Život na venkově, ZŠ Rajnochovice a Obecního úřadu Rajnochovice a Podhradní
Lhota.
Soubor navštěvuje asi 20 dětí od 1. po 6. třídu. Pod vedením Žanety Hruškové, Gabriely
Sobkové, Jana Hradila a za pomoci rodičů dětí se účastníme společenských a kulturních
akcí. Poslední událostí v tomto roce se pro Javorníček stalo vystoupení na Adventní
výstavě a rozsvěcení vánočního stromu, spojené s programem Putování do Betléma. Tam
se Javorníček poprvé představil v zimních krojích a svou účastí podpořil valašský ráz akce.
Gabriela Sobková

(foto Markéta Olejníková)
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OBECNÍ KNIHOVNA

Od vzniku knihovny v naší obci roku 1921 se mnohé změnilo. Tehdy měla knihovna
pouhých 43 knih. V současné době mají čtenáři k dispozici více jak 2000 stálých svazků.
Nabídka je pestrá, obsahuje výběr románů pro ženy i muže,
detektivky, historické romány
a populárně naučnou
literaturu . Nelze opomenout i velký výběr časopisů. Pro děti
je tu rovněž připravena zajímavá nabídka knih. Knihovní fond
je pravidelně doplňován novými knihami nakoupených
z prostředků obce. Knihovnu navštěvují mladší i starší čtenáři.
Pro děti a školní mládež je vždy 1. čtvrtek v měsíci
uspořádána
tematická beseda, spojená se čtením,
seznámením s dětskými autory, s různými aktivitami např.
soutěže, hádanky, malování nebo pouhé vyprávění s dětmi.
Program pro děti je přichystán i v době prázdnin.
Knihovna je vybavena počítačovou sestavou s možností tisku a přístupu na internet.
Knihovna spolupracuje s Knihovnou Kroměřížska, která poskytuje regionální služby. Mimo
jiné nám poskytuje 3x do roka výměnné soubory knih, které obohacují naši knižní
nabídku. Metodickou poradu poskytuje knihovna v Bystřici pod Hostýnem.
V loňském roce se v knihovně vyměnily okna, barevně se vymalovalo a letos se částečně
vyměnil zastaralý nábytek. Knihovnu zdobí obrázky od našich dětí.
Během let se vystřídalo několik knihovníků. Nyní zastává funkci paní Dita Uhříková.
V roce 2013 byla naše knihovna nominována na Ocenění nejlepší knihovny okresu
Kroměříž, ale vybraní jsme nebyli. Snad se to podaří letos, protože jsme opět navrženi.
Dita Uhříková

OD LEDNA 2015 BUDE ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY KNIHOVNY

Pondělí 8 – 10

Čtvrtek 14,30 – 17,00.
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A MŮŽEME SE POCHLUBIT NAŠÍ PANÍ KNIHOVNICÍ DITOU UHŘÍKOVOU, KTERÁ BYLA
16.10.2014 VYHODNOCENA JAKO NEJLEPŠÍ KNIHOVNICE V OKRESE KROMĚŘÍŽ.

ROK 2014 VE FARNOSTI
Letošní rok byl pro naši farnost velmi významný hned z mnoha ohledů. Ty nejdůležitější a
nejzajímavější si vám nyní dovolujeme nabídnout alespoň v několika větách.
Farní den
Již tradičně jsme se sešli o svatodušní neděli ve farní stodole, abychom společně prožili
farní den. Tentokrát jsme začali hned po mši svaté a to společným obědem, na který byli
všichni zváni. V odpoledním programu nechyběla krátká bohoslužba, sportovní aktivity,
hry pro děti ani kulturní vystoupení, o které se postaral místní divadelní spolek pod
vedením pana učitele Vládi Švarce. Celý den jsme zakončili tradičním smažením vajec.
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Farní den byl velmi zdařilý a již nyní se těšíme na ten další, který proběhne opět ve
svatodušní neděli.
Křest dětí školního věku
První neděli po svatodušní neděli bylo v naší „valašské katedrále“ pokřtěno 8 dětí
školního věku. Jedná se o mimořádnou skutečnost, neboť v tak malé farnosti, jako je ta
naše, se taková událost často nestává. Dalších 15 dětí společně s nimi přijalo poprvé svaté
přijímání.
Raft
Týden před Anenskou poutí se na místním Centru pro mládež Přístav uskutečnil
křesťanský kemp Raft. Zúčastnilo se ho na 100 mladých lidí ve věku zejména 16 až 20 let.
Velmi zdařilou akci navštívili i takoví hosté jako někdejší kandidát na prezidenta ČR prof.
Jan Sokol, olomoucký arcibiskup Jan Graubner, celostátně známý kadeřník Jan Špilar,
poslanec PČR Petr Gazdík a další.
Biřmování
Na konci října proběhla v naší farnosti slavnost s udělováním svátosti biřmování. Pro
mladé lidi je to taková svátost křesťanské dospělosti a ve farnostech o velikosti naší se
uděluje přibližně jednou za pět let. Přijalo ji šestnáct mladých a to prostřednictvím
generálního vikáře olomoucké arcidiecéze Mons. Josefa Nuzíka.
Celoročně
Dětem z farnosti se opět celoročně věnoval a stále věnuje tým z Centra pro mládež. Mimo
pravidelná týdenní setkání jsou pro děti připravovány zdařilé víkendy před Vánoci a na
jaře a dále tomu nebude jinak.
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Na co jste zváni?
Kromě jiného přijměte pozvání na:
1. půlnoční vánoční mše 24. prosince tradičně ve 23 h a následné slavení Vánoc
2. velikonoční obřady ve dnech 2. – 5. dubna
3. farní den a svatodušní pouť mládeže 24. května
4. Anenskou pouť 26. července
5. jakoukoli veřejnou přednášku v průběhu kempu Raft ve dnech 3. – 7. srpna
Jiří Pospíšil, farář

ARCHA
Dva roky života mezi Vámi
„Člověk miluje svůj kraj láskou, kterou neumí vyjádřit. Je podoben rodákům, kteří nosí
v prsou mlčenlivě toto pouto i břímě, nemluví o něm, ale nevyměnili by jej za žádný díl
světa. A získají-li
ve světě nějaký majek, vracejí se domů po vší té dřině a zápasech, protože doma se
lehčeji dýchá
a v rodné těžké zemi se klidněji spí.“
Uvedený citát patří Josefu Adamcovi – spisovateli, se kterým mě pojí rodná vesnice,
Suchá Loz. Musím však přiznat, že po roce a půl stráveném ve zdejším kraji Hostýnských
vrchů, zůstává kousek toho krásného vyznání i tady v Rajnochovicích. Stejně jako zde
zůstává kousek mě samého.
Do táborového střediska Archa jsem nastupoval s tím, že jdu sloužit – zejména mladým
lidem a Pánu Bohu. Tehdy jsem si ještě neuvědomoval, že při každé službě člověk něco
dostává – a mnohdy
je to víc, než sám dal. Nyní mám čtrnáct měsíců ze své dvouleté služby za sebou a můžu
říct, že Archa a Přístav (tj. fara) jsou úžasná místa. Heslo „Radost a dobro – vždy a všude!“
nejsou jen slova, ale také činy. A tyto činy mění lidské životy. Věřte mi, žiji uprostřed toho
a nepřestávám žasnout...
Je krásné vidět, jak strom nese dobré ovoce. Avšak kde by byl strom bez svých kořenů?
Kde by byla mládež bez podpory farnosti? A kde by byla farnost bez vás, místních lidí?
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Napadají mne slova Tomáše Bati: „Budovy – to jsou hromady cihel a betonu. Stroje – to je
spousta železa a ocele. Život tomu dávají teprve lidé.“ A stejné je to i s naší farností.
Pocházím z úpatí Bílých Karpat a vždycky jsem tvrdil, že v Suché Lozi máme nejkrásnější
hvězdnou oblohu. Nyní říkám, že nejhezčí noční nebe je sucholožské a rajnochovské. Ano,
je zde opravdu nádherná příroda. Ale skutečným pokladem tohoto místa jste vy, kdo zde
žijete. Děkuji Bohu za každého z vás a přeji vám, ať hledáte a nacházíte skutečné poklady.
„Neboť kde je Tvůj poklad, tam bude i Tvé srdce.“ (Matouš 6, 21)
Jožka Biernát, týmák z Archy
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ROK 2014 V OSADĚ NAD PALOUČKEM
Košovy - Vojtkova louka
Chatová osada Nad Paloučkem – na Vojtkově louce nepatří mezi největší v katastru
Rajnochovice. Možná, že to je i jeden z důvodů, proč v ní už řadu let neexistují zásadní
rozpory mezi osadníky. Postupem času došlo v osadě k řadě změn majitelů. To se naštěstí
odrazilo i ve zlepšení sousedských vztahů, které v nejednom případě přerostlo
v přátelství. A to i navzdory tomu, že jsme se sešli z několika krajů a ani značné věkové
rozdíly nejsou překážkou.
Tyto skutečnosti napomohly tomu, že už pět let organizujeme pro zájemce z řad chatařů
a jejich přátel společná setkání u ohně, doplněná drobnými sportovními soutěžemi, které
jsou zaměřené převážně na náš chatový dorost.
Vždy na začátku roku je vyhlášený seznam akcí s termíny realizace, který je po
odsouhlasení celý rok vyvěšený na nástěnce na Paloučku. Na tomto místě se setkáváme,
je přístupné všem chatařům, kteří mají zájem zúčastnit se.
Jak jsme se bavili v roce 2014:
Pro tento rok jsme si odsouhlasili základních pět společných akcí s tím, že všechno ostatní
bude považováno za neplánované. Takovým činnostem se nevyhýbáme, ba naopak,
zkušenosti z let minulých dokazují, že nečekané události jsou většinou velmi zajímavé a
početně zastoupené.
Naplánované akce na rok 2014:
-

duben: šmigrust, spojený s „odemykáním hory“ a posezením u kotlíku a ohně
květen: stavba máje, kácení máje s posezením
červenec: setkání u ohně – připomínka upálení mistra Jana Husa
listopad: „zamykání hory“- ukončení sezony
Dnes, koncem měsíce listopadu, můžeme konstatovat a možná i pochlubit se tím,
že jsme vše uskutečnili podle plánu a navíc jsme se sešli na dalších pěti
neplánovaných programech ( opékačka u Křepelků, několik setkání v místním
penzionu Škola, návštěva soutěže o nejlepší guláš v kulturním domě Rajnochovice).
Veškeré akce se uskutečnily v naprosté pohodě a ke spokojenosti všech
zúčastněných. V Rajnochovicích jsme byli dokonce svědky vyhlášení nejlepšího
guláše, který do soutěže zaslal náš kamarád Roman z penzionu Škola.
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Když nám bude počasí a zdraví přát, uskutečníme ještě jedno setkání – nácvik na silvestr
2014 dne 27. 12. Současně zde předložíme návrh akcí na rok 2015.
Vzhledem k tomu, že někteří chataři jsou ještě zaměstnaní a mají školou povinné děti,
snažíme se termíny setkání a oslav této skutečnosti podřizovat. Proto velikonoční pondělí
-„ šmigrust“ a vše s tím spojené se u nás odbývá už v neděli. Stejně tak i ostatní slavnosti
a akce plánujeme tak, aby naši mladší přátelé nebyli nijak omezováni. Prostě jsme
„lufťáci“ sjíždějící se z různých koutů tří krajů a tento způsob hledání termínů pro naše
srazy se ukazuje jako nejvhodnější už několik let. Dobrovolnost a jistá dávka ukázněnosti
účastníků je další zásadou, kterou se nám daří dodržovat a je zárukou spokojenosti.
Tak si žijeme o víkendech na Vojtkově louce
Václav Honzík
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ZE ŽIVOTA CYKLISTY (POKRAČOVÁNÍ II.)

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych i já napsal pár řádků ze sportovního prostředí. Rád bych se s vámi
podělil především o zážitky ze své už ,,bohatší“ sportovní kariéry a poohlédl se několik let
nazpět.
V době, kdy moji rodiče stavili nový dům, jsme si s bráchou hráli na písku před domem - já
jezdil tatrou, bratr bagroval… Byl horký letní den, nic nám nechybělo, když v tom začali
jezdit okolo podivní jezdci v upnutých kraťasech, nějak zvláštně u toho vzdychali a jeli
šílenou rychlostí… Velmi mě to ohromilo a od té doby jsem se vždy těšil na první sobotu
v červenci, kdy se tento známý závod konal a projížděl naší obcí. Cyklistika mě začala
přitahovat čím dál větší silou, obdivoval jsem její svobodu, prostě si jen tak jedete
krajinou a poznáte tolik krásných míst (a že je jich v našem okolí nespočet!). Definitivní
rozhodnutí nastalo v 9. třídě, kdy nás páni učitelé vzali na národopisný výlet na Pražský
hrad, kde se shodou okolností jel prestižní závod Pražské schody za účasti olympijského
vítěze, mistra světa a jiných světových i českých reprezentantů. Tehdy jsem si řekl: ,,Budu
jako oni, stanu se profesionálem, Drásala a Schody jednou pojedu!!“ Vylepil jsem si na
zeď největší vzor Petra Dlaska a Lance Armstronga a šel na to! S pevným odhodláním se
mi všechny sny postupně splnily.
Cyklistika je velmi náročný a tvrdý sport, je potřeba makat a vytrvat. Někdy se dá i část
talentu nahradit těžkou každodenní dřinou. Sport na jednu stranu strašně moc bere,
ochudí vás o spoustu volného času, stojí vás mnoho sil i energie, ale na druhou stranu vás
obdarovává obrovským bohatstvím. Je nejlepším učitelem morálky, pevné vůle,
sebeodříkání, kamarádství… Z těchto důvodů jsem se rozhodl začít předávat své
zkušenosti dále a při své, ještě stále aktivní kariéře, se věnovat mládeži - věnovat se jim
tak, jak se jiní věnovali nám. Jsem moc rád, že se podařilo dát dohromady skupinku
dorostenců, kteří procházejí světem sportu, učí se a prožívají nádherný sportovní život.
Možná se některý ze svěřenců dostane na olympiádu, možná také ne. Mým největším
cílem ovšem je, aby se naučili mít sport celoživotně rádi, aby je naplňoval, přinášel jim
pozitivní náladu a přinejmenším je naučil morálně volním vlastnostem, jichž by dokázali
využít v dalších obdobích svého života.
Touto cestou bych rád poděkoval mým rodičům za podporu (nejenom) při sportu, rodině
za tolerování dlouhých tréninků, kdy jsem mimo domov, svým trenérům panu Bulisovi,
panu Macíkovi a taky vám spoluobčanům, od kterých jsem vždy cítil podporu, jež mě
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velmi motivovala. Taky bych rád poděkoval panu učiteli Konečnému a panu učiteli
Viláškovi, kteří svolili záměnu prohlídky Pražského hradu za zhlédnutí závodu na
Pražských schodech… Všem vám moc děkuji!

Závěrem bych vám moc rád popřál hezké Vánoce v okruhu blízkých, které máte rádi, a
těšili se z pohodové atmosféry. Do nového roku 2015 vám přeji všechno nejlepší, pevné
zdraví, plno aktivních dní, optimismus a dobrou náladu. Ať je příští rok takový, jaký si sami
přejete!

Se srdečným pozdravem váš cyklista Ondra
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Cyklistický závod Drásal

EXTREME NORDIC WALKING MARATON 2014

V sobotu 20.9. se v Hostýnských vrších uskutečnil 2. ročník závodu v severské chůzi
Extreme Nordic Walking Maraton 2014.
Na start 50 kilometrů dlouhého závodu s extrémním převýšením se v 8 hodin ráno vydaly
z areálu Welness hotelu Sola Gratia v Bystřici pod Hostýnem tři odvážné závodnice. Ke
startu kratšího půlmaratónského okruhu dorazilo nakonec 38 účastníků. Tito vyšli na trať
v 9 hodin. Mezitím v areálu Welness hotelu Sola Gratia probíhal doprovodný program
zaměřený především na propagaci nordic walkingu, zdravý životní styl a pohybové
aktivity. Pro nejmenší návštěvníky bylo připraveno množství her a soutěží. Všichni z
přítomných měli také možnost využít nabídky stánkového prodeje regionálních výrobců.
Nejlepší účastníci závodu v půlmaratonu začali přicházet do cíle po 12. hodině odpoledne.
Závodnice na maratonské trati zdolávaly extrémní trať výrazně delší dobu a do cíle
dorazily úspěšně těsně před setměním.
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Nejúspěšnější v mužské kategorii na trati půlmaratonu byli:
1. Jiří Hajda – 3 hodiny 8 minut,
2. Ivo Hejný - 3 hodiny 30 minut,
3. Pavol Tomašík - 3 hodiny 45 minut
V ženské kategorii dominovaly následující závodnice:
1. Monika Havlová – 3 hodiny 9 minut,
2. Jana Fürstová – 3 hodiny 30 minut,
3. Renata Miková a Kateřina Trnková – shodný čas 3 hodiny 38 minut.
Trať maratonu úspěšně absolvovaly následující tři ženské účastnice:
1. Michaela Šandová – 10 hodin 36 minut,
2. Helena Čentéšová – 10 hodin 37 minut,
3. Zuzana Burianová – 11 hodin 2 minuty.
Závodníci na prvních třech místech v jednotlivých kategoriích byli oceněni hodnotnými
cenami, které poskytli početní sponzoři a partneři akce, jimž patří velké poděkování.
Věříme, že nordic walking si v Hostýnských horách najde své příznivce a pomyslné
zakončení letní turistické sezóny prostřednictvím Nordic walking maratonu bude
představovat příjemnou sportovně - společenskou událost také v následujících letech.
MAS Podhostýnska
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3. ROČNÍK INOV-8 HOSTÝNSKÉ OSMY

V tomto roce první doběhl Karel Axmann (Vlčí důl) s časem 6:59:52. První mezi ženami
Andrea Krstevová (Pearl Izumi CT) 8:48:55. Ve dvojicích žen vyhrály Věra Vystrčilová a
Zuzana Kadlčáková (KESBUK) s časem 9:41:24. U dvojic mužů zvítězili Pavel Brlica
s Ondřejem Švirákem (Švirda a Pája) s časem 7:17:24. A nakonec ve smíšených dvojicích –
mixech – vyhráli Tomáš Valentík a Tereza Oborná (Panda) s časem 10:18:11.
Chtěli bychom především poděkovat Obecnímu úřadu v Rajnochovicích, že nám vyšel
vstříc s organizací tak náročného závodu. Taktéž bychom chtěli poděkovat ZŠ
Rajnochovice za pronájem tělocvičny a také vám všem, kteří bydlíte v okolí obecního
úřadu, za vstřícnost z důvodu hluku, parkování apod.
Přejeme krásně prožité svátky vánoční, hodně klidu a pokoje a do nového roku hlavně
zdraví a štěstí.
4. ročník INOV-8Hostýnské osmy se uskuteční 8. 8. 2015.
Tým INOV-8 Hostýnské osmy
JDOU PŮL DNE A PAK JEŠTĚ TRSAJÍ NA ZÁBAVĚ

Rajnochovice / Pojď do toho a překonej Hostýnské vrchy – tímto sloganem se řídili
účastníci neobvyklého závodu Hostýnská osma. Ultra trail jednotlivců a dvojic skrz
Hostýnské vrchy se konal již potřetí.
Turisticko – běžecký závod odstartoval v Rajnochovicích u Obecního úřadu v osm hodin
ráno. Slavobrána, reklamní poutače, monitoring jako při Závodu míru, tak vypadá start a
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cíl v Rajnochovicích. Za kulturním domem vyrostlo stanové městečko, na pódiu hrají
rockové kapely. Skvělá kulisa pro dobíhající závodníky, kterým fandí celé Hostýnské hory.
„Limit na zdolání cca 62 km s převýšením 2.500 metrů je 18 hodin. Závod je určen pro
jednotlivce a pro dvoučlenné týmy. Kapacita je stanovena na 550 závodníků,“ popsal
hlavní pořadatel Lukáš Tomčík. S myšlenkou propagovat krásu hostýnské krajiny
vybudoval kvalitní amatérskou soutěž, s perfektní spoluprací dobrovolníků a
zúčastněných obcí. Závodníci uvítali speciální občerstvovačky jako pivo na Tesáku nebo
chleba se škvarkama na Ráztoce.
Zdolání trati připomínající osmičku se středem na Tesáku provází velký zájem.
„V posledních letech jsou lidé po těchto akcích jako diví a ještě za to platí,“ komentoval
poptávku po uvolněné registraci pořadatel Michal Pilař.
Na soutěž si z dovolené v Jeseníkách odskočila rodina Štrynclova z Liberce. „Včera jel
manžel Valachymena, dnes běží tady, já jdu s dětmi dětskou trasu,“ prozradila maminka
Hana. Osmácký dětský pochod na 12 km byl letošní vydařenou novinkou. Rodiny
vystoupaly zkrácenou trasou na Javorník. „Tatínek nám jen vzkázal, abychom tu byli v cíli
dříve, než on uběhne těch 60 km,“ zasmála se Alena Maťová před startovním výstřelem.
Atmosféru komentoval Michal Pilař. „Tak v cíli už přes hodinu máme Karla Axmanna čas 6:59:52, druhý doběhl Stanislav Najvert, který srdnatě bojoval s Karlem o první místo,
když na Kelčském Javorníku ztrácel 10 sekund. Nakonec dokončil trať v čase 7:05:06. Třetí
doběhl Petr Jiří v čase 7:12:26. Jsou to machři!“
Eva Mikešková

Výsledková listina na www.hostynskaosma.cz
http://www.rajce.net/a10235515
http://epaper.denik.cz/eweb/media/vlp/2014/08/20/24959b8dff59ccbf3066d6b417be7f
e5_big.jpg
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ULTRA-TRAIL INOV-8 HOSTÝNSKÁ OSMA
Očima a nohama Mirka Maleňáka
Rok utekl jako voda a 9.8. přivítala naše obec ultra-trailový závod všech vyznavačů
dálkových horských běhů a horských pochodů. Letos se konal už 3. ročník tohoto čím dál
více prestižního závodu v našem kraji. O tom svědčila i startovní listina s 550 odvážlivci.
Ráno před startem i podle předpovědi dávalo jistotu, že počasí nebude pro tuto aktivitu
zrovna ideální. Tropické vedro prověřilo všechny ultra nadšence a bylo znát i na
výsledném čase, který byl o hodinu delší oproti loňskému ročníku. Roli hrála samozřejmě i
trať, letos trošku delší a náročnější na výškové metry.
Startovní výstřel zazněl v 8:00 a šlo se na věc. Na Tesák po červené turistické značce se
běželo zostra. Před startem jsem zvolil strategii držet se v první padesátce. Na Jehelník
mě pár borců předběhlo, ale z kopce jim to vracím a i díky nepozornosti některých
závodníků, kteří vybočili z trasy, se dostávám výš. Na Chvalčově rychlé doplnění tekutin a
vzhůru na Sv.Hostýn. Zde pro poutníky, mířící do kostela, jsme byli jistě zpestřením. Na
nechápavé pohledy a na otázku, co se tady dnes děje, nemám náladu odpovídat. Dále
trasa vede přes Obřany na Pardus a dlouhý seběh na rusavskou část Ráztoky s dalším
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občerstvením a hlavně hadicí s vodou na zchlazení. Už dopoledne bylo vedro
nesnesitelné. Doplnit vše potřebné a vyráží se na Lukov, přes zřícenu hradu a přes krásné
pastviny nad Vlčkovou až do Držkové, kde byla v další občerstvovací stanici i teplá
polévka. Na ni jsem v tom vedru neměl ani pomyšlení, a tak dávám chladivý iontový nápoj
a do těla doplňuji i cukry pro další energii.
Cestou na Humenec předbíhám dva závodníky, v což už ani nedoufám. Tahle pasáž zdá se
být nekonečná a k odpočinku na další občerstvovačce zbývá 13km. Zjišťuji, že mi dochází
voda, naštěstí mě dobíhá jeden ze soutěžících a dá mi napít. Na Tesáku se dozvídám, že
už je v cíli první borec Karel Axman z týmu Vlčí důl s časem 6:59:52.
Žízeň zaháním několika kelímky vody a spoustou melounů, také preventivně doplňuji sůl,
kterou jsem vypotil, abych nedostal křeče. Na nic nečekám a jdu do posledního úseku
tohoto horského maratonu. Poslední dva kopce - Čerňava a Kelečský Javorník. Už se jen
otáčím a hlídám si záda. Seběh do cíle je odměna za náročnost závodu, který letos měřil
64 km a měl 3000 m výškových. Nakonec přibíhám v čase 8:48:14 na 25. místě (V
kategorii Muži do 34 let- 12 místo).
V podvečer zkomplikovala závod bouřka, která se nad „hostýnkama“ přehnala. Podle
tvrzení ostatních, které pohroma na trati potkala, byl závod v kopcích ještě o to
náročnější. Program sobotního večera ukončila kapela Endiaron, která hrála do nočních
hodin. V neděli ráno udělalo tečku za celým víkendem představení nejlepších závodníků
všech kategorií.
Poděkování patří hlavně Lukáši Tomčíkovi a celé bandě okolo tohoto závodu.
Díky a zase za rok Mira Maleňák
Další letošní účast horských ultra maratonů
Malofatranská 50
Déka:55km
převýšení:4000m
umístění:6 místo čas:9:44
Beskydská sedmička(horský maraton dvojic)
Délka:90km
Převýšení:5182mUmístění:3 místo(v kategorii hobby) čas:15:02
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NA TROJÁKU POKŘTILI MARUŠKU

Rajnochovice/ Nedělní odpoledne na Trojáku připomínalo procesí. Turisté, cyklisté i
motorizovaní putovali po hřebeni Hostýnských vrchů, aby si užili výhled z nově
vybudované rozhledny.
Meteorologickou stanici na Marušce zpestřuje od tohoto léta dřevěná vyhlídka, která
taktně zapadá do krajiny. Rozhledna na rozhraní okresů Vsetín, Zlín a Kroměříž patří obci
Hošťálková. Je dílem místních občanů, kteří typizovanou stavbu vytvořili z místních zdrojů
vlastními silami. „Řekl jsem, udělejte to trochu valašské a výsledkem jsem byl mile
překvapen,“ pochválil spolupráci starosta Hošťálkové Petr Laštovica.
Horizont Hostýnské magistrály, nezalesněný kopec, zdobí 16 m vysoká věž, kterou
posvětil evangelický i katolický farář. „To je místo, kde se člověk zastaví, čerpá sílu z boží
přírody. Valašsko je opravdu krásné, požehnáme tomuto božímu dílu společně.“ Kromě
vody svěcené stříkala ještě ta slivovicová.
Slavnostnímu křtu přihlížel i Vladimír Vaculík. „Je to nová atrakce, která zviditelní
Hošťálkovou a tuhle nádhernou přírodu, vždyť v těch lesích je naše bohatství.“
Eva Mikešková

http://www.rajce.net/a10240640
http://epaper.denik.cz/eweb/media/vlp/2014/08/22/8713994d9c62e27373f649d0b5499
41d_big.jpg
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YETTYHO ZMÁČELY PROUDY VODY

Troják/ „Na shledanou při nočním přechodu „Hostýnek“ v září,“ vzkázal zablácený sněžný
muž v únoru. Tehdy se tradiční lyžařský závod musel jít pěšky kvůli deštivé zimě. Bohužel
téměř na chlup stejné počasí vyšlo i na sobotu 13. září, kdy se konala letní varianta.
Pořadatelům, kteří už tak připravili náročnější trasu než v předešlých letech, ztěžoval
situaci vytrvalý a vydatný déšť. Ačkoli celou sobotu vypadalo počasí nadějně, sotva vyjel
speciální Yettybus směr Troják, spustil se pořádný liják a už nepřestal.
„Z předem zaregistrovaných 156 účastníků přišlo jen 78, další se ale přidali, a tak se
nakonec vydalo s mokrým Yettym a statečnými Portáši do hor 121 odvážlivců,“ sdělila
Lucie Málková z Informačního centra. Hned první stoupání z Trojáku na Bludný prověřilo
síly účastníků. Na vrcholu při tradiční veselici se ve velkém stanu sušilo prádlo a točilo
pivo, na odbyt ale šel hlavně teplý čaj. Pořadatelé vyšli vstříc zmáčeným turistům a nabídli
odvoz autobusem do cíle na Tesák, kde se v útulné restauraci Sport dalo počkat na ty,
kteří přesto vyrazili do horské tmy. Těmto odvážlivcům proto Hostýnský Yetty nabídl
legálně vypálenou yettovici a s lesní personou se pak na cestu přes Košovy, Rychtářku a
Vičanov vydala polovina účastníků. Akce s podtitulem „Náš Yetty nikdy nespí“ se tak
změnila v pochod pro pořádné chlapy, svou stopu v bahně však zanechaly i odvážné děti.
Na bezpečnost turistů dohlíželi po trase rozmístění hasiči. „Tolik lidí jsem v tomhle nečase
vůbec nečekal. A ti nejmladší? Měli aspoň zážitek, když je už unavené do cíle dovezla
čtyřkolka Rescueteamu,“ nechal se slyšet Hostýnský Yetty.
Eva Mikešková

http://www.rajce.net/a10433015
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ČESKÝ ROZHLAS BRNO 9.ČERVNA ZAŘADIL NĚKOLIK VSTUPŮ Z RAJNOCHOVIC DO
SVÉHO VYSÍLÁNÍ. AKCE SE KONALA K 90.VÝROČÍ VYSÍLÁNÍ ROZHLASU
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EXKURZE DO MŠ A ZŠ ÚDOLÍ DESNÉ – SVAZKOVÉ ŠKOLY

Dne 28.8.2014 uspořádal realizační tým projektu Meziobecní spolupráce pod finanční
záštitou Podhostýnského mikroregionu exkurzi za příklady dobré praxe „Exkurze do MŠ a
ZŠ Údolí Desné – Svazkové školy.“
Exkurze
byla
určená
pedagogickým
pracovníkům z MŠ a ZŠ lokalizovaných na
území SO ORP Bystřice pod Hostýnem a
zřizovatelům těchto škol – starostům obcí.
Celkem se semináře zúčastnilo 34 osob. První
zastávkou byla lesní mateřská školka Slunečné
údolí v Lošově. Přivítala nás Mgr. Šárka
Zdařilová a seznámila nás s prostředím a
edukační formou alternativní výuky předškolního vzdělávání, kterou lesní mateřské školy
nabízejí. Dále jsme přejeli do města Loštice, kde jsme navštívili zdejší vyhlášené Muzeum
Olomouckých tvarůžků. Zajímavá prohlídka s průvodcem seznámila přítomné s procesem
výroby i historií vývoje této tradiční speciality. Po výborném obědě jsme pokračovali na
další zastavení v obci Rapotín, kde nám ředitelka svazkové školy Údolí Desné Mgr. Eva
Bicanová společně se starostou Ing. Pavlem Žerníčkem představila inovativní pojetí
školství, kde zřizovatelem MŠ a ZŠ je svazek obcí. Přítomné pedagogy a zástupce obcí
podrobně informovala o výhodách tohoto školství a poukázala na možnosti efektivního
nakládání s financemi (rozpočet a dotace), zaměstnaneckými úvazky i počtem dětí a žáků.
Po vstupních informacích nás provedla celým areálem zrekonstruované MŠ a ZŠ Rapotín.
Do svazkových škol Údolí Desné spadají také MŠ a ZŠ z okolních obcí Sobotín a Petrov.
Tyto školy jsme však z časových důvodů zhlédli z autobusu s výkladem paní ředitelky.
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Poslední zastávkou byla Horka nad Moravou, kde sídlí Sluňákov - Centrum ekologických
aktivit města Olomouce. I tato zastávka byla svým zaměřením pro většinu pedagogů
inspirativní. Ochotná průvodkyně Markéta Dvořáková nás zaujala přednáškou o činnosti
Sluňákova, poskytla nám spoustu zajímavých studijních, propagačních materiálů a
představila nám areál, který nabízí širokou škálu možností, jak prohlubovat vztah člověka
k přírodě i sobě samému.
Celou exkurzi hodnotí organizátoři za zdařilou. Věříme, že se nám v budoucnu podaří
uskutečnit obdobné akce poznávacího charakteru, které obohatí účastníky v rovině
inspirativní a kontaktní.
Za realizační tým Projektu meziobecní spolupráce ing. Kateřina Buzková

PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE – TONDA OBAL NA CESTÁCH

Dne 21. 10. 2014 v 8:00 byl v Základní škole Chvalčov naplánovaný projektový den
zaměřený na odpadové hospodářství. Hlavní náplní akce v gesci Projektu Podpora
meziobecní spolupráce bylo správné třídění odpadů. Společnost EKO-KOM, a.s. zajistila
2 lektory a následné proškolování dětí ve třídách s interaktivními pomůckami. Projektu
se zúčastnily děti 1. stupně čtyř základních škol: ZŠ Chvalčov, ZŠ Loukov, ZŠ
Rajnochovice, ZŠ Rusava v celkovém počtu 198 dětí. Program byl rozdělen do 4 etap.

Vyučování bylo zahájeno výukou 2 proškolených lektorů (EKO-KOM, a.s.) ve třídách.
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Do akce se zapojila firma .A.S.A. skládka Bystřice, s.r.o., která zdarma uvolnila na
dopoledne kuka-vůz a 2 zaměstnance pro praktickou ukázku.

Obec Chvalčov zajistila dětem návštěvu ve sběrném dvoře, kde zaměstnanci obce
vysvětlili smysl tohoto zařízení a provedli i praktickou ukázku štěpkování větví.

Na čtvrtém místě se konala beseda a volná diskuze se zástupci obcí, které dané školy
zřizují. Děti si zábavnou formou zahrály na reportéry při tiskové konferenci. Zúčastnili se 3
starostové z obcí Chvalčov, Loukov, Rusava a místostarostka z obce Rajnochovice.
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Celá akce byla vedena realizačním týmem meziobecní spolupráce obce Loukov a řízena
plánovaným rozvrhem. Financování zajistily vlastní zdroje, když obce Loukov, Rusava a
Rajnochovice zaplatily svým školám dopravu. Akce proběhla s velkým ohlasem a chutí
škol zapojit se do dalších projektů. Starostové a zástupci obcí hodnotili akci pozitivně
v rámci meziobecní spolupráce a propojení oblasti školství a odpadového hospodářství.
Za realizační tým Lucie Zlámalová

CO JE ZA NÁMI

INVESTICE A SPOLEČENSKÉ AKCE V II.POLOLETÍ ROKU 2014

Červenec
27.7.2014 – Anenská pouť
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Srpen
28.8.- 37.8.2014 - Barum Czech Rally Zlín
Starosta Antonín Uhřík sám, dobrovolně a s úsměvem na rtech leč mírně pobledlý,
absolvoval testovací jízdu barumky.

(foto archiv OÚ Rajnochovice)
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(foto Markéta Olejníková)

(foto archiv OÚ Rajnochovice)
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Schválení opravy 3 železných mostů firmou Štrunc Boris / Ostrava Hrabůvka – cena díla,
včetně DPH 498 129,-Kč

(foto archiv OÚ Rajnochovice)
Schválení rekonstrukce autobusové čekárny na Trojáku – firmou Hildebrand Leoš
Rajnochovice, cena díla, včetně DPH 140 780,-Kč
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(foto Markéta Olejníková)

Září
Prodej stavebního pozemku o výměře 546 m2 – cena 218 400,-Kč / manželům
Endlerovým
Schválení cenové nabídky ve výši 258 457,-Kč včetně DPH od firmy Gold Return Praha na
provedení zátěžového oplocení na víceúčelovém hřišti za tělocvičnou ZŠ Rajnochovice
Vybudování posezení a dřevěného přístřešku na sportovní nářadí u hřiště za Tělocvičnou
ZŠ Rajnochovice firmou Hildebrand Leoš Rajnochovice , cena díla 60 738,-Kč
Zakoupení a zabudování nové čistírny odpadních vod k obecní bytovce 265 od firmy
AQUATECH, cena díla 209 530,-Kč

Říjen
Komunální volby
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Listopad
IV. Ročník O nejlepší guláš Rajnochovic
Soutěž proběhla 22.11. v Tělocvičně ZŠ Rajnochovice za doprovodného programu břišních
tanečnic z Rouského a vystoupení Mažoretek z Holešova. Sobotní odpoledne zpestřila
hudební skupina Sexteť. K soutěži bylo nahlášeno 26 vzorků guláše. Klání se zúčastnily i
děti, a to Kateřina a Barbora Frkalovi, Šimon Dytrych, Kateřina Idesová, Petr Blažek a
Jakub Gajdušek.
1. místo Roman Pezda (hovězí guláš)
2. místo Aleš Horák (vepřový guláš)
3. místo David Horák (vepřový guláš)

(foto archiv OÚ Rajnochovice)
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PLÁNY NA ROK 2015
Dům služeb – nová střecha, rekonstrukce Domu služeb a přemístění knihovny, čistírny,
ordinace lékařů a masérny do přízemí Domu služeb
Oprava mostu na Paseky
Rozšíření dětského hřiště
Modernizace ZŠ Rajnochovice dle požadavků ředitele ZŠ

(foto Markéta Olejníková)
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Děkujeme firmě EON, která obci věnovala výzdobu vánočního stromu v hodnotě
33 033,-Kč.

PŮJDEM SPOLU DO BETLÉMA A ADVENTNÍ VÝSTAVA

Každý rok se v naší obci pořádají plesy, výstavy, soutěže, jarmarky. Dovolte mi zde zmínit
jednu z posledních společenských událostí tohoto roku a to Adventní výstavu spojenou
s živým betlémem, doprovodným programem a rozsvěcení vánočního stromu (nově před
budovou ZŠ Rajnochovice). Akce Živý betlém se začala plánovat již začátkem jara, kdy
jsme dávali dohromady skupinu lidí, kteří by byli ochotni v době začínajícího
předvánočního shonu věnovat svůj volný čas stavbě betlému, jesliček, zajištění osvětlení
nového vánočního stromu, doprovodného programu a pořadatelských povinností.
Uskutečnilo se několik schůzek, kdy se sestavoval scénář navazující na Adventní výstavu.
Nacvičovaly se zpěvy a slavnostní troubení fanfár, příjezd králů, tvořily se postavy ze
slámy, které budou zdobit betlém až do Tří králů 2015, vyráběly se jesličky, šily kostýmy
atd.
Rádi bychom poděkovali všem zúčastněným pořadatelům, kteří do toho šli s nadšením a
naplno. Především Žanetě Hruškové za vytvoření slaměných postav, Gábině Sobkové za
kostýmy. Dále panu učiteli Vladimíru Švarcovi, který se skvěle zhostil role moderátora a
vypravěče, paní učitelce Lence Vlachové a schole pod vedením Martiny Hradilové za
nádherné zpěvy, otci Lukášovi za vlídná slova, třem králům Honzovi Koblihovi, Vaškovi
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Koblihovi a Jarkovi Novosadovi (díky za zapůjčení koní), stavitelům betléma Josefu
Kovářovi, Honzovi Koblihovi a Jurovi Šperlingovi, Vojtěchu Tomkovi z hudební školy a
Lidušce Slimáčkové, Jarce Jurčové za organizační zajištění, Petrovi Blažkovi za osvětlení,
Turistickému oddílu SK Rajnochovice, Životu na venkově a všem vystupujícím dětem.
Zvláštní poděkování patří Lence Baďurové za uspořádání Adventní výstavy.

(foto Ondřej Valenta)
Speciální poděkování našim nehercům (Markétě Maleňákové a Josefu Kovářovi) za krásný
herecký výkon, zvláště malému Kryštůfkovi Maleňákovi.
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Autorka slaměných postav Žaneta Hrušková (foto z vlastního alba)

(foto Markéta Olejníková)
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(foto Gabriela Sobková, Žaneta Hrušková)
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5

NAROZENÍ 2013

NAROZENÍ 2014

FILIP ŠVARC

KRYŠTOF MALEŇÁK

VANESA ŠVÉDOVÁ

NIKOL JAROŠOVÁ
LILIANA SARAH KUNOVSKÁ

ZESNULÍ 2014
HALENČÁK JOSEF

ČERNOCKÁ FRANTIŠKA

BĚLUNEK VÁCLAV

KOLAŘÍK JIŘÍ

ČUBOVÁ MARIE

GABRHELOVÁ MARIE

KOTRLA KAREL

VOJKŮVKA JOSEF

SCHREIBEROVÁ MARIE
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Všem přispěvatelům do našeho Rajnochovského zpravodaje děkujeme. Pokud by jste
také rádi přispěli svým slohovým dílem, neváhejte a informujte se na Obecním úřadě
Rajnochovice.

Děkujeme

PF
2015
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