Rajnochovice
Malebná obec Rajnochovice je turisticky vysoce atraktivním centrem
Hostýnských vrchů, na jejichž území se nachází i nejvyšší vrcholy Kelčský
Javorník (865m) a Čerňava (844 m). Díky velkému podílu lesů je zdejší klima
srovnatelné s rakouskými Alpami. Rozlohou (4 145 ha) patří k nejrozsáhlejší
obci ve Zlínském kraji. 8. květen 1721 je pokládán za datum založení
Rajnochovic – tj. datum kdy dostali synové Mikuláše Rajnocha svolení usídlit se
a hospodařit na vymezených pozemcích nedaleko kostela. Ještě dnes je možno
na hranicích katastru spatřit hranečníky s arcibiskupskými znaky. Ale již v roce
1710 zde byla vybudována vysoká pec na tavení železné rudy, která se těžila v
okolních kopcích. Obyvatelé Rajnochovic se převážně živili jako pasekáři, nebo
jako lesní dělníci. V letech 1810 - 1896 v Rajnochovicích fungovala malá továrna
na výrobu Rajnochovské keramiky, která se proslavila nejen u nás, ale i v
zahraničí. Po zániku dílny se stala významným podnikem v naší oblasti pila. Byla
postavena v roku 1895 na místě staré vodní pily z roku 1813, zaměstnávala asi
20 dělníků a je v provozu dodnes. Postupem času bylo vybudováno ještě sedm
pil, ke kterým se plavilo dříví po říčce Juhyni, nebo se sváželo lesní
úzkokolejnou dráhou, která byla vybudována roku 1904, ale byla v provozu
bohužel jen dvacet let. Po ní nám zůstala jen lesní cesta zvaná „Štreka“. V 19
století zde byly také klimatické lázně. V Rajnochovicích se také donedávna
pálilo dřevěné uhlí, ale klasické milíře byly samozřejmě nahrazeny velkou pecí.
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Současnost
Z hlediska občanské vybavenosti je obec soběstačná. Vlastníme 3 obecní
bytovky s 20 byty. Jsou zde 2 prodejny se smíšeným zbožím, pošta, základní
škola s devítiletou školní docházkou, restaurace, obecní knihovna, kulturní
zařízení, obřadní síň, 2 víceúčelové hřiště, fotbalové hřiště, dětské hřiště,
ubytovací zařízení, tělocvična, ordinace lékařů pro dospělé i děti, kadeřnictví a
další služby jako např. masáže, pedikúra, manikúra ,kosmetika.
Na území obce Rajnochovice vykonávají svou činnost drobní podnikatelé jako
jsou tesaři, stolaři, zedníci, kovovýroba, pila. Soukromí zemědělci nemají v
našem kraji na růžích ustláno, chov koní, ovcí koz a krav je neuživí, každý z nich
má ještě k tomu další zaměstnání . U mnoha domků můžeme vidět , pasoucí
se ovečky či pobíhající slepice, kačeny a husy, a také políčko nebo zahrádku.
Většina občanů za prací dojíždí do Bystřice pod Hostýnem, Valašského Meziříčí
a Hranic.
Od roku 2011 vydává obec Rajnochovice 1 x ročně v prosinci Rajnochovský
zpravodaj, který si občané velmi oblíbili a protože nám akcí přibývá, rozhodli
jsme se, že letos vydáme zpravodaj 2 x, v červnu a v prosinci. Zpravodaje si sami
připravujeme včetně tisku. Již několik let spolupracujeme s Podhostýnským
mikroregionem na vydávání kalendářů našeho regionu. Zpravodaj spolu
s kalendářem dostávají naši občané v předvánočním období zdarma.
Rajnochovice jsou velmi oblíbenou turistickou destinací. Počet návštěvníků
každoročně narůstá, hlavně jde o cykloturistiku a pěší turistiku. Vzhledem k
tomu, že Rajnochovice jsou i vyhledávanou rekreační oblastí s více než 700
chatami a rekreačními chalupami, věnuje obec Rajnochovice péči o krajinu
náležitou pozornost. Údržbu, čistotu a pořádek na veřejných prostranstvích
zajišťuje obec pomoci pracovníků poskytnutých Úřadem práce. Tito
zaměstnanci provádí pravidelné sekání všech travnatých ploch, údržbu a čištění
místního hřbitova, čištění chodníků a místních komunikací a květinovou
výzdobu. Také žáci základní školy se v hodinách pracovní výchovy učí pečovat o
zeleň a o úklid prostranství, především v nejbližším okolí školy.
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Obecní úřad Rajnochovice již několikátým rokem zve občany Rajnochovic
k příjemnému Sousedskému posezení, které doprovází bohatý kulturní program
a stejně tomu tak je i při tradičním kulinářském klání O nejlepší guláš
Rajnochovic.
V naší obci působí i řada spolků, které mají v obci a OÚ podporu jak finanční,
materiální či poskytnutím obecních prostor nebo organizační výpomocí. Obecní
úřad se organizačně podílí při pořádání běžeckého závodu Hostýnská osma,
akcích ZŠ Rajnochovice, spolky společně pořádané předvánoční Adventní
výstavě spojené s „ Putováním do Betléma“ před základní školou, Valašském
škádlení, které doprovází Svato Anenskou pouť v Rajnochovicích, kde letos obec
prezentovala svou účast v soutěži Vesnice roku a úspěšné získání ocenění
v podobě Oranžové stuhy.
Stejně tak jsou obcí podporovány sportovní spolky, jako jsou fotbal, stolní tenis,
spolek šachistů, turistický oddíl žen.
Spolky působící v Rajnochovicích:











Život na venkově
Turistický oddíl žen
SK Rajnochovice
Spolek šachistů
Stolní tenis
SDH Rajnochovice
Myslivecké sdružení (působící v Rajnochovicích i Podhradní Lhotě)
Rajnochovická lesní železnička
Westernový klub
Rajlhoťáci (ochotnický divadelní spolek)

3

Vesnice roku,Rajnochovice získaly ocenění Oranžové stuhy a dotaci od ZK
v hodnotě 50 000,-Kč.

Valašské škádlení.
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Mikulášská jízda v podání Westernového klubu.

Westernový klub a jeho úspěchy v soutěžích.
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Porota k soutěži O nejlepší guláš Rajnochovic.

Sousedské posezení.
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Oltář v kostele Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích.
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Kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Anny v Rajnochovicích
Kostel je často nazýván Valašská katedrála.

Hostýnské vrchy

8

Základní škola Rajnochovice aktivně podporuje společenské dění v obci. Tradicí
se již stávají Velikonoční a Adventní výstavy doprovázené kulturním programem
tvořeným dětmi a občany Rajnochovic a Podhradní Lhoty.
Mezi úspěšné projekty školy patří:







Tvořivá dílna
Noc s Andersenem
Buzení broučků (jaro), Uspávání broučků (podzim)
Velikonoční a Adventní výstava
Ukliďme svět + Den Země+ Recyklohraní
Rajnochovské babičky a dědečci
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Recyklohraní

Ukliďme svět

Javorníček

Tvořivá dílna

Návštěva rajnochovských babiček
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Hostinec Ve Dvoře
Soukromí zemědělci Ing .Jaroslav Novosad a Mgr. Monika Marešová se věnují
chovu koní plemene Hafling, Appaloosa a odchovem hříbat těchto plemen,
velkochovem ovcí a jehňat cca 150 ks a 5 krav. Z vlny vyrábí vlněné výrobky
(ponožky, polštáře, deky), z jehněčího a hovězího masa nabízí speciality ve
svém hostinci Ve Dvoře a na hotelu Polom. Ing. Jaroslav Novosad provozuje již
15 let letní tábory se zaměřením na výuku jízdy na koních. V jejích nabídce
služeb jsou také projížďky na koních nebo pro skupiny na bryčce. Monika
Marešová letos úspěšně dostudovala fyzioterapii a začíná provozovat
hiporehabilitaci pro zdravé i hendikepované osoby. V areálu hostince Ve Dvoře
pořádají každoročně Westernové závody, na které jim obec přispívá částkou
8000,-Kč. Mgr. Monika Marešová se v letošním roce stala mistryní ČR ve
westernové disciplíně BAREL RACE. Spolupracují s Mendelovou univerzitou
(Agronomickou fakultou) v Brně, kdy studentům představují agroturistiku
v praxi. Minulý rok poprvé Monika s členy Westernového spolku Rajnochovice
předvedli Mikulášskou jízdu a pro letošní podzim připravují první Hubertovu
jízdu.
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Ve Dvoře.

Dětský koňský tábor Ve Dvoře, Rajnochovice.
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Pohled z rajnochovských kopců do údolí.

Jiří Kranich, povoláním učitel, věnuje se chovu domácího zvířectva.
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Starousedlík Jiří Hešlar.

Michal Vlach, věnuje se chovu ovcí a koz.
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Netradiční pohled na zahradu u manželů Švarcových, kterým se chov okrasného
ptactva stal celoživotním koníčkem.

Myslivecké sdružení Podhradní Lhota, Rajnochovice
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Včelař Vladimír Preisler.

U včelína.
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Žaneta Hrušková, zahradnice, floristka a autorka slaměných postav, které
ozdobily vánoční Betlém v obci Rajnochovice.
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Rajnochovická lesní železnička.

Jak lesní železnice vypadala dříve.
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Odpadové hospodářství
Odpadovému hospodářství věnuje obec velkou pozornost. Již několik let máme
zavedený systém třídění odpadu a v chatových oblastech bylo do první poloviny
roku 2015 8 velkoobjemových kontejnerů na směsný odpad. Bohužel do
těchto kontejnerů dávali lidé všechno možné od trávy, přes stavební suť,
ledničky, sedačky, a další. Letos jsme získali dotaci z programu OPŽP ve výši
cca 2 000 000,- Kč . Tím se nám podařilo zkvalitnit třídění odpadu o BIO ,
tetrapacky a drobné kovy a i do chatových oblastí jsme pořídili kontejnery na
tříděný a komunální odpad a zrušili velkoobjemové kontejnery. V průběhu
měsíce září otevřeme v bývalém lidovém domě Sběrné místo, kam občané
mohou dále třídit hlavně nebezpečný odpad . Do každé domácnosti jsme
zdarma pořídili domácí kompostéry. No a v neposlední řadě jsme v rámci
dotace pořídili 4 kontejnery o velikosti 7 m3 a 13 m3 a nosič těchto
kontejnerů, které budou sloužit ke sběru trávy, větví a listí, které budou
odvezeny na malou komunitní kompostárnu, která je v přípravné fázi na
Košovech a štěpkovač na zpracování větví. Myslíme si, že co nám v obci
vyrostlo mělo by to tu i zůstat a ne, aby se to odváželo např. do Bystřice pod
Hostýnem do kompostárny. Naše obec je obklopena krásnou přírodou, se
spoustou chráněných přírodních památek, je proto důležité, aby si ji lidé vážili a
snažili se ji chránit, aby zůstala krásná i pro další pokolení. Musíme se naučit žít
v souladu s přírodou a zbytečně ji nezatěžovat, a je pravda, že obyvatelé kladně
přivítali širší okruh třídění a plně toho využívají.
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Zpracování dřeva v lese.

Pavel Rýc, zpracování a stahování dřeva v lese.
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Zpracování dřeva, pila v Rajnochovicích.

Zpracování dřeva na skládce v lese .
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Práce mistrů tesařů z Rajnochovic, tesař Josef Kovář.

Stavba autobusové zastávky Troják, mistři tesaři Leoš Hildebrand , Jan Kobliha,
Lukáš Kobliha, Jaromír Novosad.
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Přírodní památky a rezervace

Přírodní rezervace Kelčský Javorník – rozkládá se na severním svahu
stejnojmenného nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů (865m). Má rozlohu 122
ha a zřízena byla v r. 1976 (ve výrazně menší rozloze).
Přírodní rezervace Sochová- zaujímá vrcholovou část, hřeben a prudký severně
až severozápadně orientovaný svah stejnojmenného vrchu (741m). Zřízena byla
r.1989 jako přírodní památka Skaliska-Sochová o výměře 2ha, r.2001 byla
přehlášena na přírodní rezervaci a plocha rozšířena na současných 16,5ha.
Rezervace je výjimečná geologickými útvary.
Přírodní rezervace Čerňava - rozkládá se na severovýchodním svahu
stejnojmenného druhého nejvyššího vrcholu Hostýnských vrchů (844m). Má
rozlohu 18ha a zřízena byla v r. 1975. Předmětem ochrany je karpatský les
pralesovitého charakteru starý asi 280 let .
Přírodní rezervace Tesák - přirozený porost jedlobučiny, jeden s nejlépe
zachovaných porostů tohoto typu v Hostýnských vrších s perspektivním
vývojem. Zřízena byla v r.1975 o výměře 7,5ha, a byla v r. 2001 rozšířena na
současných 9 ha.
Přírodní památka Bernátka – nedaleko Trojáku – zřízena r.1975 o výměře 40 ha,
lesní rezervace zřízená z důvodů ochrany typického porostu s výskytem
řeřísnice trojlisté (nejzápadnější místo tohoto prvku karpatské květeny).
Přírodní památka Vřesoviště Bílová –vyhlášená v r.1972 o výměře 3 ha. Jedná se
o zbytky podhorského vřesoviště s jalovci.
Přírodní památka Skalka – Polomsko – severní svah nad Kostelem v
Rajnochovicích, zřízena v r. 1952 o výměře 0.87 ha, příkrá výslunní stráň s
teplomilnými rostlinami jako např. bojínek Bouhmerův, válečka prapořitá,
kakost krvavý, vstavače aj.
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Kamenná studánka Fons Theodori s letopočtem MCM (1900).

Malá přehrada tzv. klauza.
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Leknínové jezírko V Kopaném.
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ZÁVĚR

Obec Rajnochovice aktivně sleduje činnost zemědělců a lesnických subjektů na
svém území a v případě potřeby či zájmu je zapojuje do dílčích aktivit v rámci
péče o krajinu.
Sleduje také možnosti dotačních titulů do zemědělství a drobného podnikání a
informuje tyto drobné podnikatele. Spolupráce obce a zemědělských subjektů
spočívá například v tom, že zaměstnává 2 zemědělce v zimních měsících na
údržbu místních komunikací , mysliveckému sdružení dává finanční příspěvek
na krmení zvěře v zimě, včelařům poskytuje obecní pozemky k provozování
jejich činnosti , atd. Obec propaguje akce zemědělců a spolků na obecních
webových stránkách, úřední desce a v obecním zpravodaji.
Dobrovolné spolky i zemědělci naopak pomáhají při organizaci akcí pořádaných
obcí ( Putování do Betléma, soutěž O nejlepší guláš Rajnochovic), přispívají
svými drobnými dary do tomboly při každoročním Sousedském posezení.
Poskytují podle potřeb obci své zemědělské stroje i svou pomoc.
Jsme malou vesnicí v krásném údolí obklopeném lesy, známe jeden druhého ,
máme různé povahy a cíle, ale když je třeba , jeden druhému bez váhání
pomůže.

A na úplný závěr bychom jménem vedení Obce Rajnochovice chtěli poděkovat
všem občanům, soukromým zemědělcům, spolkům, základní škole i všem
dobrovolníkům za spolupráci při organizaci soutěže Vesnice roku, mají velkou
zásluhu na získání ocenění Oranžovou stuhou v krajském kole.
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