
                        ŽIVOTOPIS 

Náš pamětník se jmenuje Josef Mrázek. Narodil se 14. 9. 1949                                        

v Rajnochovicích č.p.13 jako prvorozený syn rodičů Ludmily a Josefa 

Mrázkových. Po něm se narodil jeho mladší bratr Vladimír a jeho sestra 

Radomíra. V naší obci vychodil devítiletou základní školu a v roce 1965 se vyučil 

soustružníkem kovu ve Vítkovických železárnách Ostrava.  

Po vyučení pracoval na soustruhu v závodě do konce roku 1968. Jelikož 

onemocněl, nemohl pracovat v třísměnném provozu a musel změnit zaměstnání. 

Od ledna 1969 nastoupil do dílen Lesního závodu v Rajnochovicích jako 

soustružník kovů a opravář lesní techniky. Zde pracoval až do konce roku 1987. 

V roce 1973 se oženil s dcerou domkaře z Chalůpek z Loučky u Valašského 

Meziříčí, Marii Lukášovou. Společně vychovali syna Mojmíra. 

Pan Mrázek jako malý kluk rád sportoval a tomu zasvětil celý svůj volný čas. 

Hlavně ho inspirovaly míčové hry, kopaná, házená, ale i atletika. V zimě pak 

hokej a lyžování. Po založení oddílu kopané v roce 1964 hrával žákovská utkání 

okresní soutěže Kroměřížska. Následně v Ostravě dva roky v dorostu Vítkovic. 

Po změně zaměstnání hrál za muže Rajnochovic do roku 1973. Od toho roku až 

do konce roku 1976 hrál kopanou za TJ Valašské Meziříčí krajský přebor. Za 

působení v krajském přeboru vystudoval trenérskou třídu skupiny ,,B“ v kopané. 

Po ukončení angažmá ve Valašském Meziříčí se vrátil zpět do Rajnochovic, kde 

ukončil hráčkou karieru ve 37 letech. Trénoval zde žáky, dorost                             a 

naposledy muže se kterými hráli 10 let 1B třídu. 

V současné době je místopředseda SK Rajnochovice a člen výboru.                                 

Ke konci roku 1987 ho místní rada národního výboru doporučila za kandidáta na 

předsedu Místního národního výboru (dále jen MNV) Rajnochovice. Jako 

kandidát byl v lednu roku 1988 poslán na půlroční školení do Brna. 

Od července 1988 až do doby zvolení byl na stáži na MNV v Rajnochovicích a 

po zvolení se stal předsedou MNV. Po revoluci až do konce roku 2010 byl 

starostou obce Rajnochovice. Následně další volební období 2010 – 2014 byl 

zvolen zastupitelem obce a předsedou komise pro Rozvoj a obnovu obce. 

V současné době je ve starobním důchodu. 


