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Slovo starosty   

Vážení spoluobčané, 
 

na úvod příspěvku říjnového zpravodaje naší obce mi dovolte, abych se krátce zmínil 

o dvou kulturně společenských událostech, které minulý měsíc u nás proběhly. V prvé 

řadě se z mého pohledu velmi zdařily letošní dožínky, především nám opět přálo  

počasí, organizátoři občerstvení opět nezklamali a všichni vystupující si opět  

perfektně připravili svá čísla. Letos poprvé bylo možné se v přírodním výletišti se 

společensky zabavit již v předvečer této akce, škoda že této možnosti bylo ze strany 

návštěvníků, tak málo využito. Věřím, že příští rok tomu bude s návštěvností lépe, a 

dovedu si představit i nějaký organizovaný podprogram dožínek již v sobotu. 
 

Druhou akcí, která určitě stojí za připomenutí, bylo setkání pozvaných olympioniků 

s dětmi a posléze s občany. Tato akce zde v Hutisku-Solanci nebyla první svého dru-

hu. Již v roce 2003 uspořádalo vedení obce obdobnou besedu, na které bylo přítomno 

několik bývalých olympijských vítězů a účastníku olympiád. Tímto bych chtěl podě-

kovat všem dotčeným, především Petru Graclíkovi, kteří se na této akci podíleli, za 

velmi dobrou organizaci. Není vůbec obvyklé a už vůbec samozřejmé, že se nám po-

dařilo takové setkání vůbec uskutečnit, a to s tolika vynikajícími současnými špičko-

vými sportovci. 
 

Věřím, že největší přínosem bylo toto setkání pro naše školáky, kdy se mohli přímo 

v tělocvičně školy s těmito našimi reprezentanty osobně setkat, vyfotit, položit  

zvídavý dotaz, podat si ruku. Určitě tato zkušenost u některých podpoří zájem o sport 

jako takový, možná že v budoucnu bude besedovat jako úspěšný reprezentant právě 

někdo z našich žáků. Tak jako tomu bylo i letos, kdy mezi olympioniky seděl také náš 

rodák, absolvent naší školy, reprezentant naší republiky ve skoku na lyžích,  

Tomáš Vančura. 

 

Odpolední beseda s olympioniky pro širokou veřejnost byla přijata rovněž s patřičným ohlasem všech  

přítomných, doplněna o videoprodukci s představením úspěchů přítomných českých reprezentantů Evy  

Samkové, Vavřince Hradilka, Jan Kufa a Tomáše Krause. V průběhu setkání byla připomenuta taková jména 

spojená s naší obcí, jako Ludvík Daněk, Pavel Michut či Marek Fiurášek.  Jména, se kterými je spojeno  

nezměrné úsilí o sportovní úspěch na mezinárodním či olympijském poli, nebo významné ocenění fair play za 

záchranu života. Věřím, že pro všechny přítomné hosty, z řad olympioniků i z řad veřejnosti, bylo toto setkání 

příjemným zážitkem a do budoucna závazkem opět obdobnou a úspěšnou akci zorganizovat. 
 

V závěru příspěvku mám povinnost vás informovat o jednostranném záměru České pošty,s.p., a to o změně 

způsobu provozování své pobočky v naší obci. Jedná se zásadní záměr, aby se provozovatelem pobočky stala 

buď obec, nebo soukromá osoba. Záměr, aby se provozovatelem pobočky pošty stala tzv. třetí osoba, ale za 

dopředu stanovaných ekonomicky nevýhodných podmínek. Provoz pobočky v současném rozsahu by musela 

dotovat ze svých prostředků a dodržovat smluvní podmínky projektu Pošta Partner. Zastupitelstvo obce přija-

lo na základě všech dostupných informací rozhodnutí, že požaduje zachování současného rozsahu služeb, 

současným provozovatelem, Českou poštou, s.p.  V žádném případě nemůže Česká pošta,s.p. v naší obci zru-

šit svou pobočku, toto je zaručeno platnou vyhláškou, ale nelze přenášet hrazení provozních nákladů pobočky 

na třetí osobu, v tomto případě na obec.  Obec přece není pošťák. 

                     S přáním všeho dobrého     Ing. Vladimír Petružela  

                                                                                   starosta obce 
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Ing. Vladimír Petružela 

starosta obce 

Petr Maléř 

místostarosta obce 

USNESENÍ Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo program zasedání v předloženém znění předsedajícím. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo návrhovou komisi ve složení:   

Mgr. Sylva Kaňáková, MUDr. Marie Kjeronská  

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo ověřovatele zápisu ve složení:  

Mgr. Václav Fiurášek, Ludvík Dorňák 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec vzalo na vědomí kontrolu plnění usnesení RO a ZO za uplynulé období. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec zrušilo usnesení ZO č. 62/05 ze dne 30. 6. 2015 a schválilo prodej části 

obecního pozemku parc. č. 441/4 – ostatní plocha o celkové výměře 153 m2 – označené jako parc. č. 441/51, parc. 

č. 441/50 a parc. č. 441/48 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm za cenu 60,- Kč/m2 paní Janě Koláčkové a panu Josefu 

Koláčkovi, oba bytem Solanec pod Soláněm 688, 756 62 Hutisko-Solanec a  

zároveň schválilo koupi části pozemku parc. č. 441/36 – ostatní plocha o výměře 71m2 – označené jako parc. č. 

441/49 v k. ú. Solanec pod Soláněm za cenu 60,- Kč/m2 od paní Jany Koláčkové, bytem Solanec pod Soláněm 688, 

756 62 Hutisko-Solanec a uložilo starostovi a místostarostovi obce tuto oboustrannou kupní smlouvu na prodej a 

koupi částí pozemků podepsat. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví  

Zlínského kraje v rámci realizovaného projektu „Revitalizace infrastruktury a veřejného prostranství v obci  

Hutisko-Solanec“ a to pozemků parc. č. 1400/3 – ostatní plocha o výměře 595m2, parc. č. 1400/4 – ostatní plocha o 

výměře 87m2, parc. č. 1400/5 – ostatní plocha o výměře 168m2, parc. č. 1400/6 – ostatní plocha o výměře 164m2, 

parc. č. 1400/7 – ostatní plocha o výměře 11m2, parc. č. 307/12 – ostatní plocha o výměře 45m2 a parc. č. 307/13 – 

ostatní plocha o výměře 83m2 vše v k. ú. Hutisko a pozemků parc. č. 2182/2 – ostatní plocha o výměře 165m2, 

parc. č. 2183/2 – ostatní plocha o výměře 283m2 a parc. č. 2183/3 – ostatní plocha o výměře 35m2 vše v k. ú.  

Solanec pod Soláněm do majetku Obce Hutisko-Solanec. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemků ve vlastnictví  

Zlínského kraje v rámci realizovaného projektu „Silnice II/481: Prostřední Bečva - Hutisko“ a to pozemků parc. č. 

2183/4 – ostatní plocha o výměře 2277m2, parc. č. 2183/5 – ostatní plocha o výměře 1793m2 a parc. č. 2183/6 – 

ostatní plocha o výměře 346m2 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm do majetku Obce Hutisko-Solanec. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo záměr odkoupení pozemků parc. č. 35/3 – ostatní plocha o  

výměře 3.169m2, parc. č. 2218/23 – ostatní plocha o výměře 306 m2 a parc. č. st. 802 – zastavěná plocha a nádvoří 

o výměře 31 m2 vše v k. ú. Solanec pod Soláněm od společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., se sídlem  

Jasenická 1106, 755 01 Vsetín do majetku Obce Hutisko-Solanec za účelem realizace projektu „Sběrný dvůr  

Hutisko-Solanec“ za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem a pověřilo starostu obce k uzavření smlouvy o 

budoucí kupní smlouvě na koupi předmětných pozemků v roce 2017. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec schválilo rozpočtová opatření č. 7 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 

2016 v předloženém znění. 

Zastupitelstvo obce Hutisko-Solanec nesouhlasilo s předloženými návrhy a podmínkami projektu Pošta Partner 

pro provozovnu pošty v obci Hutisko-Solanec a považuje za prioritní zachování stávajícího rozsahu a podmínek 

provozování Českou poštou, s.p. Na základě demografického vývoje v obci, včetně narůstající turistické  

návštěvnosti a využívání občany z okolních obcí, považujeme za prioritní obecně služby pro občany rozšiřovat, což 

se týká i služeb poštovních.  
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Ing. Vladimír Petružela 

starosta obce 

Petr Maléř 

místostarosta obce 

USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE 

Rada obce Hutisko-Solanec schválila seznam  

projektových záměrů Základní školy a mateřské školy 

Hutisko-Solanec, příspěvkové organizace, se sídlem 

Hutisko-Solanec 605, 756 62, IČ: 48773824 dle  

samostatné přílohy pro investiční intervence 

z Integrovaného regionálního operačního programu a 

pro čerpání prostředků určených na rozvoj funkčních 

území (integrované nástroje ITI, IPRU, CLLD) a 

ukládá starostovi obce Ing. Vladimíru Petruželovi 

podepsat „Souhlas zřizovatele s investičními  

prioritami“.  

Rada obce Hutisko-Solanec schválila program a  

datum 11. zasedání ZO, které se konalo v úterý 20. září 

2016, od 17:00 hodin v zasedací síni obecního úřadu. 

Pracovní předsednictvo pracovalo ve složení  

Ing. Vladimír Petružela - starosta obce, Petr Maléř - 

místostarosta obce a Ing. Zbyněk Blaha -  člen RO. 

Rada obce Hutisko-Solanec schválila nový platový 

výměr ředitelky Základní školy a mateřské školy  

Hutisko-Solanec Mgr. Šárky Gajové v souvislosti  

novelou nařízení vlády ČR č. 564/2006 Sb. o platových 

poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě 

v platném znění a účinností od 1. 9. 2016.  Rada obce Hutisko-Solanec schválila plán inventur 

pro rok 2016 a jmenovala hlavní a dílčí  

inventarizační komise s termínem ukončení  

inventarizace do 15. 2. 2017.  

Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí  

oznámení společnosti REVO hřiště s. r. o. o ukončení 

záměru vybudování lukostřeleckého areálu v obci 

Hutisko-Solanec a tím zpětvzetí své žádosti o  

pronájem dotčených ploch v obci Hutisko-Solanec.  

Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost  

Miroslava Klukové, bytem Hutisko 576 o pronájem 

obecního bytu v bytovém domě u Zdravotního střediska 

Hutisko-Solanec. Obec Hutisko-Solanec v současné  

době nedisponuje žádným volným bytem, a proto  

nemohlo být žádosti vyhověno.  

Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost  

Řeznictví Kunovský s. r. o., se sídlem Bohuslávky 7, 

751 31 Bohuslávky o povolení prodeje čerstvého ma-

sa a masných výrobků v rámci své pojízdné prodejny 

v naší obci pravidelně ve čtvrtek v době od 9:15 do 

9:50 hod. na dobu určitou do 31. 12. 2016.  

Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Aleny 

Nové, bytem Havlíčkova 1178, 757 01 Valašské  

Meziříčí o ukončení nájmu nebytových prostor  

sloužících k podnikání v budově zdravotního  

střediska č.p. 627 ke dni 30.9.2016.  

Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí 

Zlínského kraje o poskytnutí účelové neinvestiční 

dotace z rozpočtu Zlínského kraje na hospodaření 

v lesích na území Zlínského kraje ve výši 10.590,- Kč 

a zároveň schválila smlouvu o poskytnutí dotace č. 

D/2890/2016/ŽPZE mezi Zlínským krajem a Obcí 

Hutisko-Solanec a uložila starostovi tuto smlouvu 

podepsat.  

Obec Hutisko-Solanec nabízí  

k dlouhodobému pronájmu nebytové  

prostory určené k podnikání v budově 

Obecního úřadu Hutisko-Solanec 512  

ve 3. NP o celkové ploše 69,2 m2.  

 

Jedná se o tři zrekonstruované  

kanceláře o rozměrech  

14,2 m2,   14,4 m2  a  12,8 m2 

 

Bližší informace obdržíte u pracovníků 

Obecního úřadu. 

Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí zápis z 

dílčího přezkoumání hospodaření obce Hutisko-Solanec 

za období 1. 1. 2016 – 30. 6. 2016 zpracovanou  

kontrolním oddělením Krajského úřadu Zlínského kraje 

po přezkoumání, které se uskutečnilo ve dnech 9.9.2016 – 

13.9.2016.    
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Michut Jan  75 let   č.p. 446 

Mikundová Zdeňka  75 let   č.p. 354 

Minarčík Jaroslav  75 let   č.p. 95 

Tvrdý Josef  70 let   č.p. 168 

Eliášová Ludmila  60 let   č.e. 23 

Kapsia Stanislav  60 let   č.p. 672 

Černá Věra  50 let   č.p. 512 

Všetičková Věra  50 let   č.p. 585 
 

  

Všem jubilantům srdečně  

                            blahopřejeme 
 

Jubilanti v měsíci říjnu 2016 

Z P R A V O D A J  O B C E  H U T I S K O - S O L A N E C    1 0 / 2 0 1 6   

ČEZ Distribuce a.s. Vám v souladu  
se zákonem 458/2000 Sb. oznamuje,  

že z důvodu práce na vedení nízkého napětí 
bude přerušena dodávka elektrické energie 

pro: 

  
část obce Hutisko-Solanec — střed obce 

  
vypínání el. energie  

dne 20.10.2016  
od 7:45 do 17:00 hod. 

 
(č.p. 461, 462, 430, 542, 426, 17) 

Rada obce Hutisko-Solanec rozhodla, že svoz  

netříděného komunálního a nebezpečného odpadu  

proběhne v sobotu  22. října 2016 
 

   Kontejnery budou přistaveny  v částech obce  

Za Kopcem,  na Soláni,  pod Soláněm,  ve Dvořiskách,  

na Pile, Pod Káním,  u hřbitova  a  na skládce v Olší. 
    

Kontejner na ukládání nebezpečného odpadu bude 

umístěn na skládce v Olší, a to v sobotu 22. října  

v době od 8:00 – 13:00hod.  
 

   Žádáme občany, aby do kontejnerů nevhazovali  

biologický rozložitelný odpad.  

Volby do Zastupitelstev krajů  
 

 

     Podle § 27 odst.1  zákona č. 130/2000 Sb., o volbách  

do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů,  

ve znění pozdějších předpisů 
 

    oznamuje  
 

Ing. Vladimír Petružela – starosta obce Hutisko-Solanec,  

že ve dnech 
 

 

7.10.2016    /pátek/   od 14.00 do 22.00 hodin  a 
 

 

8.10.2016   /sobota/  od 08.00 do 14.00 hodin 
 

 

se konají Volby do Zastupitelstev krajů. 
 

 

 

 

Místem konání voleb je Obřadní síň Obecního úřadu  

v Hutisku-Solanci, 1 patro. 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji  

totožnost a státní občanství České republiky platným  

cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem  

České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným 

občanským průkazem.  
 

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství  

České republiky, nebude mu hlasování umožněno. 
 

Voličům budou dodány 3 dny přede dnem konání voleb  

hlasovací lístky, popř. si je mohou vyzvednout  

na Obecním úřadě. 
 

V den voleb může volič obdržet hlasovací lístky  

i ve volební místnosti. 
 

K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování  

ve volební místnosti je každý povinen uposlechnout  

pokynů předsedy okrskové volební komise. 
 

Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 

volební komise hlasování neumožní. 

    VETERÁN CAR CLUB Rožnov p. R. Vás zve na závěr  
           sezóny 2016  na jízdu historických vozidel 
 

PUTOVÁNÍ VALAŠSKŮ KRAJINŮ 
 

                   v sobotu  15. října 2016 
 

             Sraz účastníků v 8.00 hodin na parkovišti 
                             u Autoklubu Rožnov. 
                           Start jízdy v 9.00 hodin. 
 

    Trasa spanilé jízdy:  
Rožnov p.R. - Hutisko-Solanec - 

    Zákopčí - Soláň - Bytča - Nimnica - Kohůtka. 
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Nový školní rok se již plně rozběhl 

Umění a kultura v e-Twinningových projektech - 14. - 17. 7. 2016 Sofie 
 

     V květu letošního roku jsem na internetu našla mnoho informaci o velmi zajímavém semináři učitelů Vv, který 

pořádalo společenství evropských škol. Přihlásila jsem se na něj a koncem června mi přišla dobrá zpráva, že  

jsem byla vybrána. Tak jsem se 13. 7. v brzkých ranních hodinách vypravila na letiště V. Havla vstříc novým  

zážitkům a zkušenostem. Na letišti jsem se seznámila s dalšími čtyřmi účastnicemi a naše velká pětka, která měla  

reprezentovat ČR i naše školy vyrazila z deštivé Prahy do slunné Sofie.       

Sofie nás překvapila svým klidem, nikde žádné davy lidí. Dorazily jsme do hotelu, kde na nás čekalo ubytování. 

V zápětí hned začal úvodní seminář, na kterém jsme se seznámily s dalšími účastníky z Bulharska, Maďarska,  

Slovenska a Portugalska. Na tomto semináři jsme představily krásy naší země a mohly začít navazovat nové  

kontakty. Všechna dopoledne na semináři byla věnovaná společným aktivitám. Seznámili jsme se s výhodami  

projektů pro učitele, třídní kolektivy i samotné žáky, s oceněnými projekty a možnostmi, které nabízí virtuální  

prostředí. Odpoledne byla věnovaná praktickým kreativním technikám, folklóru Bulharska a audiotechnice, kterou 

budeme využívat i my v projektu. Na tomto semináři jsme se domluvili s dalšími 4 reprezentanty škol z ČR a Por-

tugalska, se kterými se letošní 5. třída zúčastní projektu v hodinách Aj a Vv, aby si žáci vyzkoušeli komunikovat s 

dětmi z druhé strany Evropy.                                                        

Ve večerních hodinách jsme se seznamovali s pamětihodnostmi a zajímavostmi Sofie. Ve společnosti skvělých lidí 

čas utíká rychle, a tak skončil i náš pobyt na semináři. Zbývá mi už jen poděkovat za šanci se semináře zúčastnit a 

moci tak reprezentovat nejen Českou republiku, ale i obec Hutisko-Solanec a samozřejmě naši školu. 

Lenka Jašková 

Začátek školního roku 
 

„Hurá, jdeme do školy!“ si prozpěvovaly děti ve 

čtvrtek 1. 9., kdy nám opět začal nový školní rok. 

Před budovou školy všechny přivítala paní ředitelka 

Mgr. Šárka Gajová a pan starosta Ing. Vladimír 

Petružela. Nejvíce se na tento den těšili nejmenší 

školáčci - naši noví prvňáčci. O to, aby se jim ve 

škole líbilo, se budou starat jejich „patroni“ z řad 

deváté třídy. Nejen prváčkům, ale také všem žákům 

přejeme mnoho školních úspěchů a co nejméně  

nezdarů.  

Výuka plavání 
 

Ve středu 7. 9. začala výuka plavání pro žáky 1. stupně. 

Děti se jezdí učit a zdokonalovat plaveckou techniku  

každou středu na plavecký bazén do Rožnova pod  

Radhoštěm.  

Fotografování pro Mladou frontu DNES 
 

I letos přijel fotograf z Mladé fronty DNES zvěčnit naše 

žáky 1. třídy. Společné fotografie nejen našich prvňáčků, 

ale také malých žáčků z okolních škol budou otištěny  

14. 10. ve známém deníku. 

Dopravní hřiště 
 

 Ve čtvrtek 15. 9. 2016 navštívili žáci 4. ročníku dopravní hřiště ve Valašském Meziříčí.  

Program se skládal ze dvou částí, a to teoretické, kdy byli žáci seznámeni s pravidly silničního provozu a s doprav-

ními značkami. Část praktická byla věnována jízdě na kole na dopravním hřišti. Akce se zdařila, žákům se líbila a 

už teď se těší na další setkání. Poděkování patří babičce Markétky Pavlicové, která jela se čtvrťáky a společně 

s třídní učitelkou Mgr. Žanetou Čaníkovou dohlížela na bezpečí dětí. 

Beseda s olympioniky 
Netradiční setkání s významnými sportovci a reprezentanty České republiky čekalo na žáky naší školy v pátek 23. 

9. V tělocvičně na vlastní oči viděli: Vavřince Hradilka, Evu Samkovou, Jana Kufa, Tomáše Krause, Petra  

Graclíka, Tomáše Vančuru nebo Aleše Deptu. Sportovci se nejdříve všem představili, a potom už trpělivě zodpoví-

dali zvídavé otázky našich žáků. Děti zajímalo, které předměty měli ve škole rádi, kolik je jim let, jestli byli někdy 

zranění, jestli dostali cenu, která je překvapila a další. Nejdříve se žáci ostýchali a nechtěli se ptát, ale ke konci  

besedy by se už rádi zeptali téměř všichni. Ale potom už následovala autogramiáda a sportovci ochotně  

podepisovali památníčky, papíry vytržené ze sešitků i ruce dětí. Pro zájemce měli připraveny své fotografie 

s podpisy. Jsme rádi, že si sportovní hvězdy našly čas i na naše školáky a že děti viděly své idoly. 

Připravujeme v říjnu 
21. října     uspávání Broučků zakončené                 17. – 21. října  sbíráme starý papír 

               26. a 27. října podzimní prázdniny 
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Naše školička informuje 

Já se těším do školky na kluky a na holky. 

Ať je léto, nebo zima, v naší školce je vždy prima.“ 
 

To si říkaly děti, které nastupovaly 1.září do mateřské školy. Ty, které šly poprvé, byly zvědavé, jak to ve školce 

vypadá a jaké budou jejich paní učitelky. Sem tam ukápla nějaká ta slzička nejen dětem, ale i maminkám. Po  

měsíční docházce do MŠ děti brzy zjistily, jak je jim v kolektivu jejich vrstevníků dobře. Každý si našel svého  

kamaráda nebo kamarádku, poznali, kolik hraček a her mohou využít, kolik činností na ně každý den čeká. No 

prostě po měsíci děti zjistily, že v naší školce je opravdu prima. 
 

Také předškoláci  šli do školky zvesela, už dobře znali prostředí MŠ a těšili se na naši prima školku. Pro tyto děti 

je připraveno v tomto školním roce plno nadstandardních a mimoškolních aktivit.  Během prvního týdne začal  

plavecký výcvik. Děti jezdí na bazén do Rožnova, kde se pod vedením paní instruktorky hravou formou učí  

plavat. Každý měsíc si mohou předškoláci rozvíjet tvořivost a fantazii při práci s keramickou hlínou. 

Několik dětí navštěvuje v odpoledních hodinách učebnu ZUŠ a seznamuje se s hrou na zobcovou flétnu.  

V letošním školním roce mají rodiče možnost se svým dítětem navštěvovat i paní logopedku Mgr. Petru Volnou 

přímo v naší škole. 

V lednu proběhne ve Velkých Karlovicích lyžařský kurz, kterého se zúčastní 14 dětí. 

Během září proběhl ve školce pro zájemce o screeningové šetření sluchu a sluchového vnímání předběžný  

průzkum. Vyšetření sluchového vnímání proběhne v MŠ 17.10. v 9.00 hod. 

Pěknou tečkou tohoto měsíce byl „branný den“, který začal ráno evakuačním cvičením a potom se obě třídy vydaly 

do přírody zdolávat  přírodní překážky a rozšiřovat  poznatky o stromech, rostlinách a zvířatech. Nezvyklé  

dopoledne se dětem líbilo a po namáhavém výkonu byly děti odměněny malou sladkostí. 

Podobných akcí zažijeme spolu s dětmi ještě mnoho, a proto dětem přejeme krásný a pohádkový školní rok v naší 

prima školce. 
Renáta Mikulenková 

Karasova obecní knihovna informuje 

Karasova obecní knihovna pro vás připravila besedu 

ZPOVĚĎ VĚRY SOSNAROVÉ 
ve středu 12. října v 17 hodin v knihovně. 

 
„Hitler byl had, ale Stalin byl horší…“ říká paní Věra Sosnarová, česká občanka, která byla ve věku 14 let spolu se svou matkou 

a devítiletou sestrou 17. května 1945 odvlečena sovětskou tajnou službou do ruského pracovního tábora na Sibiři. V pracovních 

táborech, dolech, kolchozech… strávily celkem 19 let. (Jejich matka přežila v pracovním táboře jen 3 měsíce.) 
 

Roku 1964 ji i se sestrou na přímluvu předsedy jednoho ruského kolchozu propustili do JZD Znojmo. Při odjezdu ze Sovětského 

svazu i příjezdu do vlasti musela podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy o opětovné odvlečení na Sibiř  

mlčenlivost neporušila až do pádu komunismu. O jejich zážitcích byla sepsána kniha Krvavé jahody (máme v knihovně) a vy si 

můžete poslechnout její vyprávění. 

V letošním roce proběhne ve dnech 3. až 9 .října jubilejní 20. ročník TÝDEN KNIHOVEN. Tuto celostátní 

akci vyhlašuje pravidelně Svaz knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). Program naší knihovny se opět zaměří  

především na dětské čtenáře, podrobnější program najdete v knihovně a na webových stránkách. 
 

V rámci této akce je připravena BURZA vyřazených knih  ve čtvrtek 6. října od 15 do 17 hodin. 

Na další měsíce se chystá: 

Zdravotní přednáška ABY ZÁDA NEBOLELA, cestopisná přednáška JAPONSKO s oblíbenou rodinou Márových – bohužel 

bez Jirky - a možná bude i ČERNÁ HODINKA S BETLÉMSKÝM SVĚTLEM.  

Srdečně na návštěvu knihovny zve Marie Fajkusová - vaše knihovnice 
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Eduard Novák 

Z á k o p č a n s k é    n o v o t i n y 

Vážení přátelé přírodních amfiteátrů, 
 

jen zřídka kdy se stává, že náš soubor prezentuje svá taneční pásma 

v budovách kulturních zařízení, či jinak zastřešených pódiích. Ve 

většině případů vystupujeme v přírodě a to i s divadlem, nebo 

s ukázkami řemesel. Ten, kdo navštěvuje akce pořádané na těchto 

místech pociťuje jistě druh pozitivní energie, někdy více, jindy méně. 

To záleží na dané lokalitě. 
 

Dožínky na Poskli patří již do tradice naší obce a Zákopčani po 

čtyřech letech zopakovali zkrácené dožínkové pásmo s předáním 

věnce a vinšem hospodářům. Domlácaná jako každoročně nesměla 

chybět a byla s chutí předvedena našimi mlatci. Že tato zdánlivě jednoduchá činnost není tak jednoduchá a „trefiť sa 

do noty též“ si mohli se stejnou chutí zkusit i přihlížející diváci. S cepy jsme ještě vystupovali další týden a to na 

Zvonici na Soláni. Fluidum tohoto prostředí násobené krásným počasím dávalo této akci punc nezaměnitelnosti a 

pohody. Na tento beskydský vrch chodíváme séct s kosama a letos poprvé jsme byli pozváni na Den pečení chleba. 

Rozsáhlá louka, kde jsme mlátili rozložené otépky na plachtě, nabídla dostatek prostoru i pro diváky, kteří nás po 

předvedené scénce odměnili potleskem. 
 

Na 8. října se připravujeme na taneční vystoupení v Rožnovském skanzenu, kde pod taktovkou cimbálové muziky 

Vsacan, která s námi spolupracuje, předvedeme pásmo Luženské. 

Srdečně vás tímto zveme do Janíkovy stodoly. 

KULTURNÍ INFORMACE 

Letos byly již dvanácté Dožínky 
 

První zářijovou neděli jsme oslavili dvanácté Dožínky v naší obci. Ve 13 hodin začal krojovaný průvod, který směřoval 

ke kostelu. Tam děti ze Soláňku převzaly dožínkový věnec a všechny pak čekala další cesta na Posklu.  

Na výletišti jsme mohli sledovat bohatý program, který svou řečí zahájila uvaděčka Barbora Mikudová společně s  

panem starostou Ing. Vladimírem Petruželou.  

Poté valaši a valašky ze souboru Zákopčan  předali věnec pletený ze zlatých klasů hospodáři a hospodyni. Ti potom  

pohostili chasu a malí tanečníci souboru Soláněk a hudebníci cimbálové muziky Strunka mohli ukázat své pásmo. Starší 

děti ze Soláňku nacvičovaly své vystoupení už během prázdnin v naší ZŠ pod vedením paní Marcely Cabákové a paní 

Marie Šedé. Soláněk a Strunku vystřídala Makovanka, která přijala naše pozvání a přijela ze Slovenska.   

Na závěr programu členové souboru Zákopčan předvedli, jak se dříve mlátívalo pomocí cepů. Nelehké umění  

dobývání zrnek z klasů si mohli vyzkoušet i dobrovolníci z obecenstva. Cepu se ujal také senátor Jiří Čunek,  

pan starosta a další odvážlivci.  

Po ukončení programu následovala příjemná zábava. K tanci i poslechu hrála cimbálová muzika Světlina, kterou  

pravidelně střídala dechová hudba Záhořané. O občerstvení se starali naši sportovci z TJ Sokol. Všichni se dobře bavili a 

taneční parket nezůstával prázdný až do večerních hodin.  

Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli. 

Zájezd na divadelní představení Donaha 
 

V pátek 16. 9. jsme uspořádali zájezd do divadla na představení Donaha. Již několik let úspěšně brázdí světová i česká 

jeviště. Jeho hrdiny jsou muži, donedávna zaměstnanci strojíren. Náhle však přišli o práci a hledání nové je marné. 

A tak se odhodlali k bláznivému kousku: rozhodli se vytvořit pánskou striptýzovou skupinu, aby uživili sebe a své 

rodiny. Z toho samozřejmě plynulo množství komických situací. 

Kulisy, v nichž se příběh odehrává, se nápadně podobaly jistému městu na severu Moravy. A tak hrdinové  

příběhu v tomto městě nejen žijí, ale také mluví jeho řečí. Slavný muzikál jsme měli možnost vidět v ostravském  

hávu! 

Akce, na které se můžete ještě těšit do konce roku: 
 

V říjnu se bude konat Beseda s důchodci a Uspávání broučků. 

V listopadu se uskuteční Posezení u cimbálu v ZŠ, Koncert chrámových sborů a Vánoční jarmark v ZŠ. 

V prosinci na Vás bude čekat Mikulášský jarmark, Adventní koncert cimbálové muziky Světliny s hosty a  

tradiční Vánoční koncert. 
Sylva Kaňáková  
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Aktuality z farnosti a církve 

Dobrý den. 
 

přeji vám všem krásné podzimní dny a přináším ohlédnutí za uplynulým měsícem v 

naší farnosti. 
 

Máme za sebou první měsíc školní docházky našich dětí a s ním i započatou  

přípravu dětí na hodinách náboženství. Letos máme přihlášeno celkem 44 dětí a z 

toho 13 jich je ve třetí třídě. Tuto informaci o třeťácích uvádím z toho důvodu, že je 

to právě tento ročník, kdy děti prožijí své první svaté přijímání a s ním spojenou i 

první svátost smíření. Jde tedy o jejich plné zapojení do svátostného života. Vás  

věřící touto cestou moc prosím o to, abyste na tyto děti mysleli ve svých modlitbách. 
 

Další informací, která by neměla uniknout naší pozornosti je slavnostní posvěcení křížů. A to v první řadě 

na Poskle, kde kříž od nepaměti byl, ale v důsledku úderu blesku před několika roky byl zcela zničen. Nyní 

je tam kříž nový a zve farníky k návštěvě tohoto místa s překrásným výhledem do krajiny. Je úžasné, jak si 

naši předci dokázali k modlitbě najít místa, která pozvedají lidskou mysl k Bohu. Krása přírody je  

otevřenou knihou, z níž člověk může číst o Boží velikosti. V této souvislosti je nutné zmínit ještě další  

kříže v obci. Na hřbitově a před farou jsou taktéž restaurované kříže, o jejichž  obnovu se postarala obec.  

Z tohoto místa chci za tuto aktivitu moc poděkovat. K současnosti neoddělitelně patří i minulost a tyto  

sakrální památky nám ji připomínají. 
 

Na závěr dovolte ještě malou nabídku pro maminky na mateřské dovolené. Vždy se mi příčí vyslovit slovo 

dovolená v souvislosti s časem rození a starosti o první roky života dítěte, protože všichni víme, že určitě 

nejde o čas odpočinku. Z toho důvodu bych rád právě těmto ženám nabídl program Centra pro rodinu, které 

sídlí sice v Zašové, ale každý týden nabízí dopolední program na několika místech našeho děkanátu. Na 

Hutisku se jedná o každý čtvrtek. Od 9 hod. mají pro maminky v Pastoračním centru (budova na dvorku 

fary) připraven čaj, povídání na různá témata a pro děti hry. Klub je otevřen všem maminkám na mateřské 

bez rozdílů náboženské příslušnosti. Přijďte prožít čas s těmi, které prožívají podobné starosti  a radosti. 
 

P. Kamil Obr  -  administrátor farnosti Hutisko  
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Jedna z nejúspěšnějších hasičských sezón ukončena 

První polovinu sezóny jsme zhodnotili v červencovém vydání našeho zpravodaje a nyní nám dovolte malou  

rekapitulaci a zhodnocení dosažených výsledků našich mládežnických družstev v rámci celoroční soutěže  

hry Plamen.  
 

Se začátkem prázdnin přišel čas dovolených a táborů, ale i tak jsme nezaháleli a pravidelně trénovali a  

připravovali se na soutěže v rámci Okresní ligy mladých hasičů. Hned na začátku prázdnin se konala soutěž 

v nedaleké Veselé, kde jak mladší, tak i starší žáci skončili na pátém místě. O den později do Kunovic jsme nejeli 

a zúčastnili se až soutěže v Růžďce, kde obě družstva opět „držela partu“ a shodně získala bramborovou medaili. 
 

Děti pak vynechaly z důvodu prázdninových táborů a dovolených soutěž v Semetíně, ale na poslední tři soutěže 

jsme již byli téměř v plné síle, což se promítlo i ve výsledcích, neboť jsme v Lešné, na Dolní Bečvě a na poslední 

soutěži na Prostřední Bečvě v kategorii mladších žáků vždy brali stříbro a naši malí soptíci tak sezónu zakončili 

skvělými výsledky. Starší žáci bojovali do poslední soutěže o třetí příčku v ligové tabulce, ale ani čtvrté místo na 

Dolní Bečvě a sedmé místo na Prostřední Bečvě nám k tomu nestačilo a tak jsme se staršími skončili na  

nepopulární bramborové příčce o jeden bod za Oznicí.  
 

Našim mladším dosažené výsledky stačily na nádherné třetí místo v tabulce Okresní ligy, což náš sbor již dlouho 

nepamatuje. Toto umístění zároveň zajistilo našim Soptíkům účast na závěrečné soutěži „O pohár ředitele HZS 

Zlínského kraje“ kde se kvalifikují vždy tři nejlepší družstva z každého okresu. Tato soutěž se letos konala v  

Šumicích u Uherského Brodu a i přes nepřízeň počasí se našim dětem podařilo dosáhnout pěkných časů, které 

stačily na celkové páté místo v kraji, což je nádherný výsledek těchto dětí, které mají ještě mnoho před sebou a 

mohou v hasičském sportu ještě hodně dokázat.  
 

Důkazem tohoto je jistě i účast na soutěži v běhu na 60 m, která se  

konala letos poprvé v Janové a kde jsme náš sbor reprezentovali pěti 

mladšími žáky a jednou starší žákyní. V kategorii starších žaček  

bohužel Darča Křenková nepředvedla svůj standardní výkon a obsadila 

11 příčku z 25 účastnic. V kategorii  mladších žaček svou první soutěž 

absolvovala Terezka Vardžáková a obsadila krásné sedmé místo. 

V kategorii přípravky jsme nastoupili se třemi kluky a Karolínkou  

Růčkovou. Kája na své první soutěži tohoto typu zabojovala a mezi 

děvčaty svého věku byla na třetím místě, celkově jí to stačilo na 22 

místo. Naši kluci ve složení Marťa Kaňák, Luky Maléř a Vojta Dorotík 

všem 36 účastníkům jak se říká, vypálili rybník a pobrali kompletní 

sadu medailí. Martin – třetí, Luky – druhý a Vojta – první, kdy navíc 

jako jediní ze startovního pole přípravky měli všichni část pod 20 sekund.  
 

S ukončením ligové sezóny jsme se ihned začali s dětmi připravovat na závod hasičské všestrannosti - tzv. braňák, 

který tradičně zahajuje novou sezónu. V tomto závodě děti běží po vyznačené trati - (mladší 2 km, starší 3km) a 

na jednotlivých stanovištích plní různé úkoly 

(střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie,  

základy první pomoci, požární ochrana a překonání 

překážky). Tentokrát se závod konal ve Valašské 

Polance a my jsme do závodu nasadili dvě hlídky 

mladších žáků a jednu hlídku žáků starších.  

Za pěkného slunečného počasí si naši starší žáci 

zaběhli pro pěkné šesté místo z celkového počtu  

31 družstev. Hlídka mladších žáků složená z dětí, 

které braňák běžely vůbec poprvé si po statečném 

výkonu, který jim pokazila nepřesná muška na  

střelbě ze vzduchovky doběhla pro úžasné třinácté 

místo z 33 družstev a naše druhá hlídka z děti trochu 

zkušenějších splnila nad míru naše očekávání a 

skvělým výkonem získala druhé místo, když  

běžecky a střelecky nechala za sebou všechny  

družstva.  
 

Letošní sezóna tak byla opravdu velmi úspěšná a nezbývá než všem dětem za předváděné výkony poděkovat a 

přát si, ať jich hasičský sport stále baví a dělají našemu sboru a naší obci nadále opravdu úžasnou reklamu.  

Vedoucí - Martin Mikunda, Martin Kubáň a Petr Maléř 
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Kříž Martina Křenka Pod Kání 
 

Památkou na Martina Křenka je asi 4 metry 

vysoký pískovcový kříž z roku 1776, který 

stojí na vyvýšeném místě nad místní komu-

nikací Pod Kání.  
 

Ve spodní části je vyrytý nápis s chronogra-

mem 1766: Ó / Kryste V/ křIžowany / po-

preg L [as] / kaWě abyC / hoM W po / Čet 

WyWoLe / nýCh WěČn / sLaWě po / Čten 

byL (Ó, Kriste ukřižovaný, popřej laskavě, 

abychom v počet vyvolených [ve] věčn[é] 

slávě počten[i] byl[i]).  

Špatně rozvržený a zkomolený nápis měl 

zřejmě správně obsahovat chronogram 

1776, který byl evidentně vynecháním před-

ložky „we (wěčné sláwě)“ zredukován na 

chronogram 1766.  
 

Na zadní straně soklu je vidět dosud patrný, 

ale v současnosti již velice obtížně čitelný 

nápis s chronogramem 1776: Ten krIz gest 

postaWen z po / zVstaLostI MartIna Křen-

ka / byWaLeho obyWateLe toho / grVntV 

který W PanV / skonaL DVbna VIII (Ten 

kříž jest postaven z pozůstalosti Martina 

Křenka, bývalého obyvatele toho gruntu, 

který v Pánu skonal dubna 8.). Na zadní 

straně kříže je letopočet 1776 i přímo vyryt. 
  

Písmo odpovídá tvaru a typu písma na dal-

ších památkách spjatých se solaneckými 

Křenky, ale jeho provedení vykazuje nízkou 

kvalitu a slabší zručnost autora.  

Vlastnoruční podpis fojta a vojvody Jiřího 

Křenka z 23. prosince 1742.  

Fojtovská rodina Křenků - část 1. 
 

V letošním roce nechala obec opravit 5 křížů, a hned 3 z nich jsou 

spojené s rodinou Křenků. Povědomí o tomto významném rodu 

solaneckých fojtů v obci přežívá dodnes, je ale plné omylů.   

Světlo do zamotané historie Křenků teprve nedávno vnesl horno-

bečvanský rodák Karel Jan Malina na základě svého dlouhodobé-

ho a důkladného pátrání ve starých matrikách a archivech. Díky 

němu se v tomto i příštím zpravodaji můžeme seznámit se zcela 

novými informacemi o Křencích, ale také o památkách s nimi spo-

jených - nejen o křížích, ale také o zcela unikátních náhrobcích.  
 

Jiří Křenek I., solanecký fojt a valašský vojvoda  

Rod Křenků byl už od konce třicetileté války na Rožnovsku znač-

ně rozvětven. Jeho příslušníci žili v Zubří, ve Vidči a v Rožnově, 

ale především na Horní Bečvě. Během první čtvrtiny 18. století se 

rodiny Křenků trvale usadily i v Tylovicích, na Solanci a ve Va-

lašské (tehdy ještě Velké) Bystřici. V rodě Křenků na Horní Beč-

vě má původ i fojtovský rod Křenků ze Solance. 
  

Zakladatel solanecké větve Křenků Jiří Křenek (* 1673 † 1759) se 

z Horní Bečvy přiženil na fojtství na Solanci, bylo to v září 1699. 

Vzal si za manželku Rozinu, vdovu se sirotkem po předčasně ze-

mřelém mladém fojtu Janu Stoklasovi-Michutovi. V následujícím 

roce Jiří Křenek solanecké fojtství odkoupil v hodnotě 111 rýn-

ských moravských. Až do roku 1718 s houževnatostí jemu vlastní 

splácel penězi anebo odváděným dobytkem na fojtství váznoucí 

dluhy a také dědické pohledávky sourozenců svého předchůdce.  
 

Byl to bezesporu sebevědomý fojt a mimořádně zkušený a schop-

ný hospodář. Patrně i mimo rozmezí let 1739-42, které je dolože-

no doklady, zastával také úřad valašského vojvody (vykonával 

vrchní dozor nad pastevci ovcí v regionu). Jiří Křenek byl zřejmě 

až do vysokého věku fyzicky poměrně zdatným a zdravým mu-

žem, jestliže náročný úřad valašského vojvody zastával ještě v 69 

letech a téměř až do 80 let setrval v úřadě solaneckého fojta. V 

roce 1752 odevzdal fojství v hodnotě 100 zlatých moravských 

nejstaršímu synu Martinovi.  
 

Martin Křenek, dočasný fojt na Horní Bečvě a na Solanci  
Martin Křenek (* cca 1706 † 1776), ještě než převzal solanecký 

fojtský grunt od svého otce, byl nějaký čas fojtem na Horní Beč-

vě. To když se v říjnu 1737 oženil s ovdovělou fojtkou Rozínou 

Malinovou z Horní Bečvy a její syn Jan Malina ještě nebyl dospě-

lý, aby se mohl dědičně ujmout fojtovského úřadu. Z Horní Bečvy 

se pak Martin Křenek s manželkou přestěhoval na rodný Solanec, 

kde v roce 1747 za 50 zlatých  koupili pasekářskou usedlost, zva-

nou podle původního vlastníka Podešvjanka (dnešní čp. 4 nad 

Kašpírkami, patřící Janu a Josefu Šarmanovým).  
 

V r. 1752 mu však stárnoucí otec fojt Jiří Křenek I. jako nejstarší-

mu synovi podstoupil solanecké fojtství. Ovšem po 6 letech se 

Martin z neznámých důvodů fojtství vzdal ve prospěch svého 

mladšího bratra Jiřího Křenka II., který fojtství koupil a předal jej 

obratem svému nejstaršímu synovi Jiřímu Křenkovi III.  
 

Martin potom bydlel na své usedlosti Podešvjanka, kterou spolu s 

pasekami v roce 1768 odevzdal svému synu Josefu a sám odešel 

na výminek. Zemřel náhle dne 8. dubna 1776 raněn mrtvicí na  
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Náhrobek Jiřího Křenka II. a jeho manželky 

Anny je označený číslem 69. 

Fojtské náhrobky v muzeu 
 

Náhrobky Křenků dnes najdeme u kostela v 

areálu Dřevěného městečka v Rožnově.  

Kamenný náhrobek Jiřího II. Křenka a jeho 

ženy tvoří přední štít a vyvýšená  náhrobní 

deska přes 1,5 metru dlouhá, připomínající 

víko rakve. Na hřbetu náhrobní desky je 

vytesán kříž, po obou stranách desky jsou 

nápisy. V přepisu pak nápis nalevo zní: „Na 

tomto místě odpočívá Jiří Křenek, obyvatel 

solanský, bývalý hospodář a dobrodinec 

tohoto chrámu Páně, jenž v 58 letech, 25 

dnech v Pánu umřel roku 1766 dne 6. má-

je“. A nápis napravo: „Zde také jest pocho-

vána Anna, manželka Jiřího Křenka, která 

dosáhnuce 70 let, 8 měsíců a 17 dnů k Pánu 

se odebrala roku 1772 dne 17. ledna“.  

Přední štít byl v minulosti poškozen a v jeho 

vrcholové části pod železným křížem tak 

chybí reliéf lidské lebky se zkříženými kost-

mi. Je zde vytesána prosba ke kolemjdou-

cím o krátké zastavení a modlitbu, ze které 

dnes rozeznáváme už jen několik slov.  

cestě, jak doslova uvádí matrika. Jeho syn Josef nechal z jeho  

pozůstalosti postavit kříž na okraji pozemků otcovské pasekářské 

usedlosti čelem k cestě přecházející přes koryto potoka Kaňůvka. 

Je také docela možné, že kříž současně poukazuje na místo, kde 

jeho otec nečekaně zemřel.  
 

Jiří Křenek II., dobrodinec hutiského kostela  
Jiří Křenek II. (* 1708 † 1766) byl druhorozeným  synem fojta 

Jiřího Křenka I. V červnu 1730 uzavřel sňatek s Annou Majero-

vou, o sedm let starší vdovou po předčasně zemřelém hutiském 

fojtu Ondřeji Majerovi. Spolu pak měli 5 dětí - syny Jiřího, Jana a 

Josefa a dcery Veroniku a Rozínu. 
 

Poněvadž dědicem solaneckého fojtství se měl stát starší bratr 

Martin, Jiří Křenek II. v r. 1733 zakoupil na Solanci grunt Matěje 

Planky, za který vyplatil v hotovosti 80 rýnských moravských. 

Solanecký grunt Jiřího Křenka se nacházel při současném centru 

obce Hutisko-Solanec v místech za nynější restaurací Na Salaši a 

jeho polnosti se rozkládaly po obou stranách cesty vedoucí odtud 

směrem na Soláň. Tomuto místu se říkalo „Na Křenkově“ nebo 

„Na rychtě“ a původní mohutné roubené stavení tu stálo až do 

května 1949, kdy vyhořelo. (Dnes na jeho místě stojí dům čp. 429 

paní Marty Dorotíkové.) 
 

Když se Jiřího bratr Martin Křenek po šesti letech fojtování v roce 

1758 nám z neznámých důvodů vzdal solaneckého fojtství, Jiří 

Křenek jako druhý dědičný nástupce fojtství v hodnotě 100 rýn-

ských vyplatil a současně ho ale obratem odevzdal svému nejstar-

šímu synu Jiřímu Křenkovi III., který se ujal fojtovského úřadu po 

svém strýci Martinovi.  
 

Jiří Křenek II. tedy sám fojtem nikdy nebyl, přesto byl nejbohat-

ším z obyvatel solanecké obce (a zřejmě i obcí okolních). Proto, 

když v roce 1748 ničivý požár zlikvidoval nově zbudovaný hutis-

ký kostel (stál teprve necelých 16 let!), Jiří Křenek se jako štědrý 

donátor vložil do zahájené stavby nového zděného kostela.  
 

Když Jiří Křenek II. roku 1766 umřel, za jeho zásluhy o kostel jej 

pohřbili na čestném místě po pravé straně před vchodem do koste-

la. Na jeho hrobě pak pozůstalí nechali postavit náhrobek, který 

se zcela vymykal tomu, co bylo v širokém okolí běžné. Je velice 

pravděpodobné, že tehdy vzešel od ovdovělé Anny Křenkové 

podnět ke zhotovení náhrobku nejen pro jejího manžela Jiřího, ale 

i pro nejmladší milovanou dceru Rozinu, která umřela už o 9 let 

dříve.  
 

Když Anna Křenková v lednu 1772 zemřela, byla pohřbena do 

společného hrobu s manželem, jak o tom svědčí nápis na náhrob-

ku. Z jejího odkazu její potomci až v roce 1785 při hutiském kos-

tele založili nadaci s jistinou 1.350 zlatých. Co do výše kapitálu 

nadace Anny Křenkové předčila všechny ostatní i později založe-

né nadace.  
  

Komu patří kříž u fary, když ne podporovateli hutiského kostela 

Janu Křenkovi II., jak se dodnes traduje? Jak se stalo, že náhrob-

ky solaneckých Křenků jsou tak neobvyklé? A jak se dostaly do 

rožnovského muzea? Dozvíte se v příštím zpravodaji.  
 

Podle materiálů Karla Jana Maliny zpracoval Vojtěch Bajer 

Náhrobek Roziny Křenkové má č. 66. Na 

štítu náhrobku je vysekán citát z biblické 

knihy Job. Na desce je pak nápis pouze na 

pravé straně: „Zde v Pánu odpočívá Rozina, 

dcerka Jiřího Křenka, obyvatele solanského, 

jenž v letech 12, dnech 24 k Pánu se odebra-

la roku 1757 19. máje“.  
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INZERCE 

„A“ mužstvo mužů  -  1. B třída - Zlínský kraj  

Zápas Výsledek Střelci 

Lidečko - Hutisko-Solanec 5 : 0   

Hutisko-Solanec - Val. Polanka 2 : 2 pen. 3:4  Michut Pavel, Kozák Tomáš 

Ratiboř - Hutisko-Solanec 1 : 5 Koláček Josef, Fiurášek Lukáš, Macíček Marek, Křenek Robert 2x 

Hutisko-Solanec - Francova Lhota 3 : 4  Křenek Robert 3x 

„B“ mužstvo mužů  -  III. třída - okres Vsetín  

Zápas Výsledek Střelci 

Hutisko-Solanec—Loučka 2 : 2 pen. 6:7 Talpa Marek, Baroš Ondřej 

Střelná - Hutisko-Solanec 3 : 1  Zůbek Marek 

Hutisko-Solanec - Zubří „B“  2 : 2 pen. 4:3 Zůbek Marek, Mikulenka David 

Val. Senice - Hutisko-Solanec  6 : 1 Mikulenka David 

„Starší žáci -  Okresní přebor - okres Vsetín  

Zápas Výsledek Střelci 

Hutisko-Solanec  -  SD Rajnochovice/Loučka 0 : 3  

Kelč  -  Hutisko-Solanec 4 : 1 Nový Viktor Jan 

Hutisko-Solanec  -  Hrachovec 3 : 2 Liďák Lukáš, Skalík Martin, Vojkůvka Radim 

Val. Polanka - Hutisko-Solanec 3 : 1 Nový Viktor Jan 

„Starší přípravka -  Okresní přebor - okres Vsetín  

Zápas Výsledek Střelci 

Vigantice - Hutisko-Solanec  6 : 3 Karafiát Adam, Sekyra Jiří 2x 

Hutisko-Solanec  -  Zašová 4 : 15 Karafiát Adam, Karafiát David, Růčková Vanesa, Divina Jan 

Zubří  -  Hutisko-Solanec 12 : 3 Karafiát Adam 3x 

Hutisko-Solanec  -  Rožnov „B“ 0 : 16  

PROGRAM NAŠICH MUŽSTEV V ŘÍJNU 

Muži „A“ - 1.B třída Muži „B“ - III. třída Starší žáci - Okresní přebor Starší přípravka - Okresní přebor 

2.10. 15:00  Lhota u  Vs. — H-S 1.10. 15:00   H-S - Branky 2.10. 13:30     H-S  - Ústí 2.10. 12:30   Krhová  -  Hutisko-Solanec 

9.10. 15:00  H-S — Zašová 8.10. 15:00  Halenkov „B“ - H-S 9.10. 12:30    Lidečko  - H-S 9.10. 10:30   Hutisko-Solanec  -  V. Bystřice 

16.10. 15:00  Prlov — H-S 15.10. 15:00  H-S - Ústí 
16.10. 13:30   H-S -   
                               SD Katřinice/Ratiboř                    

17.10.  17:00  Rožnov „A“ -  Hutisko-Solanec 

23.10. 14:30  H-S — Prostřední Bečva 22.10. 14:30  Choryně „B“  -  H-S 23.10. 12:30  H-S -  Jarcová 23.10.  10:30  Hutisko-Solanec  -  D. Bečva 

30.10. 10:15  Semetín — H-S 29.10. 14:30  H-S  -  Růžďka 30.10. 11:30  Podlesí  -  H-S  

Firma COMMODUM, spol. s r.o.  

nabízí pytlované palivové dříví.  

Kvalitní, uměle sušené hranolky.  

Vlhkost do 12%. Ideální na kempování, do krbů,  

na podpalku a víkendové topení.  
 

Rozměry 45x45x45-150mm 
 

Cena dle dřeviny:  

Smrk 45Kč/ks s DPH 21% 

Buk a dub 65Kč/ks s DPH 21%  

Bližší informace na tel. 777 630 939 

FOTBALOVÉ OZVĚNY 

http://www.mujweb.cz/www/hutiskosolanec

