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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
v dnešním úvodním slově listopadového zpravodaje je třeba opětovně
připomenout vzájemnou ohleduplnost při nejrůznějších podzimních
úklidových činnostech na zahradách a polích, zejména pálení klestí a
suchého listí, řezání, apod. V závěru měsíce října proběhl v celém katastru
obce tzv. podzimní sběr odpadů, kdy byly přistaveny velkoobjemové
kontejnery pro směsný komunální odpad, biologický odpad, nebezpečný
odpad, tak aby se tento mohl legálně zlikvidovat. Všechny až po okraj
naplněné kontejnery potvrdily potřebu takového jednorázového svozu
odpadů v naší obci, byť funguje celoročně sběrné místo pod správou obce
v Kašpírkách. Rovněž se potvrzuje potřeba vybudování nového sběrného
dvora, kterým se do budoucna zajistí podstatné snížení platby za likvidaci tak
velkého množství netříděného komunálního odpadu z obecního rozpočtu.

Důchodci založili skalku
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K problematice spalování odpadů v lokálních topeništích v návaznosti na
povinné revize kotlů na tuhá paliva do konce roku 2016 již bylo popsáno a
Aktuality z farnosti
zveřejněno mnohé. Rovněž na webových stránkách naší obce jsou uvedeny
strana 10
všechny podstatné a důležité informace včetně kontaktů na oprávněné revizní
Dotace Zlínského kraje
techniky v okolí. Povinná revize spalovacího zdroje na pevná paliva o
strana 11
jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro
Z historie obce
teplovodní soustavu, se musí provádět jednou za dva roky. První kontrola
strana 12, 13
musí dle zákona proběhnout ještě v letošním roce nejpozději do 31. 12. 2016.
Fotbalové ozvěny
Touto větou odpovídám na dotazy, které zdroje tepla musí tedy mít revizi.
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Teplovodní kotle ústředního topení a dále jen případná krbová kamna přímo
napojená do ústředního teplovodního topení s výše uvedeným příkonem. Tudíž žádné sporáky,
krby, krbové vložky apod.
K problematice dopravního značení především ve středu obce jsem se už několikrát zmiňoval.
Od měsíce září však byl umístěn před přechodem pro chodce v ulici ke škole nový prvek - betonový kužel. Tento prvek přispěl k zvýšení bezpečnosti dětí, co přicházejí a odcházejí ze školy a určitě
nevadí těm, které omezil, a to řidiče, ale asi vadí některým mladým „výrostkům“, kteří i přesto, že
tento kužel není snadné pro svou hmotnost posunout či vyvrátit, jsou ochotni vynaložit značnou
námahu k odsunutí či vyvrácení tohoto prvku. Jelikož u obce máme stále co dělat, mohli by jistě
tito mládenci přiložit své silné ruce k práci, která bude veřejnosti zcela jistě posouzena jinak, a to
kladně.
V případě, že dopravní značky zůstanou tam, kde byly instalovány, aby plnily svou funkci, že se
nám podařilo odvézt veškerý odpad do kontejnerů, okolo domu uklidit, zajistit dostatek vhodného
paliva do zrevidovaného kotle můžeme se na letošní podzim a nastávající zimu snad i těšit. Mnozí,
především děti, se jistě těší již na její začátek, který je v naší obci symbolicky odstartován
rozsvícením vánočního stromu a mikulášským jarmarkem v první prosincovou sobotu.
Přijede konečně Mikuláš se svou družinou na saních?
S přáním všeho dobrého.

Ing. Vladimír Petružela
starosta obce
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USNESENÍ Z JEDNÁNÍ RADY OBCE
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní
školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o povolení přijetí
finančního daru Nadace Synot – Kulturní grant 2016.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní
školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o povolení přijetí
finančního daru Nadace Synot – Školní a zájmový grant
2016.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila žádost Základní
školy a mateřské školy Hutisko-Solanec o povolení konání
veřejné kulturní akce „Večer u cimbálu“, která se bude
konat dne 12. 11. 2016 v prostorách základní školy. Rada
obce zároveň schválila žádost ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec o
prominutí poplatku ze vstupného, jehož výtěžek bude
věnován na podporu akcí Základní a mateřské školy.
Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí výroční
zprávu o činnosti Základní školy a mateřské školy Hutisko
- Solanec za období 2015-2016.
Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí oznámení
pana Vojtěcha Bajera, bytem Solanec pod Soláněm 698,
Hutisko-Solanec o odstoupení z finančního výboru
zastupitelstva obce Hutisko-Solanec. Rada obce HutiskoSolanec postupuje toto oznámení do programu jednání
příštího zasedání Zastupitelstva obce.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala rozhodnutí o
poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu
Zlínského kraje na hospodaření v lesích ve výši
51.744,- Kč a zároveň schválila veřejnoprávní smlouvu o
poskytnutí dotace č. D/3074/2016/ŽPZE mezi Zlínským
krajem a Obcí Hutisko-Solanec a ukládá starostovi tuto
smlouvu podepsat.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost
neziskové organizace KAFIRA o.p.s., se sídlem Horní
Náměstí 132/47, 746 01 Opava o poskytnutí finanční
podpory na pokrytí nákladů na zajištění služby pro
zrakově postižené občany obce. Obec Hutisko-Solanec
vstoupila na základě rozhodnutí Zastupitelstva obce do
nově vytvořeného systému poskytování podpory
sociálních služeb prostřednictvím Mikroregionu Rožnovsko. Rada obce z tohoto důvodu rozhodla, že žádosti
nebude vyhověno a žadatel si může o finanční příspěvek
požádat prostřednictvím vyhlášených programů v rámci
Mikroregionu Rožnovsko.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost Ladislava
Třetiny, bytem Solanec pod Soláněm 238, 756 62 Hutisko
-Solanec o prodloužení nájmu části pozemku parc. č.
352/4 o výměře cca 40 m2. Rada obce rozhodla o
vyhlášení záměru pronájmu dotčeného pozemku a Rada
obce Hutisko-Solanec ukládá obecnímu úřadu, aby záměr
pronájmu části předmětného pozemku zveřejnil po dobu
15 dnů na úřední desce OÚ.

Petr Maléř
místostarosta obce

Rada obce Hutisko-Solanec vzala na vědomí protokol o
výsledku veřejnosprávní kontroly č. 63/2016 z dodržování
povinností stanovených vlastníkům, nájemcům, resp. správcům
lesů zákonem o lesích, která byla provedena pracovníky
Krajského úřadu Zlínského kraje dne 3. 10. 2016.
Rada obce Hutisko-Solanec projednala žádost organizace
Linka bezpečí z. s. o poskytnutí finanční podpory na pokrytí
nákladů na zajištění této služby pro děti a mladé lidi v obtížných
životních situacích. Obec Hutisko-Solanec vstoupila na základě
rozhodnutí Zastupitelstva obce do nově vytvořeného systému
poskytování podpory sociálních služeb prostřednictvím
Mikroregionu Rožnovsko. Rada obce z tohoto důvodu rozhodla,
že žádosti nebude vyhověno a žadatel si může o finanční příspěvek požádat prostřednictvím vyhlášených programů v rámci
Mikroregionu Rožnovsko.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila plán zimní údržby Obce
Hutisko-Solanec na období 2016-2017 a zároveň schválila
smlouvy o dílo na provádění zimní údržby v zimním období
2016-2017 s Marií Barošovou - Hutisko-Solanec 628, Zdeňkem
Gaškem – Velké Karlovice 651 a Eduardem Novákem – Hutisko
-Solanec 62. Rada obce stanovila hodinovou sazbu práce
traktoru dle jednotlivých cenových nabídek a pověřuje starostu
obce k podpisu jednotlivých smluv na zimní období 2016-2017.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila konání veřejné kulturní
akce Mikulášský jarmark, který se uskuteční v sobotu
3. 12. 2016 na parkovišti v centru obce. Organizaci zajišťují
jednotlivé zájmové organizace ve spolupráci s Obecním úřadem.
Rada obce Hutisko-Solanec schválila rozpočtová opatření
č. 8/2015 rozpočtu obce Hutisko-Solanec na rok 2016
v předloženém znění.

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.

Ing. Vladimír Petružela
starosta obce
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Matrikářka obce informuje
Jubilanti v měsíci listopadu 2016
Fiurášková Františka
Michutová Olga
Beneš Pavel
Krátká Marie
Malina Jiří
Mikunda Petr
Obšivač Gustav
Porubová Kateřina
Všetička Jaroslav

85 let
75 let
70 let
70 let
50 let
50 let
50 let
50 let
50 let

č.p. 505
č.p. 535
č.p. 616
č.p. 578
č.p. 549
č.p. 615
č.p. 181
č.p. 512
č.p. 585

Všem jubilantům srdečně
blahopřejeme
Blahopřání
Tatínku a dědečku náš milý, popřát bychom Ti chtěli,
hlavně zdraví, taky štěstí, ať Tě humor neopustí.
Spokojenost, dobré spaní, dost důvodů pro zasmání.
Velký kopec radosti, ale žádné starosti.
Pan František Bortel oslaví 6.12.2016
své životní jubileum 95. let
Všechno nejlepší přejí děti, vnoučci a pravnoučci.

Dne 27.10.2016 oslavili Kamennou svatbu
65 let společného života manželé

Josef a Kamila Minarčíkovi
Hutisko-Solanec 285
Do dalších let přejeme spoustu zdraví,
lásky a osobní pohody.

Poslední rozloučení
v říjnu 2016
Miloslav Fajkus
Vlastimil Vraj

H-S 388
H-S 521

ve věku 64 let
ve věku 66 let

Všem příbuzným vyslovujeme upřímnou
soustrast nad úmrtím blízkých
Poděkování
Srdečně děkuji všem, kteří se
přišli rozloučit s mým manželem,
naším tatínkem a dědečkem a
vyprovodili ho na cestě z tohoto
světa.
Děkujeme za květiny i slova
útěchy ve chvílích pro nás
nejtěžších.

Marie Fajkusová s rodinou

Vzpomínka
Odešel jsi tiše, jako když hvězda padá,
vzpomínka, tatínku, nikdy neuvadá.

Dne 28. listopadu vzpomínáme
20. smutné výročí úmrtí mého
manžela, tatínka, dědečka a
pradědečka
pana Ladislava Koláčka
z Hutiska-Solance č. 604.
Kdo jste ho znali vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají
manželka a dcery s rodinami.

Vítání občánků
V neděli 16. října se v Obřadní síni Obecního úřadu
v Hutisku-Solanci konalo již podruhé v letošním roce
vítání novorozených občánků obce Hutisko-Solanec.
4 děvčátka a 5 chlapečků nejprve přivítaly děti
z Mateřské školky se svým velmi pěkným
vystoupením.
Poté následoval proslov místostarosty obce p. Petra
Maléře, podkreslený zpěvem Anety Růčkové za
doprovodu houslí Kristýny Šedé a varhan Anny
Macečkové. Maminky byly obdarovány kytičkou a děti
dárečkem. Po podepsání do pamětní knihy celé setkání
uzavřelo společné i rodinné fotografování.
Mezi přivítanými občánky byli:
Kryštof Pavlica, Pavel Slovák, Anežka Adamcová a Karolínka Kedroňová,
Denis Jurajda, Vivien Romanová, Ondřej Baroš, Markétka Papáková, Erik Blaha,
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Říjen plný školních akcí
BRANNÝ ZÁVOD
V pátek 30. 9. se konal Branný závod. 1. třída vytvořila vlastní kategorii a každý prvňáček běžel trasu se
svým patronem z 9. třídy. Během závodu plnili nejrůznější úkoly a dovednosti. Malí závodníci se umístili takto:
1. místo: Václavíková Adéla + Paprskářová Natálie
2. místo: Teda Zdeněk + Válek Richard
3. místo: Pavlicová Emma + Baklíková Michaela
V dalších kategoriích závodili žáci už ve družstvech. Sportovci z 2. a 3. třídy vybojovali umístění:
1. místo: Jancová Magdaléna, Vala Petr, Mikulenková Jana, Marek Vojtěch (3. třída)
2. místo: Zeman Sebastián, Baroš Milan, Bajer Kryštof, Mikundová Tereza (2. třída)
3. místo: Maléř Lukáš, Kaňák Martin, Divina Jan, Třetinová Vanessa (3. třída)
Závodníci ze 4. a 5. třídy absolvovali delší okruh, který pak běželi i jejich starší spolužáci. Na stupně vítězů stanuli:
1. místo: Chudějová Tereza, Fujerík David, Sekyra Jiří, Vardžáková Tereza (5. třída)
2. místo: Fišer Jakub, Pavlica Šimon, Polášková Anna (5. třída)
3. místo: Nový Viktor Jan, Fiurášková Sára, Chuděj Tomáš, Gattermayerová Vilma (4. třída)
V 6. a 7. třídě bylo umístění následující:
1. místo: Fiurášková Nela, Jašek Radim, Barošová Tereza (6. třída)
2. místo: Vardžáková Gabriela, Bortel Jakub, Fusek Jan (6. třída)
3. místo: Vardžák Viktor, Pastorek Filip, Václavíková Gabriela, Juříček Štěpán (7. třída)
Poslední kategorii tvořili nejstarší žáci naší školy. Z 8. a 9.
Třídy vystoupali na nejvyšší příčky:
1. místo: Jurajdová Hana, Plánka Jan, Vašková Michaela, Dorotík Pavel (8. třída)
2. místo: Válek Richard, Valová Marieta, Ondříšková Anna (9. třída)
3. místo: Olšar Petr, Škrobánková Sabina, Vančurová Dominika, Jemelková Lenka (9. třída)
Všem závodníkům gratulujeme!!! Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této celoškolní akce.

BESEDA S PAMĚTNICÍ
Pod tímto názvem si můžeme představit cokoliv. Jsou v životě člověka události, na které je lepší zapomenout a
nepřipomínat si. O to víc si vážíme lidí, kteří jsou žijícími svědky významných událostí, o nichž jsme jen četli nebo
slyšeli vyprávět. Navíc když tito lidé jsou ochotní přijít na veřejnost a s ostatními se o své vzpomínky podělit. Ať jsou
jakkoliv bolestné.
12. 10. jsme měli na naší škole vzácnou návštěvu. Přijela za námi paní Věra Sosnarová. Přesněji za žáky z osmé a deváté třídy. Chlapce a děvčata jsme přivedli do našeho Infocentra, kde už na ně čekala nenápadná starší paní.
Doprovodila ji paní Marie Fajkusová, naše hutiská knihovnice, která ji pozvala hlavně na besedu do místní knihovny. Při
TECHNICKÝ JARMARK
té příležitosti nabídla naší škole realizovat dopolední besedu
pro starší žáky druhého stupně.
Dne 7. 10. 2016 žáci 8. a 9. třídy navštívili
A kdo to vlastně je Věra Sosnarová? Dnes pětaosmdesátiletá rožnovské firmy v rámci Technického jarmarku
žena, která byla jako čtrnáctiletá dívka se svou matkou a
pořádaného Krajskou hospodářskou komorou
mladší sestrou odvlečena ruskou tajnou službou NKVD do
pracovního tábora na Sibiř. Bylo to v roce 1945 těsně po Zlínského kraje. Společně se svými třídními učiteli
osvobození, ze kterého se ne všichni radovali. Maminka Věry Danielem Tovaryšem a Lenkou Kantorovou si žáci
Sosnarové totiž emigrovala po 1. sv. válce ze SSSR, a proto prohlédli výrobní prostory firmy Brose a ON
byla jako uprchlý sovětský občan se svou rodinou v Brně Semiconduktor, mohli svým průvodcům pokládat
zatčena. Otec byl v té době již mrtvý.
dotazy, které se týkaly výrobního procesu dané firmy,
O svém dětství v Brně, dlouhé cestě vlakem do vyhnanství a o a na vlastní kůži si mohli vyzkoušet kombinézy, ve
samotném sibiřském pobytu v táboře, kolchoze, dolech atd.
hovořila paní Sosnarová nepřetržitě dvě hodiny. Nebyly to kterých se pracuje v čistých prostorách firmy
hezké zážitky, o kterých děti slyšely. Ale je třeba, aby i toto ON Semi. Součástí této exkurze byly i prezentace
naše mládež věděla – o to víc si pak bude vážit každodenních dvou rožnovských středních škol - Gymnázium Rožvěcí, které jim připadají tak samozřejmé. Podle výrazů tváří nov p. R., Střední škola informatiky, elektrotechniky
mladých posluchačů se zdálo, že to tak cítí. A v tom beseda a řemesel Rožnov p. R.
svůj cíl beze zbytku splnila.
Lenka Kantorová
Dana Chasáková
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Říjen plný školních akcí
MAZLÍČCI V KINĚ
V úterý 11. 10. 2016 se 40 dětí ze školní družiny vypravilo na filmové představení "Tajný život mazlíčků" do Rožnova p. R. Některé děti byly v kině poprvé, a všem se mimo pohádky, líbily také drobné nákupy sladkostí v místním
bufetě. Po filmu, dokonce, nadšeně tleskaly a při odchodu na autobus sklidily pochvalu zaměstnanců kina za vzorné
chování.Spokojeným dětem, při zpáteční cestě, nevadily nakonec ani kapky deště.
Pavla Kolečková

DNY ZDRAVÉHO POHYBU

PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN

V úterý 11. 10. 2016 naše škola poskytla zázemí Klubu
seniorů z Rožnova pod Radhoštěm a stala se
spoluorganizátorem jednoho z několika dnů pro zdravý
pohyb zejména seniorů. Senioři absolvovali vycházku
do Zákopčí, v areálu školy bylo připraveno mnoho
disciplín pro rozhýbání těla, základy resuscitace a první
pomoci. Hosté ze Slovenska si mohli před obědem
prohlédnout školu. Pak už se všichni společně posilnili
chutným obědem v naší jídelně za doprovodu školní
cimbálové muziky Světlina. Doufáme, že se hostům
z řad seniorů u nás líbilo a budeme se těšit na další
společné akce.

Ve středu 12. 10. 2016 se žáci naší školy zúčastnili
školního kola soutěže „Přírodovědný klokan“. Do soutěže
se zapojilo celkem 30 žáků 8. a 9. ročníku, kteří spadali do
kategorie „Kadet“. Účastníci měli za úkol vyřešit 24 úloh
z přírodopisu, zeměpisu, fyziky a chemie. Důraz byl
kladen nejen na znalosti, ale také na všeobecný přehled.
Úlohy byly rozděleny podle obtížnosti na tři skupiny,
obtížnost úlohy byla úměrná počtu bodů, které mohl soutěžící za správně vyřešenou úlohu získat.

FILIPÍNY V ROŽNOVĚ

Mezi nejlepšími pěti se umístily žákyně:
Anna Sekyrová
8. třída
79 bodů
Marieta Valová
9. třída
68 bodů
Aneta Maléřová
8. třída
65 bodů
Anna Ondříšková
9. třída
65 bodů
Denisa Chudějová
9. třída
63 bodů

13. 10. 2016 navštívilo 18 žáků 7. třídy zeměpisnou
přednášku "Filipíny - země obrů a trpaslíků".
Akce se uskutečnila v rožnovském kině a spolu s námi se účastnily i rožnovské školy. Besedu pořádá Projekt Planeta
Země 3000 každoročně.
Žáci zhlédli dokument o životě lidí a o přírodě na Filipínách. Na konci pořadu každý žák obdržel výtisk časopisu
Koktejl, vyučující metodický materiál k danému tématu.
V hodinách zeměpisu bude vše řádně využito.
Lenka Kantorová

STMELOVACÍ POBYT
Dne 13. 10. 2016 zorganizovala třídní učitelka,
paní Chasáková, pro svou 6. třídu – adaptační
pobyt. Žáci tak dostali možnost více se poznat i
v jiných situacích než přináší školní lavice.
Aktivity pro žáky připravila lektorka SVČ
v Rožnově pod Radhoštěm – Jitka Proroková.

PŘESPOLNÍ BĚH

STUDÁNKA RUBÍNKA
V pondělí 17. 10. se vypravili žáci celého prvního
stupně do Rožnova pod Radhoštěm. Tam pro ně bylo ve
Společenském domě připraveno divadelní představení pod
názvem Studánka Rubínka. Krásný muzikál nastudovali žáci ZŠ
Horní Bečva. Poutavý příběh o zvířátkách a vílách byl protkán
řadou známých i méně známých písniček, které si děti
pobroukávaly ještě velmi dlouho.
Sylva Kaňáková

Svěřenkyně pana učitele Miroslava Šíry se na závody v běhu připravovaly velmi dlouho. A v říjnu
absolvovaly řadu závodů, ve kterých se umisťovaly na předních místech a šířily tak dobré jméno naší školy i obce.
Všechny aktivity vytrvalostních běžkyň podpořila Nadace Synot, založena senátorem Ivo Valentou.
5. 10. se konalo okresní kolo ve Valašském Meziříčí, kde běžkyně s přehledem vyhrály a porazily tak zástupce
z okolních škol.
12. 10. se vypravily závodnice tentokrát do Bystřice pod Hostýnem, kde opět obsadily první příčku a jako jediné ze
Zlínského kraje postoupily do celorepublikového kola.
19. 10 a 20. 10. se konalo republikové finále v přespolním běhu. Naše sportovkyně se se svým trenérem vypravily do
Hradce Králové, kde probíhal závod v areálu Stříbrný rybník. Tam se utkaly s vítězi všech krajských kol celé ČR.
Po urputném souboji se umístily na úžasném 9. místě. Obstály tak v konkurenci vyhlášených základních škol či
víceletých gymnázií. Děkujeme panu učiteli Šírovi za výbornou přípravu žákyň na závody.
A také děkujeme našim skvělým talentům:
Michaele Stejskalové (ze 7. třídy), Haně Kotulkové (z 8. třídy), Kláře Fiuráškové, Tereze Zapletalové, Natálii
Paprskářové a Michaele Baklíkové (všechny z 9. třídy).
Sylva Kaňáková
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Říjen plný školních akcí
DEN STROMŮ 20. 10. 2016
Jak jsme strávili Den stromů?
K tomuto dni jsme uspořádali výstavu v hale školy, kdy se každá třída na této akci podílela svými fotografiemi,
literárními příspěvky a výtvarnými díly.
1. třída spolu s 9. třídou strávili společné vyučování v lese. Prvňáčci vytvářeli příklady z přírodnin, procvičovali si
paměť. Žáci deváté třídy prvňáčky kontrolovali, seznamovali je s názvy stromů a byli jim nápomocní při jejich práci.
2. třída spojila vycházku do přírody se sběrem přírodnin a vytvořením krásných podzimních stromů z kartonu a
barevného papíru. Vše obohatili fotografiemi, na nichž jsou žáci zachyceni při vlastní tvorbě.
3. třída vytvořila strom s listy, na nichž napsali slova týkající se stromů (opadavý, vysoký, listnatý). Strom doplnili
fotografiemi skupinové práce žáků na téma: Strom.
4. třída se vydala na naučnou vycházku do lesa v rámci tématu: Společenství lesa. Žáci poznávali stromy, pojmenovávali jejich plody. V rámci této vycházky sestavovali název: Den stromů z šišek a mechu a vše završili kresbou stromů na barevný podklad.
5. třída vytvořila dvě kolektivní práce – stromy z vlastních obrysů dlaní s krátkými vtipy, motty, hádankami.
6. třída v rámci pracovních činností a literární výchovy vytvořila stojící strom s papírovými listy, na kterých jsou
napsány vyprávění v 1. osobě o stromě:„Já vím, že mě všichni znají. Na jaře rozsvěcuji na svých větvích bílé, růžové
i červené svíčičky a na podzim otevírám ježaté míčky.“
7. třída také pojala Den stromů literárně, ale i výtvarně. Vytvořila strom tvořený kombinovanou technikou a dozdobila svými literárními texty a vyprávěním „Co povídal starý strom.“
8. třída vyjádřila tento den malbou stromu, který oslňuje svými barvami, tvary a plastičností.
Musím říci, že každá třída se svého úkolu zhostila velmi dobře. Náměty a nápaditosti jednotlivých tříd velmi oceňuji.
Děkuji všem vyučujícím za velmi dobrou spolupráci a ochotu podílet se na této akci.
Žaneta Čaníková

BESEDA O NEOTESÁNKOVI

AFRIKA
Naši žáci se zúčastnili výtvarné soutěže
s názvem Afrika. Soutěž pro děti zorganizovalo
SVČ Rožnov pod Radhoštěm. Šikovní malíři vytvářeli svá dílka v hodinách výtvarné výchovy s paní
učitelkou Lenkou Jaškovou. V kategorii II se umístila Laura Stonavská se svým dílem s názvem Savana. Ta si začátkem listopadu převezme svou cenu za
výtvarné dílko. Gratulujeme!
Sylva Kaňáková

Druháci se hned druhý den účastnili besedy
v Karasově knihovně. Někdo by si mohl myslet, že se paní
knihovnice spletla a pojmenovala špatně Otesánka, ale opak je
pravdou. Nikdo se nespletl, protože se beseda týkala správného chování dětí. Žáci se hravou formou seznamovali se slušným chováním a pravidly, aby se z nich právě nestávali
„Neotesánci“.
Sylva Kaňáková

PÁŤÁCI TVOŘILI REFERÁT
V pátek 21. 10. se žáci 5. třídy těšili do Karasovy knihovny, čekala je knihovnická lekce „ Průvodce
bahnitým prameništěm.“ Znělo to dobrodružně. A opravdu podnikli cestu za informacemi, která nebyla vždy lehká.
Na začátku paní R.Vinklerová z MěK Rožnov p. R. pomohla dětem vyjasnit, co má obsahovat odborný referát, aby
nejen poučil, ale také zaujal. Vysvětlila pojmy téma, klíčová slova, citace textu, zdroj informací a pak už se
dobrodruzi rozprchli po knihovně mezi regály, nahlíželi do knihovnického katalogu, obsadili počítače a brouzdali po
internetových stránkách s cílem získat ty správné informace. Potom dali ve skupinách hlavy dohromady a vše
zapsali. Nakonec svá díla prezentovali ostatním.
Ukázalo se, že si nejlépe vedli ti, kteří chodí do knihovny, čtou, přemýšlejí a nebojí se hledat informace na
počítači. Všichni nakonec byli pochváleni.
Helena Trefilová

POZVÁNKY NA AKCE V LISTOPADU:
12. 11. bude Posezení u cimbálu
24. 11. a 25. 11. se bude konat již tradiční Vánoční jarmark v hale školy
Pro hutiský Zpravodaj zpracovala Sylva Kaňáková
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Říjen u našich školkáčků
I v měsíci říjnu bylo v naší školce mnoho zajímavých akci pro naše děti.
Na začátku října nás v MŠ navštívil pan redaktor z týdeníku „Jalovec“, aby dětem položil pár záludných otázek, na
které děti odpovídaly (někdy velmi vtipně). Smál se p. redaktor i p. učitelky. Nakonec jsme se všichni vyfotili a
fotografie jsme si už mohli v týdeníku prohlédnout. Vypadáme všichni skvěle...
Děti z obou tříd se zúčastnily soutěže „Rytíř z nosu“. Po vyslechnutí poučných pohádek a přečtení desatera proti
rýmě jsme plnili 3 úkoly. Společně jsme vyrobili z netradičního materiálu „Nosohrad“ a krále bacilů „Arýma“,
dalším úkolem bylo roztřídit zdravé a nezdravé potraviny, kterými děti vylepily těla červíků. Děti nadšeně
vymýšlely, pracovaly a jejich výtvory se jim dokonale povedly. Potom už mohli všichni posílat své hlasy do soutěže.
No uvidíme, jak jsme v této soutěži obstáli. Děkujeme všem za zaslané hlasy.
Druhou neděli v měsíci říjnu proběhlo na OÚ „Vítaní občánků“. Naši předškoláci přišli
miminkům zazpívat a
zarecitovat.
Také jsme oslavili „Den stromů“. Každá třída si připravila svůj program. Vzhledem
k nepříznivému počasí si mladší děti vytvořily les ve třídě. Potom se vydali do „lesa“, kde
si povídali o stromech, o jejich užitku pro lidi, co v lese roste, která zvířátka v lese bydlí,
co dělají zvířátka v zimě apod. Potom plnili
řadu úkolů, při kterých byly zopakovány
barvy a různé poznatky o přírodě. Všem
stromům nakonec zazpívali a zatancovali.
Předškoláci navštívili ovocný sad u naší školy, kde poznávali ovocné stromy a jejich plody. Donesli si různé ovoce
a z jablek si upekli jablkové záviny. Těmi se posilnili a vydali se na
vycházku do lesa, kde poznávali stromy listnaté, jehličnaté a sbírali
jejich plody. Protože se zima blíží, postavili v lese zvířátkům domečky
z různých klacíků, kamínků, travin, šišek atd. Nakonec pouštěli draka,
který vyletěl opravdu až do oblak. Bylo to velmi pěkně strávené
dopoledne, které se dětem líbilo. Obě třídy se zúčastnily svými
výtvarnými pracemi výstavky ke Dni stromů.
Koncem října zavítalo do MŠ divadlo „Bonbon“ s pohádkou „O malé čarodějnici“. Byla to pohádka o tom, jak malá
čarodějnice zachránila nemocný les. Někteří maláčci viděli divadlo poprvé a byli nejdříve trošku udivení a nesmělí,
ale po chvilce velmi zaujatě sledovali pohádku, která se líbila a herci byli odměněni úsměvem i potleskem.
Už teď se těšíme na akce, které nás čekají v měsíci listopadu.
Renáta Mikulenková

Karasova obecní knihovna informuje
Karasova obecní knihovna vás zve na zdravotní přednášku

ABY ZÁDA NEBOLELA
MVDr. Zuzana Neřádová bude přednášet o cvičení SM Systému

ve čtvrtek 3.11. v 17 hodin.
SM Systém = Stabilizace a Mobilizace páteře. Je to systém cviků, jednoduchých a přitom vysoce účinných, které pomáhají pečovat o pohybový aparát, zlepšují funkci vnitřních orgánů, celkově zpevňují tělo. Tato metoda, mezinárodně uznávaná, je založena
na aktivním pohybu paže pomocí elastického lana. Cvičit může každý bez rozdílu věku.
Dobrovolné vstupné.

Srdečně na návštěvu knihovny zve Marie Fajkusová - vaše knihovnice
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KULTURNÍ INFORMACE
Beseda s důchodci
Měsíc říjen je věnován našim seniorům, proto jsme je pozvali v neděli 16. 10.,
aby přišli besedovat do sálu restaurace Na Salaši. Všechny přivítal pan starosta, a pak
vystoupil pěvecký sbor naší školy. Vystoupení s dětmi nacvičila paní učitelka
Mgr. Petra Venclová. Malé zpěváky vystřídala Jana Koláčková, která pracuje na Rychlé
záchranné službě. Přítomným sdělila důležité informace, které jim mohou pomoci při
zdravotních obtížích nebo dokonce zachránit život.
Na závěr besedoval pan starosta Ing. Vladimír Petružela a místostarosta Petr Maléř.
O bohaté občerstvení se postaral personál restaurace Na Salaši.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této akce.

Co pro Vás připravujeme
3. 12. 2016
se uskuteční tradiční MIKULÁŠSKÝ JARMARK
11. 12. 2016
se bude v kostele sv. Josefa konat ADVENTNÍ KONCERT
– letos si ho pro nás připravila cimbálová muzika Světlina s hosty.

Sylva Kaňáková

NÁVRAT K PRAMENŮM
Zákopčan a jiné soubory byly osloveny Valašským Muzeem v přírodě v Rožnově p. R., aby zatancovali
v Janíkově stodole, druhou sobotu v měsíci říjnu na přehlídce valašských souborů Prameny.
Po souborech chtěli, aby navázali na prameny Valašska, soubory tančily tak, aby ukázali, jak se tancovalo na Valašsku více jako před 100 lety.
Od sobotního rána zákopčané dopilovávali nejnovější pásmo Luženské točené s názvem ,,Hospodský
sen,, ve kterém účinkují děti až po dědečky a babičky, které jim na míru sestavili choreografové a bývalí
tanečníci Roman Navrátil a Jiří Bena. K tanci je doprovázela mladá cimbálová muzika Qas pod
taktovkou primáše Filipa Kamase, poté se přesunuli do Janíkové stodoly.
Na přehlídce se představily valašské soubory jako Radhošť, Beskyd, Kašava, Lipta, Javorník,
Vizovjánek, Klobučan a Brněnský Valášek.
Zákopčanské vystoupení přišlo na řadu jako
4. v pořadí, tancování si užili, protože přijeli
dobře připraveni.
Slova poroty je velmi mile překvapila, cituji:
Nejvýraznější překvapení přehlídky, dějová
linka celého pásma Luženská se tancuje přesně
jak má, velký posun souboru, výborná scenérika
a humor.
Porota ve které zasedli Věra Kovářů, Libuše
Perutková, Hana Sluštíková, Pavel Tomeček a
Vladan Jílek připomněla Hutisko - Zákopčí, jako
nevyčerpatelnou studnici písní a tanců, které se
ztratily a hledáme je právě v pramenech.
Slova chvály a uznání Zákopčany zahřály u srdce, a tím více tak mají chuť zpívat a tancovat a
pokračovat ve valašských tradicích.
Alena Nová
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Kulturní informace
ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec
Vás srdečně zve na

VEČER U CIMBÁLU
v sobotu 12. listopadu 2016 od 19 hodin v jídelně školy
k poslechu i tanci hraje soubor PORTÁŠI z Frýdlantu nad Ostravicí
vstupné dobrovolné … občerstvení zajištěno

Klub důchodců informuje
V letošním roce 2016 jsme se v rámci „Příhraniční družby“ s Makovskými důchodci, zapojili do akce
„Rozkvetlá hranice“. Jednalo se o vznik skalky na místě vyhořelé Masarykové chaty na Bumbálce.
Této akci předcházely z naší strany 2 brigády.
První se uskutečnila 23.8.2016 v počtu 12 osob. Provádělo se planýrování a terénní úpravy pro vznik skalky, kamenné chodníčky a místo pro opékání.
27.9.2016 se uskutečnila druhá brigáda v počtu 8 osob. To se už sadily keře a ostatní rostliny, které naše
ochotné důchodkyně nabídly.
Zároveň proběhlo oficiální otevření akce „Rozkvetlá hranice“ za účasti zástupců z Českého a Slovenského
klubu turistů, kteří hovořili o bývalé Masarykové chatě a tuto akci pochválili.
Velké poděkováním patří
p. Heleně Pajerové,
zástupkyni obecního úřadu
v Makově, která tuto akci
v soutěži vyhrála.
V příštím roce, po dohodě
s Makovskými důchodci,
budeme jednou měsíčně
dojíždět k této skalce,
abychom ji udržovali v
hezkém stavu, a také se
společně sešli, zazpívali a
třeba i něco opékali.

Za klub důchodců Všetičková Renáta a Anna Jurajdová
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Aktuality z farnosti a církve
Přeji všem obyvatelům Hutiska-Solance dobrý den.
Máme za sebou další měsíc a s ním i pravidelné informace o dění v naší farnosti. S říjnem je v katolické církvi nedílně spojena myšlenka na misie – chudé oblasti, kde se dodnes s velkými obtížemi
hlásá Kristovo evangelium, a kde se misionáři, muži i ženy, snaží ulehčit tíživou životní situaci. Někteří jsou zapojeni ve zdravotnictví, jiní ve školství, jiní pak zase v oblasti hospodářské. Takových
míst je na světě velké množství a tak se církev snaží podpořit je svou modlitbou, ale také materiálně a
finančně.
Naše farnost se zapojila do sbírky na misie a během bohoslužby 23. 10. se vybralo 23000 Kč. K této
oficiální sbírce se, stejně jako předchozí roky, připojili i ti nejmenší. Děti zapojené do tzv. Papežského misijního díla vyrobili balíčky s čaji, bylinami a různými výrobky. Následně je po nedělní bohoslužbě prodávali, s úmyslem poslat výtěžek taktéž na pomoc misiím. Tentokrát vybrali během misijního prodeje dalších 7000
Kč. Celkovou částkou 30 000 Kč tedy podporuje letos naše farnost projekty v misiích. Chci touto cestou moc poděkovat těm,
kdo mají otevřená srdce pro pomoc bližním, i když často na tak vzdálených místech, že je není možné znát osobně. Ježíš říká,
že to co jsme udělali pro druhé, bere tak, jako bychom to udělali pro něho samotného. Tak se nám nám milosrdná láska k bližním stává způsobem, jak uctívat samotného Boha.
Druhou informací, která by měla zaznít jsou „dušičky“. Tímto názvem zjednodušeně nazýváme období začátku listopadu, ve
kterém vzpomínáme na své zemřelé. V křesťanském pojetí je lidská duše nesmrtelná a po zániku fyzického těla vstupuje člověk před Boha. Jestli uznáváme, že Bůh je absolutně dobrý, plnost lásky atd., uznáváme také skutečnost, že v jeho blízkosti
může navěky žít jen ten, kdo v sobě naplno odráží jeho dobrotu. Je jasné, že nikdo nejsme bez chyb a tak potřebujeme být
očištěni. Jestliže nebem nazýváme plné společenství s Bohem, pak očistec je stavem obnovy a přípravy na plnou slávu. Zjednodušeně řečeno podobně, jako když má člověk tady na zemi vejít do společnosti někoho významného a připravuje se na to
jak úpravou svého zevnějšku, tak i činností, která by se vzácné návštěvě líbila. Každý člověk v hodině své smrti předstoupí
před vznešeného Boha, který se bude ptát na lásku. Není možné být trvale v jeho společnosti, pokud člověk nebude láskou
zcela prostoupen. V prvních osmi dnech měsíce listopadu tedy myslíme na naše zemřelé, aby je láska Boží očistila a připravila
byt natrvalo s ním. Přeji vám, ať pěkné prožití tohoto období je svědectvím o našem živém vztahu k zemřelým, které jsme
měli rádi, ale se kterými jsme se už museli rozloučit.
Na závěr dovolte ještě jednou zopakovat nabídku pro maminky na mateřské dovolené, o které byla už řeč v minulém čísle.
Rád bych 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 do 12 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 věku či náboženské příslušnosti. Přijďte sdílet čas s těmi, které prožívají podobné starosti a
radosti.
P. Kamil Obr
administrátor farnosti Hutisko

Zákopčanské

novotiny

Vážení přátele Valašských Pramenů,
pramenů nikoliv vyvěrající studené vody, ze které se můžete
občerstvit a napít, ale pramenů písniček a tanců našich dávných
předků. Z lidové tvorby čerpal nejen takový velikán jako skladatel
Leoš Janáček, ale i spousta dalších muzikantů, choreografů, souborů
či jednotlivých tanečníků a zpěváků. Návrat k těmto pramenům
podporuje i Rožnovský skanzen, který jako pořadatel každoročně
zve do Janíkové stodoly folklórní soubory, aby předvedly před porotou svá taneční pásma doprovázená, v našem případě cimbálovou
muzikou QaS vedenou primášem Filipem Kamasem.
Pásmo Luženské točené nazvané "Hospodský sen", které jste měli
možnost shlédnout již na Kácení máje, jsme po drobných vylepšeních zatancovali i ve Valašském skanzenu. Za netradičně vypracovanou choreografii Romana Navrátila a Jiřího Beny, a také za spoustu připomínek k projevu a tanci, tímto oběma
děkujeme. Mezi dalšími osmi soubory, jsme byli hodnoceni s malými výtkami kladně. Porotou znalou naše prostředí,
nám bylo též doporučeno více čerpat z bohaté studnice Hutiska - Solance potažmo Zákopčí. Proto chceme zdvořile
poprosit každého, kdo vlastní zápis písničky, tance či celé choreografie týkající se našeho domova, aby se s námi podělil o kulturu našich předků. Třeba mluveným slovem. Kdo má co říct, budeme rádi naslouchat.
Do konce roku se uvidíme s Vámi a Vašimi dětmi ještě jednou, a to na Mikulášském jarmarku 3. 12.2016. Na celý
program a k našemu stánku s občerstvením Vás srdečně zvou Zákopčani.
Eduard Novák
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Aktuality
farnosti
a církve
DotacezZlínského
kraje
Rekonstrukce chodníků a přechodu pro
chodce u ZŠ a MŠ
Zřejmě na dlouhou dobu jsme v letošním roce naposledy využili dotačních
Zlínského kraje v rámci programu obnovy venkova. K prvnímu
lednu 2016 jsme totiž překročili v počtu obyvatel hranici 2.000
obyvatel, což je v rámci nastavených pravidel hranice, kdy jsme
mohli žádat o tyto krajské dotace,
které jsme každoročně úspěšně
využili a postupně zrealizovali
několik prospěšných projektů.

možností

Prvním projektem byla v roce
2013 "Oprava sociálního zázemí
ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec", v roce
2014 se za dotační podpory podařilo
zrealizovat
projekt
"Dokončení revitalizace veřejného
pohřebiště v obci Hutisko-Solanec" a v loňském roce jsme v souladu
s nastavenými parametry realizovali na projekt „Bezbariérový
chodník směr Vigantice podél silnice III/4867“.
I v letošním roce jsme nabízené dotační možnosti využili a v rámci vyhlášené výzvy jsme podali
žádost na projekt - Rekonstrukce chodníků a přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ. Po zhodnocení
naší žádosti jsme byli opět úspěšní a obdrželi jsme tak na tento projekt dotaci ve výši
1.000.000,-- Kč, což představuje cca 44% dotaci z celkových nákladů projektu.
Tento projekt vznikl rozdělením druhé etapy
revitalizace centra obce a řešil opravu stávajících
chodníků v ulici u Základní školy, opravu pěší zóny
od obecního úřadu směrem ke škole, zřízení
zvýšeného přechodu pro chodce s nasvětlením u školy
vše za účelem zvýšení bezpečnosti chodců a to zejména dětí, které školu navštěvují.
V rámci realizace byly odstraněny původní poničené
dlaždice a obrubníky včetně jednotlivých vjezdů k
rodinným domům. Šířka chodníků byla upravena dle
příslušných norem, bylo upraveno odvodnění komunikace a následně byly osazeny nové obrubníky a
uložena nová zámková dlažba včetně bezbariérových úprav. Z prostředků obce byl na závěr
opraven i asfaltový povrch celé ulice a upraveno dopravní značení.
Na realizaci stavby byla vyhlášena veřejná zakázka, jejímž vítězem se stala společnost Cobbler s.
r. o.
ze Zašové s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1.867.627,- Kč, která stavbu
předala do užívání se začátkem školního roku a myslíme si, že zejména z pohledu bezpečností
dětí a zklidnění provozu na této frekventované ulici se dílo podařilo.
Projekt „Rekonstrukce chodníků a přechodu pro chodce u ZŠ a MŠ“
byl spolufinancován z prostředků Zlínského kraje.
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Z HISTORIE OBCE
Fojtovská rodina Křenků - část 2.

Třetí fojtský náhrobek v muzeu

Dnes přinášíme dokončení textu, který představuje Křenky, a také
zajímavé památky, které se nám dodnes zachovaly po této fojtovské rodině výrazně zapsané do dějin naší obce. Dnes si představíme další z unikátních náhrobků. Ale povíme si také, komu patřil
kříž u fary, který tradice připsala „staviteli“ kostela, Jiřímu Křenkovi II.

Stejně jako náhrobek jeho rodičů a náhrobek jeho sestry Rozíny, najdeme i náhrobek
fojta Jiřího Křenka III. v rožnovském muzeu. Trochu se od nich ale odlišuje: štít náhrobku není náhrobní desce předsazen, ale
je usazen přímo na jejím předním okraji. Ve
středové části desky je vytesána linie kříže,
nápis se nachází pouze na pravé straně: „Na
tomto místě odpočívá Jiří Křenek, fojt solanský, který majíce 41 rok 2 dny v Pánu
umřel léta Páně 1772 dne 26. března“.

Jiří Křenek III., solanecký fojt
Jiří Křenek (* 1731 † 1772) se narodil jako prvorozený syn Jiřího
Křenka II. a jeho manželky Anny. Ve svých 25 letech se oženil s
Marinou Labajovou ze Zubří a jen o 2 roky později se stal solaneckým fojtem. To když se jeho strýc Martin zděděného fojtství
vzdal a prodal jej jeho otci Jiřímu Křenkovi II., který ho obratem
Jiřímu III. předal.
Jiří Křenek umřel poměrně mladý, a protože z jeho 8 dětí jediný
syn Jan Kapistranus zemřel už ve 3 letech, nezůstal po něm mužský potomek. Rod Křenků tak na solaneckém fojtství vymřel po
meči. Vdova Marina Křenková se ještě téhož roku provdala za
Martina Boráka z Velkých Karlovic, který nastoupil do fojtovského úřadu a dědicem fojtství se stal jejich syn Jan Borák.
Zajímavostí je, že jedna z jeho sedmi dcer, Marina, se provdala za
Ondřeje Křenka, mlynáře, portášského desátníka a syna bystřického fojta. Mělo to ale drobný zádrhel: k uzavření jejich sňatku bylo
nutné žádat biskupa o prominutí překážky, kterou byla spřízněnost obou fojtovských rodin – jejich dědové byli bratranci a pradědové bratři.
Kromě náhrobku a kříže (více o nich v rámečku) se nám po Jiřím
Křenkovi III. zachovala památka mnohem větší – budova solaneckého fojtství, která byla postavena za jeho fojtování, pravděpodobně v roce 1763.
Josef Křenek, fojt na Hutisku
Josef Křenek (*cca 1738 † 1791) byl bratrancem Jiřího Křenka
III. a synem Martina Křenka, o kterém jsme psali minule. Narodil
se na hornobečvanském fojtství a od 6 let zřejmě vyrůstal na Solanci, kam se jeho rodiče přestěhovali. Od roku 1768 byl Josef
vlastníkem otcovské usedlosti zvané Podešvjanka (dnešní čp. 4
patřící Šarmanovým). A jak už bylo minule uvedeno, v roce 1776
při okraji svých pozemků nechal z pozůstalosti zemřelého otce
Martina Křenka postavit kamenný kříž.
Josef byl po dobu 13 let hutiským fojtem. Fojtství, které se po
Janu Majerovi topilo v dluzích, koupil v roce 1777 v dražbě za
1500 říšských rýnských a až do roku 1785 celou částku splácel. K
témuž roku se datuje stavba nového fojtství.
Zkraje roku 1789 se Josef Křenek rozhodl předat fojtství svému
nejstaršímu synu Martinovi a odejít na usedlost Podešvjanku, kterou stále měl po svém otci. Jeho syn Martin byl pak v květnu
1789 oddán s jemu určenou nevěstou Rozinou Bilovou, dcerou
karlovického fojta. To už starý fojt propadal alkoholu a muselo to
opravdu působit problémy, když se této věci dotkla i svatební
smlouva jeho syna, kterou Josef Křenek také stvrdil: „To také se
tuto obmezuje, aby on otec Josef Křenek, nikdy k svému synovi
Martinovi na fojtství v opilosti nepřišel, a to z té příčiny, poněvadž by z toho pohoršení povstati mohlo.“

Náhrobek Jiřího Křenka III. je u muzejního
kostela sv. Anny označený číslem 68.

Kříž Jiřího Křenka III.
U fary se nachází kříž, který byl postaven
patrně ještě v roce fojtova úmrtí, zřejmě z
jeho odkazu. Na přední straně podstavce je
nápis s chronogramem 1772: O Pane / GežIssy skrz / prehořké VMV / CenI Chran
nas / oD Wsseho zLe/ho (Ó, Pane Ježíši,
skrz přehořké umučení chraň nás od všeho
zlého). Dole je umístěn další nápis se schodným chronogramem: „NákLaDeM GIřIho
Křenka / fogta soLaňského
genž
toho / ČasV W
PanV skonaL26.
brezn“. (Nákladem
Jiřího Křenka, fojta
solanského,
jenž
toho času v Pánu
skonal 26. března).
Písmo na kříži zcela odpovídá písmu
na náhrobku. Dá se
proto předpokládat,
že obě zakázky
byly zadány najednou stejné kamenické dílně.
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Z HISTORIE OBCE - pokračování
Došlo však k nečekanému zvratu. Těsně před Vánocemi
1789 teprve 29letý hutiský fojt Martin Křenek náhle zemřel
na mrtvici. Zůstala po něm mladá vdova Rozina ve čtvrtém
měsíci těhotenství. Hutiský hostinský Martin Koláček byl v
té době vdovcem necelý měsíc, když jeho žena zemřela krátce po porodu jejich sedmého dítěte. O novém držiteli fojtství
na Hutisku bylo tedy rychle rozhodnuto. Už v lednu 1790
Martin Koláček odkoupil fojtství od Josefa Křenka a vzápětí
uzavřel sňatek s ovdovělou fojtkou Rozínou Křenkovou. Bývalý fojt Josef Křenek bydlel na Solanci na Podešvjance, kde
patrně zlomen smrtí svého syna za krátký čas zemřel.
Josef Křenek, měšťan v Opavě, rolník na Solanci a
správce skláren
Zřejmě během roku 1768 se natrvalo na Solanec vrátil Josef
(* 1739 † 1803), mladší bratr fojta Jiřího Křenka III. a bratranec pozdějšího hutiského fojta a jmenovce Josefa. Velká část
jeho života nám zůstává zahalena tajemstvím - nevíme téměř
nic o jeho mládí nebo vzdělání, ani o tom, co jej zaválo do
Opavy. Jisté je, že v době, kdy se natrvalo vrátil domů, byl
opavským měšťanem - vlastníkem měšťanského domu s vinným šenkem. A také to, že měl za manželku dceru vrchního
úředníka bíloveckého panství.
Na Solanci zdědil velký rodný grunt „Na Křenkově“, který
ještě zvětšil, a byl jistě váženým mužem. Zřejmě i jeho zkušenosti „ze světa“ mu pomohly k místu významného panského úředníka, kterým se stal někdy před rokem 1782. Pro panství vykonával dohled nad sklářskou hutí na Prostřední Bečvě, ale - jak se ukázalo až po jeho smrti - v této své funkci
nebyl úplně úspěšný. Jeho dědicové totiž sice získali velký
majetek, ale zároveň museli vrchnosti uhradit dluh vzniklý
při hospodaření ve sklárně ve výši téměř 1 700 rýnských.
Josef Křenek je pro nás však především klíčovou osobností
při pátrání po původu náhrobků solaneckých Křenků. Náhrobků tak neobvyklých, že nemají obdobu nikde na Valašsku ani v přilehlých oblastech. Právě díky jeho důležitým
osobním vazbám na bílovecké panství je více než pravděpodobné, že Josef Křenek obstarával pořízení náhrobků pro své
rodiče a sestru a později i pro svého staršího bratra, fojta Jiřího Křenka III. Stejné náhrobky se totiž dochovaly právě jen
ve slezském Bílovci a v blízké obci Bravantice. Část z nich
byla dokonce zhotovena přímo pro majitele panství.
U nás jsou podobné náhrobky k vidění ještě před kostelem ve
Valašské Bystřici, kde jsou mylně považovány za tzv. pravé
portášské hroby. A ještě o něco chudší jsou ty původem z
Horní Bečvy, které jsou dnes uloženy v Rožnově hned vedle
solaneckých. V obou případech - jak u bystřických Křenků,
tak u hornobečvanských Malinů - však vznikly až později a
na základě inspirace u jejich příbuzných ze Solance.
Podle materiálů Karla Jana Maliny zpracoval Vojtěch Bajer
Text je zkrácenou podobou studie, která vznikla na základě
dlouhodobého a důkladného pátrání Karla Jana Maliny z
Horní Bečvy. Studie vyšla v roce 2014 ve Sborníku Muzejní
společnosti ve Valašském Meziříčí. Text studie najdete také
na webových stránkách www.kjmalina.cz.

Solanečtí Křenkové
Vybraní členové rodu Křenků ze Solance, kteří
byli zmíněni v tomto a minulém Zpravodaji.

Jiří I.
* 1673 † 1759
solanecký fojt
1700 - 52
Jiří II.
* 1708 † 1766
„stavitel“
kostela
Jiří III.
Josef
* 1731 † 1772 * 1739 † 1803
solanecký fojt
opavský
1758 - 72
měšťan

Martin
* cca 1706 † 1776
solanecký fojt
1752 - 58
Josef
* 1738 † 1791
hutiský fojt
1777 - 89
Martin
* 1760 † 1789
hutiský fojt 1789

Ze hřbitova na hřbitov
Jak se stalo, že se náhrobky Křenků dostaly z
našeho hřbitova k muzejnímu kostelu v Rožnově?
Původně se 3 náhrobky Křenků nacházely na
čestném místě hřbitova, v blízkosti vstupu do
kostela, kde je dnes velký hrob "fojtů" Koláčků.
Když zde někdy v letech 1946-47 rodina Koláčkova budovala velký pomník, byly tyto náhrobky
přesunuty, opět před kostel, ale na protější levou
stranu. V roce 1952 jim hrozila úplná likvidace,
když byly přemístěny na skládku za bývalou márnicí, odkud si lidé staré a vyřazené pomníky odváželi jako kámen do základů. (O důvodech odstranění dnes existuje více verzí, někdy obviňující faráře Říčného, jindy vedení obce.)
Do této situace se vložil kronikář František Maléř, který se svým synem náhrobky tajně v noci
vyzvedl, uskladnil doma a časem předal do rožnovského muzea. To bylo o více než 10 let později, kdy se tehdejší ředitel muzea Rudolf Bečák
rozhodl u kostelíka svaté Anny vybudovat Valašský Slavín. Kromě náhrobků osobností zde měly
být shromážděny i cenné náhrobky z Valašska,
které v té době ze hřbitovů rychle mizely.
Tento a minulý text popisovaly 3 náhrobky a 2
kříže Křenků. S tímto rodem na Solanci souvisí
ještě 1 kříž, o němž už byla řeč v únorovém Zpravodaji. Stojí blízko vrcholu Soláně a byl postavený na paměť Karla Křenka, solaneckého starosty
a praprapraprapravnuka Jiřího Křenka II.
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FOTBALOVÉ OZVĚNY
„A“ mužstvo mužů - 1. B třída - Zlínský kraj
Zápas
Lhota u Vsetína - Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec - Zašová
Prlov - Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec - Prostřední Bečva
Zápas

Výsledek
2:3
0:2
0:1
4:2

Lukáš Fiurášek
Marek Adamec, Robert Křenek, Josef Koláček 2x

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

Hutisko-Solanec—Branky
Halenkov „B“ - Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec - Ústí
Choryně „B“ - Hutisko-Solanec

Střelci
Lukáš Fiurášek 2x, Marek Macíček

8:0
1:2
3:4
2 : 2 pen. 3:2

Střelci

Pavel Michut, Jonáš Hanáček, Marek Zůbek 3x,
David Mikulenka, Lukáš Škobák, Lukáš Dorotík
David Mikulenka, Jakub Baroš
Jakub Baroš 3x
Marek Zůbek 2x

„Starší žáci - Okresní přebor - okres Vsetín
Zápas
Výsledek
Střelci
Hutisko-Solanec - Ústí
4:1
Radim Vojkůvka 2x, Daniel Chuděj 2x
Lidečko - Hutisko-Solanec
4:0
Hutisko-Solanec - SD Kateřinice/Ratiboř
0 : 10
Hutisko-Solanec - Jarcová
3 : 3 pen. 5:4
Radim Vojkůvka, Ondřej Ličko, Jiří Koláček

Zápas
Krhová - Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec - Val. Bystřice

„Starší přípravka - Okresní přebor - okres Vsetín
Výsledek
Střelci
Adam Karafiát 4x, Vojtěch Ličko, Jiří Sekyra 2x, Jan Divina,
1:9
David Fujerik
Adam Karafiát 4x, Vojtěch Ličko, Vanesa Růčková 2x,
12 : 2
David Karafiát, Jan Divina, Vojtěch Majer, Jiří Sekyra, Jan Divina

Rožnov „A“ - Hutisko-Solanec
Hutisko-Solanec - Dolní Bečva

3:8
4:6

Viktor Jan Nový 5x, Vojtěch Ličko, Jiří Sekyra, Vanesa Růčková
Adam Karafiát 2x, Viktor Jan Nový 2x

INZERCE
Nabízíme k pronájmu od ledna 2017 nebytové prostory
o výměře 20 m2 v budově Penzionu na Salaši
vhodné (trafika, půjčovna, komerční prostor, obchod)
cena dohodou.
Kontakt:J&M Salaš s.r.o. Hutisko 431
tel:604945498 email: hutiskosalas@seznam.cz

Hledáme brigádnici – důchodkyni,
na výpomoc do nové prodejny Ovoce a zeleniny.
Hledáme někoho na doučování Českého jazyka,
Anglického jazyka a Matematiky pro žáka 4 třídy.
Kontakt: Simonka 775 326 438

Upozornění
Česká pošta upozorňuje občany na provozní dobu
na pobočce Hutisko-Solanec:
Pondělí – Pátek
7.30 - 11.00 hodin
13.15 - 15.45 hodin

Kominík p. Zdeněk Andrys z Valašské Bystřice
oznamuje občanům,
že od 15. listopadu bude opět provádět kominické práce
v naší obci – čistění komínů na tuhá i plynná paliva a
celoroční prohlídku komínů.
Chodit začne od Soláně, poté v části Pod Soláněm,
Zákopčí, Kání a střed obce.
V případě nutnosti se lze s p. Andrysem předem domluvit
na termínu na tel.: 737 743 669
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