
Na startu se nakonec sešlo 150 bikerů. 
Pro trať, která měla „mužskou“ a „žen-
skou“ verzi s třinácti a deseti stanovišti, 
závodníci volili různé styly, tempa a postu-
py. Do cíle hlavního závodu se jako prv-
ní po 116,58 minutách vrátil s 32,6 km v 
nohách Honza Graubner. V kategorii žen 
zvítězila Martina Šnajdarková, v kategorii 
žen nad 35 let Eva Maliníková, kategorii 
mužů nad 40 let vyhrál Petr Řeháček. 

Jako každý rok byly zařazeny i kate-
gorie dvojic – M+M ovládlo místní duo 
Pepi Prorok + Rosťa Ondruch, Ž+M 
Štěpánka Staňková + Tomáš Linhart a 
Ž+Ž Lenka Vančurová + Zuzka Cho-
lastová. Udělena byla také speciální 
ocenění – několikanásobná bramboro-
vá medailistka, největší píchač na trati, 
nejmladší a nejstarší účastník, největší 
požitkáři tratě a největší srdcaři, kteří 

absolvovali závod na takřka historic-
kých strojích.

Neméně adrenalinu zažilo dvacet devět 
účastníků dětského závodu na přilehlé 
louce. Spřízněné občanské sdružení Beč-
vánek Beskydy pro závodníky od dvou do 
čtrnácti let připravilo šest dovednostních 
disciplín a jízdu na čas. Zlaté medaile si 
odnesli Václav Topolář, Adam Lejska, 
Bára Bílová, Petr Ordáň, Veronika Jando-
vá, Honza Macura a Tomáš Krumpolc.

Tím však letošní ročník netradiční-
ho orienťáku nekončil. Podvečer všem 
milovníkům nejen cyklistiky na hudeb-
ním minifestivalu zahrálo pět kapel 
- S.Hi.T., Koridor, Bílá vdova, The Kit-
chen ze Vsetína, a jako poslední se na 
prknech kněhyňského pódia chopili 
svých nástrojů členové kapely Emer-
gency Exit. 

Ohlá klika děkuje všem, kteří se podíleli 
na přípravách, hladkém průběhu, dopro-
vodném programu a samozřejmě největší 
dík patří sponzorům. Tak na shledanou 
příští rok!                                           -HCh-
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Orienťák přilákal sto padesát bikerů
Další ročník MTB orientačního závodu 7. valašský orienťák se uskutečnil v okolí 

Horní Bečvy. Pořadatel, sdružení Ohlá klika, letos zainvestoval a objednal 20. srpna 
počasí z golden edition. Výletiště Kněhyně na Prostřední Bečvě se tak od brzkého 
rána plnilo horskými koly i závodníky různého stáří.

Stačily pouhé dva prázdninové měsíce 
a nevyužívané škvárové hřiště u základ-
ní školy nahradil 200metrový atletický 
ovál se třemi běžeckými drahami, čtyř-
dráhová 100metrová rovinka a sektory 
pro skok do dálky a vrh koulí. Víceúče-
lový povrch je určen pro další míčové 
hry, především házenou, malý fotbal, 
tenis, basketbal i volejbal. „Moderní 
sportoviště bude sloužit výuce tělesné 
výchovy, proto ho předáváme žákům 
už nyní. V odpoledních hodinách ho 
bude moci využívat široká sportovní 
veřejnost. K dokončení projektu ještě 
chybí modernizace šaten a sociálního 
zařízení v bývalém biologickém pavi-
lonu, což má být hotovo koncem letoš-
ního roku,“ uvedl místostarosta Petr 
Maléř.

Zcela nové prostory čekají na děti z 
mateřské školy. Ta původní sídlila v budo-

vě bývalé základní školy, která nesplňo-
vala řadu hygienických i dalších norem. 
Proto už v roce 2008 tehdejší vedení obce 
rozhodlo o rekonstrukci nevyužitých 
místností v nové základní škole.

„Letos o prázdninách jsme tento pro-
jekt dotáhli do konce, navíc jsme reno-
vovali zahradu, kde kromě oplocení, 
trávníků, zeleně a přístupových chodní-
ků přibyly dřevěné hrací prvky. Tři sta 
tisíc korun na vybavení zahrady získa-
la obec od Nadace OKD, zbytek jsme 
uhradili z vlastního rozpočtu. Náš pro-
jekt se dostal mezi téměř tři stovky těch 
úspěšných. Konkurence byla ohromná, 
vždyť nadace vybírala z 1 283 žádostí. 
Pro velkáče, jak se říká předškolákům, 
je připraven hrad a housenka, maláčci, 
to jsou ti nejmenší žáčci, budou mít k 
dispozici loď a mašinku,“ sdělil mís-
tostarosta.

Nový nábytek i hračky
Nemálo starostí a práce představovalo 
samotné stěhování. Už od června se 
v budoucí školce vrtalo, sekalo, natíralo, 
malovalo, montoval nábytek. „Při úklido-
vých pracích nám pomohlo sice jen něko-
lik maminek, ale naše zaměstnankyně to 
zvládly skvěle. Začátkem srpna jsme pak 
začali ve staré budově „balit“. Všechny 
prostory byly během týdne vyklizeny 
a desítky a desítky krabic se vším potřeb-
ným putovaly do nového sídla. Zdálo by 
se, že půlka práce je hotova, ale teprve 
nás čekalo vše perfektně promyslet, roz-
třídit, urovnat, uklidit a vykouzlit příjem-
né prostředí,“ řekla vedoucí mateřinky 
Dana Klimková, která obětovala stěho-
vání celé prázdniny. Děvčátka a chlapci 
přijdou 5. září do barevně vymalované 
třídy s pohádkovými motivy na stěnách, 
závěsnými houpačkami, novou elektroni-
kou a krásnými hračkami.

Poděkování pomocníkům
„Z hotové školky mám velkou radost, 
vypadá přesně podle mých představ. 
Myslím si, že je opravdu pohádko-
vá a dětem se bude líbit. Ráda bych 
poděkovala zřizovateli za vstřícnost 
a podporu při dokončovacích pracích, 
všem pracovníkům našim i z obecního 
úřadu, brigádníkům, panu školníkovi, 
několika rodičům, předsedkyni klubu 
důchodců, prostě všem, kteří neváhali 
přiložit ruku k dílu,“ dodala vedoucí.

Velký dík podle ní patří sponzorům 
za věcné dary i jejich pomoc při zho-
tovování polic, věšáků, opravě nábytku, 
lehátek, šití závěsů, pokládání koberců, 
lepení zrcadel a bezpečnostních fólií 
a nábytkářské firmě Bobík, které se 
podařilo v krátké době vybavit celou 
školku novým, kvalitním a pěkným ná-
bytkem.                         T. Arťušenková

Při dokončování pomáhali sponzoři i další dobrovolníci.           Foto: D. Klimková

Velké překvapení čeká se začátkem nového školního roku dětskou část populace 
Hutiska-Solance. Školáci se dočkají víceúčelového sportovního areálu, mladší děv-
čátka a chlapce přivítá moderní, barevná mateřská škola se zábavnou zahradou. 

Moderní hřiště a pohádková mateřinka

Zvoněním v půl osmé ráno začal 1. září 
nový školní rok pro 234 dívek a chlapců. 
„Osmnáct prvňáčků čekalo slavnostní při-
vítání v obřadní síni obecního úřadu, kde 
pro ně byly připraveny na památku drob-
né dárky. To, aby na svůj první školní den 
dlouho vzpomínali,“ řekl Spektru Rožnov-
ska ředitel základní školy Jan Děcký.

O prázdninách se ve všech budovách 
dělaly drobné opravy, jako výměna strop-
ních svítidel, malování a generální úklid. 
Škola chce i letos využít peníze z evrop-
ských fondů na modernizaci výuky. „Plá-
nujeme nově vybavit učebny jazykové a 
informatiky. A chceme pořídit další dvě 
interaktivní tabule. Jedna nám už slouží a 
velmi se při výuce ve speciálních třídách 
osvědčila,“ uvedl ředitel. 

Školákům kromě povinných předmětů 
nabídnou řadu kroužků. „Věřím, že všech-
ny aktivity budou mít dostatek zájemců. 
Ti si mohou vybrat sborový zpěv, turis-
tiku, dramatický nebo elektrotechnický 

kroužek. Odloučené pracoviště má u nás 
Základní umělecká škola v Rožnově pod 
Radhoštěm a také rožnovský dům dětí a 
mládeže,“ dodal J. Děcký.

Obědy se začnou ve školní jídelně 
podávat od 2. září a činnost zahájí i škol-
ní družina, kterou loni navštěvovalo šest 
desítek dětí. Provoz začíná v 11 hodin a 
končí v 15.30 hodin. Obě vychovatelky 
připravují spíše relaxační programy, při-
způsobené zájmům svých svěřenců. 

Drobnou údržbu si vyžádaly také tří-
dy mateřské školy. V její školní kuchyni 
došlo k výměně sporáku a na zahradě 
přibyl nový zahradní domek. Pět desí-
tek nejmenších Hornobečvanů tak 
bude mít ke hrám ještě více zajímavých 
příležitostí.                                       -ta-

Areál výletiště ožil desítkami kol a kolařů.                                                                                         Foto: Archiv Ohlá klika

POHÁDKOVÝ LES. Pomáhat čarodějnicím házet havěť do pece, Rumcajsovi 
a Mance sestřelit knížepánovu věžičku, Shrekovi a Fioně ozdobit perníček, Karkulce 
s vlkem poradit co do košíčku nebo chodit na chůdách s Dlouhým, Širokým a Bystro-
zrakým mohli 27. srpna všichni účastníci Pohádkového lesa. Na startu asi tříkilomet-
rové trasy, kterou připravilo sdružení Bečvánek Beskydy, o. s., se sešla více než stovka 
děvčátek a chlapců. V podvečer se v areálu hotelu Bečva pěkně rozjela Pohádková 
diskotéka a děti využily šance zatančit si se svými oblíbenými postavičkami.        -ZV-
                                                                        Foto: Archiv Bečvánek Beskydy, o.s.

Na svůj první den ve škole nezapomenou

Každá obec čas od času řeší problém s 
biologickými odpady - městská zeleň, stra-
vovací zařízení i domácnosti produkují 
svůj díl přírodně rozložitelných odpadků. 
V obci Hutisko-Solanec se rozhodli jít ces-
tou nakoupení kompostérů, které bezplat-
ně zapůjčí občanům.

„Ve skladu máme uschováno pět set čty-
řistalitrových kompostérů. Občané mohli 
během července a srpna podávat žádosti, 
v nichž mimo jiné uváděli, kam zapůjče-
ný kompostér umístí. Potěšitelné je, že se 
nám sešlo více požadavků, než jsme počí-
tali. Plánovali jsme, že každé domácnosti 
zapůjčíme dva kompostéry. Ovšem počet 
zájemců nás překvapil, evidujeme jich 
přes čtyři stovky. Žadatelé tak dostanou 
pouze jeden kompostér, a pokud se ten-
to projekt osvědčí, budeme v něm podle 
dotačních možností v budoucnu pokračo-
vat,“ říká místostarosta Petr Maléř. Projekt 
je financován prostřednictvím operačního 
programu životního prostředí –  zkvalit-
nění nakládání s odpady, který řeší nejen 
kompostéry, ale i pořízení kontejnerů na 
tříděný odpad a jejich víceúčelového háko-
vého nosiče. Hutisko-Solanec na něj získal 
dotaci ve výši 90 procent nákladů – téměř 
4 350 000 korun.

Smlouvy o výpůjčce se začaly na obec-
ním úřadu podepisovat koncem srpna. 
Předávání kompostérů se zdrželo jen kvů-

li povinné publicitě, kdy každý zájemce 
dostane zároveň krátký popis, jak se správ-
ně kompostuje a co všechno do kompostu 
patří. Produkce biologického odpadu se 
podle propočtu sníží o 128 tun ročně. Za 
odvoz a uložení na skládce by obec vyda-
la přibližně sto až sto padesát tisíc korun 
ročně. „Sběrné místo, kam jsme doposud 
biologický odpad odkládali, se pomalu 
zaplňuje, věřím, že snížením tohoto odpa-
du z jednotlivých domácností bude naše 
skládka zeleně déle sloužit,“ dodává mís-
tostarosta.                                                -ta-

Kompostéry šetří místo i peníze

Sedmsetlitrové kompostéry mají bezplatně zapůjčeny také občané v jiných městech a obcích. 
Josef Kubiš ze Zubří (na snímku) je s tím svým velmi spokojen.                        Foto: MTA

" Na sedmé Dožíňky zve 4. září na 
výletiště Poskla kulturní komise obce 
Hutisko-Solanec. Společný průvod ke 
kostelu s požehnáním dožinkového 
věnce vyjde z Poskly ve 13 hodin. Kul-
turní program, v němž vystoupí foklor-
ní soubory Soláněk, Zákopčan s cim-
bálovkami Strunka a Světlina, začne ve 
14 hodin. Zvlášť vítáni budou všichni 
Valaši a Valašky v krojích.               -ta-

Krátce

" Pokud máte zájem si novou školku 
prohlédnout, jste srdečně zváni v sobo-
tu 3. září ve 14 hodin na slavnostní 
otevření.         

Pozvánka
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