
Mlynářského kraiánka
doprovázelo sluníčko
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Hranicko - Sluníčko' ďe
chladný vítr, takové počasi
provázelo účastnÍky zahajo.
vacÍho cyklor4ýletu soutěŽe
Mlynářský krajánek 2010. Ta
zájemce letos uŽ pátým rokem
provázi po vodních i větrných
m}:Ínech v okolÍ Hranic. Na
konci sezony navÍc nabÍdne
těm' kteřÍ všechny trasy obje.
li, nasbírali vŠechny odpovědi
na otázky a kontrolni razitka,
hodnotné ceny.

Letošní ročnÍk je v mnohém
přelomoqý' ''Ti' kteřÍ s námi
jezdí od začátku pravidelně,
už mají moŽnost dosáhnout
nejvyšší hodnosti v mlynář-
ském cechu. Neznamená to
však, Že by se letos Mlynářský
krajánek konal naposled,..
upozornila projektová mana-
žerka Hranické rozvojové
agentury Michaela Škrobán.
ková. SoutěŽnÍ průkazy uŽ ne.
budou platit pouze rok, poma-
lejšÍ cyklisté je budou moci
plnit i několik sezon za sebou.
Pro kaŽdou mlynářskou hoď.
nost existujejiný typ prukazu'
všechny jsou k dostání v
Městském iďormačním cent-
ru.

Mynářští krajánci zavitali
v sobotu do StřiteŽe nad Ludi.
nou, kde obdivóvďi HumplÍ.
kův vodní mlýn. Přes Jindri-
chov a BěIotÍn se na závěr
přemÍstili do Špiček, kde na
ně čekala starostka obce Na-

děŽda Polednová s bohatým
občerstvenim. Nechyběly
klobásy' koláče' pivo ani ká.
va.

Zájemci se mohli podivat
také do nově zrekonstruova-
ných prostor nad mÍstnÍ re-
staurací, které budou od Ie-
tošního léta slouzit místnÍm
občanům. ,,Budou tam probÍ-
hat volnočasové aktivity pro
všechny věkové kategorie.
Scházet se tam můŽe napři.
klad mistní Spolek Žen nebo

Sbor dobrovolných hasičů,..
podotkla Polednová s tím, Že
přebudování bývalého bytu
začďo 1. února a k otevření
dojde během následujícího
měsÍce. občané Špiček se dále
letos dočkají noyých chodnÍ.
ků na hřbitově, lépe se budou
mÍt i mÍstnÍ konŠelé, kterým
vymění okna na obecním úřa-
dě.

Pro sezonu 2010 uŽ nejsou v
plánu dďšÍ společné rrýlety v
seďech kol. Pouze na 18. zarí
organizátoři naplánovďi
ukončenÍ sezony - qýlet skon.
čí v TeplicÍch nad Bečvou a
cyklisté budou slarmostně pa.
sováni v rámci tamnÍ akce
Den srdce. (ir)


