Po stopách využívání
vodní a větrné energie
na Hranicku
Projekt „Po stopách využívání vodní a větrné energie“ oživuje bohatou historii vodních a větrných
mlýnů na Hranicku prostřednictvím cyklotrasy,
která propojuje místa vybraných existujících i neexistujících mlýnů. Díky snaze starostů obcí ležících
na trase, zápáleným vlastníkům mlýnů, podnikatelům i nadšencům mohou návštěvníci aktivně trávit
volný čas, pobavit se, ale i se něco zajímavého
dozvědět o minulosti mlynářského řemesla. Trasa
je vybavena mobiliářem (lavičkami, stojany), jsou
na ní poskytovány turistické služby (informace,
ubytování, stravování), místa vodních a větrných
mlýnů jsou označena informačními tabulkami,
které obsahují informace o historii mlýnů a historii
mlynářství. Bližší informace o projektu hledejte na
www.mikroregion–hranicko.cz
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← Větrný mlýn v Porubě v roce 1927. Foto: Florian Zapletal, archiv NÚLK, Strážnice.
Větrný mlýn v Partutovicích v roce 1932. Foto: Florian Zapletal, archiv NÚLK, Strážnice.

MIKROREGION ROZVODÍ

Na místě, kde skončil v době ledové svou pouť skandinávský ledovec a kudy prochází hlavní evropské rozvodí mezi Baltským a Černým mořem, je
postaven monument, který je symbolem tohoto rozvodí. Podle něho bylo
pojmenováno společenství obcí Bělotín (s částmi Kunčice, Lučice, Nejdek),
Jindřichov, Olšovec (s částí Boňkov), Partutovice, Potštát (s částmi Boškov,
Kovářov, Kyžlířov a Lipná), Polom a Střítež nad Ludinou.
Do Bečvy a dále přes Moravu a Dunaj
směřuje do Černého moře říčka Ludina.
Také Velička s přítoky Bradelného, Kouteckého potoka a Mraznice pokračuje do
Černého moře. Naproti tomu Luha s přítoky Hradečného, Bělotínského, Lučického
potoka a Doubravy odtéká do Odry a s ní
do moře Baltského. Velička pramení nedaleko Potštátu, Ludina mezi Partutovicemi
a Jindřichovem, Luha u Jindřichova.
V našich obcích ožívá zájem o budoucnost i minulost, v posledních
letech bylo vydáno k různým příležitostem několik regionálních publikací.
Ve většině obcí se na kulturním životě podílejí zájmové spolky, sdružení
a školy. Každá z obcí má své kulturní a historické hodnoty, pro které Vám
doporučujeme jejich návštěvu.
• kontakt: obec@striteznl.cz

MIKROREGION HRANICKO
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Mikroregion Hranicko byl založen v roce 2001
obcemi ve správním obvodu města Hranic. Území
mikroregionu leží na rozhraní mezi Moravskou
bránou a Podbeskydskou pahorkatinou. Nadmořská výška území se pohybuje v rozmezí od 250
metrů n.m. v Hranicích až po 502 metrů n.m. na
Potštátsku. Osu oblasti tvoří ve východozápadním
směru protékající řeka Bečva. Jejími největšími přítoky jsou pravostranné přítoky Velička a Ludina.
Ve 23 obcích mikroregionu žije přes 30 tisíc obyvatel. Dominantní postavení v tomto směru má město Hranice s téměř 20 tisíci obyvateli. Pouhé tři další obce mají nad tisíc obyvatel. Nejvíce, patnáct,
je obcí s počtem obyvatel do pěti set. Jmenovitě tvoří Mikroregion Hranicko
obce Býškovice, Bělotín, Černotín, Dolní Těšice, Horní Těšice, Horní Újezd,
Hranice, Hustopeče nad Bečvou, Klokočí, Malhotice, Milotice nad Bečvou,
Opatovice, Partutovice, Polom, Potštát, Provodovice, Radíkov, Rouské,
Skalička, Střítež nad Ludinou, Ústí, Všechovice, Zámrsky. Cílem spolupráce
obcí je udržitelný rozvoj regionu.
• kontakt: kancelar@mikroregion–hranicko.cz
• www.mikroregion–hranicko.cz

