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TRÉNINK PAMĚTI
Spojte jména rostlin postupně podle abecedy:
šťovík
růže

buk
heřmánek

pelyněk

aloe

kontryhel

cibule
lopuch
dracéna

zázvor
vrba

meduňka
sasanka

česnek
jetel

fenykl

tulipán
netřesk
ibišek

orlíček

NAPIŠTE NÁM
Pamatujete si na přípravu Vašeho
oblíbeného jídla v dětství a máte ho
spojené s nějakou vzpomínkou?
Využít můžete přiložený linkovaný papír. Napsanou
vzpomínku nám můžete poslat emailem, vhodit do
schránky, nebo předat při roznosu dalšího čísla.

Ze zaslaných vzpomínek vylosujeme
tři výherce drobných cen.

Oslí mlýn v současné
době

SPOLU U TELEVIZE
V pondělí 2.11.2020 v 16:45 hod na ČT 1 vysílají pořad Cestománie,
jehož tématem bude Nikaragua. Po jeho zhlédnutí můžete
odpovědět na následující otázky:
1. Jaký význam mělo pojmenování „Dům zlata“ a „Dům křiku“?

2. Česká republika pomáhá s výstavbou domů ve městě Condega.
Z jakého důvodu je zde potřeba obnovit infrastrukturu?

3. Jaké ovoce se pěstuje na nejkrásnějším ostrově Corn Island?

OKÉNKO ZAJÍMAVOSTÍ
OSLÍ MLÝN
V Lanškrouně bývalo svého času 25 mlýnů a jedním z nich byl právě mlýn Oslí, původně
nazýván Skerlův. Tento mlýn mnoho z nás zná pod názvem čalounictví na ulici TGM.
Unikum Oslího mlýna spočívalo v tom, že byl napájen ze dvou toků. Na jeden
náhon přitékal
Ostrovský potok (z Krátkého
rybníka) a
druhým
náhonem
přitékal Skerlebach (Skerlův potok), dnes zvaný Třešňovecký, z něhož byl napájen i knížecí
pivovar. Těsně nad budovou mlýna se oba náhony spojily.
Tento mlýn původně patřil lanškrounské vrchnosti. V roce 1567 připomínal majitel panství
Vratislav z Pernštejna, že občané jsou povinni každoročně čistit stoku na jeho mlýn. Další
zmínka o mlýnu je z roku 1617, kdy Vilém Jiří Hrzán z Harasova daroval domek se zahradou
a mlýn na předměstí svému poddanému Šimonu Skerlovi. V majetku rodiny Skerlů zůstal
do roku 1867. A právě od dob dalšího majitele, Josefa Wernharta, se mlýnu začalo říkat
Oslí. Wernhart používal k převozu mouky a obilí vozík tažený oslem. Mlýn kolem roku
1900 vyhořel a už nebyl obnoven. Později zde bylo truhlářství Josefa Kühna, po roce 1945
čalounictví. V nynější době je zde prodejna kol.
čerpáno z knihy pana Dušana Šlahory Lanškroun, moje pozdní láska

Na toto místo Vám v příštím čísle přineseme správná řešení úkolů z tohoto čísla.
Kontakt: Rodinné centrum Dětský svět z.s., B. Martinů 980, Lanškroun
Email: info@rclanskroun.cz, telefon 777 257 709
První číslo vydáno 29.10.2020, druhé číslo týdeníku vyjde 5.11.2020.

NAPIŠTE NÁM
prostor pro Vaši vzpomínku

Napsanou vzpomínku nám můžete poslat emailem na info@rclanskroun.cz,
vhodit do schránky Rodinné centrum Dětský svět, B. Martinů 980, Lanškroun,
nebo předat při roznosu dalšího čísla.

