
VĚTROPLACH                                               BALERŮV VĚTRNÝ MLÝN, SPÁLOV

Šikulín
VĚTROPLACH

Balerův větrný mlýn

Jméno:

BALERŮV VĚTRNÝ MLÝN
Zděný větrný mlýn (holandského typu) 
si sám postavil František Baler (syn mly-
náře F.  Balera z Luboměře) v roce 1929 
poté, co byl odvezen poslední z původně 
sedmi dřevěných Spálovských větrných 
mlýnů (německého typu). Mlýn pracoval 
až  do  roku 1938, kdy F. Baler vážně one-
mocněl a o dva roky později zemřel. Od té 
doby mlýn chátral. V srpnu roku 2007 do-
šlo k prvním krokům rekonstrukce. V dal-
ších etapách bude následovat postupná 
obnova vnitřního prostoru, vybavení 
a jiné úpravy.

OTEVÍRACÍ DOBA 
(vstupné dobrovolné)

dle domluvy na tel.:
702 120 206 a 702 120 207, 

klíče k vyzvednutí na úřadu městyse

Fíííha,
jste moc šikovné děti. 
Musím vás pochválit. 
Zasloužíte si nejen po-
chvalu, ale i další razít-
ko do Vandrbuchu.  

Budeme se na vás spolu
s Větříčkem zase někdy 
těšit.

  Fííí ahoj váš
       Větroplach

Projekt „Pohádková Odra“ je spolufinancován z Fon-
du mikroprojektů 2014-2020 v Euroregionu Silesia 
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4.  A nakonec si vás vyzkouším, jak jste po-
zorní. Stačí se dobře dívat a jistě najdete 
všechny rozdíly.

Najdi pět rozdílů na obrázcích.
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2.  Je to velice útulný domeček pro ta-
kového skřítka, jako jsem já. Níže jsem 
vám o mlýně napsal větu, ale nevím, 
jestli jsem ji nepopletl.

Označte ano nebo ne podle toho, 
jestli je věta správně. Pokud ne, 
přepište větu na řádky tak, aby 

správně byla.

Balerův větrný mlýn ve Spálově je 
největší vodní mlýn v České republice.

ANO               NE

1.  V tomto útulném mlýně jsem se za-
bydlel jednoho větrného večera. Před-
tím jsem na kopci poletoval s mým nej-
lepším kamarádem Větříčkem a on mne 
pak zavedl sem. Od těch dob jsem tady 
zůstal.

Rozhlédněte se kolem sebe 
a doplňte odpovědi na otázky.

K čemu sloužil tento mlýn?

------------------------------------
Co v tomto mlýně pohání lopatky?

-------------------------------------
Kolik lopat má mlýnské kolo?

-------------------------------------

3. Nikdy se tady nenudím. Ve dne 
se  s  Větříčkem proháníme po kopcích 
nebo foukáme lidem do okýnek. Večer 
pak uždibujeme čerstvý chléb ze zdejší 
pekárny?

Uhádnete, které výrobky se vyrábí 
z mouky? Zakroužkujte je.

Ahoj děti!

Já jsem Větroplach, byd-
lím v tomto roztomilém 
mlýně a svým fouk-
nutím umím roztočit 
i mlýnské kolo. Můj ka-
marád Větříček mě to 
naučil.

Budu vás provázet tímto 
místem, kde vás čeká hodně 

úkolů, jste připraveny je vy-
řešit? Ale  nebojte se, rád vám s nimi 
pomůžu.
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