Žeranovice | Detail mlýnu

Identifikační údaje
Adresa

Žeranovice
75
769 01

Okres

Kroměříž

Katalogové číslo

Burian 665

Katastrální území

Žeranovice

GPS

49° 17' 38.6''
17° 35' 32.7''

Mapová značka

Německý / Zaniklý objekt,
památník

Poloha vůči obci

650 m ZSZ od středu obce

Číslo kulturní památky
Přístupnost

Volně přístupný

Rok stavby

1790

Rok zániku

Stručný popis
Na místě Na větřáku severozápadně od obce postavil v roce 1790 František Hlobil větrný mlýn německého typu. Postavil ho
na místě, kde již dříve mlýn stával. O šest let později ho chtěl přestěhovat do Bořenovic což bylo velice složité. Místo toho
mlýn 6. 1. 1796 prodal mlýn Tomáši Potůčkovi z Martinic a sám si postavil v Bořenovicích nový (dnes je v Rymicích).
Mlýn v Žeranovicích koupila za 690 zl. rodina Potůčkova, která zde hospodařila po dobu šesti generací až do zániku mlýna v
roce 1936. Tomáš Potůček zemřel v roce 1801. Posledním majitelem byla vdova po Františkovi Potůčkovi Františka.
Fr. Hlobil si v Bořenovicích postavil nový (ten je dnes v Rymicích). Provoz mlýna však skončil již po první světové válce. Na
jejich paměť jim potomci postavili z mlýnských kamenů pomníček s nápisem: „Na této samotě „Větřáku“ žilo šest generací
Potůčků - větrných mlynářů. Z jejich osudů vyrůstají naše“. Tato dojemná památka určitě k historii větrného mlynářství také
patří.

Historie
Příjmení mlynářů působících na mlýně

• Hlobil František 1790
• Potůček Julius
• Potůček Tomáš 1796
• Potůčková Františka

Architektura
Stav nemovitosti

Zřícenina

Typ

Německý

Dominantní stavební konstrukce

Dřevěná

Historické prvky
Parametry

Technologie
Technologické vybavení

• Zcela bez technologie aj.

Popis technologického vybavení
Technologické vybavení
Stopy po neexistující mlýnské technologii
Doplňkový provoz
Doplňkový provoz - popis
Historické prvky

• mlecí kámen
⚬ pískovcový kámen (Počet: 2)

Parametry

Literatura a pramenyZajímavostiOstatníFotogalerieZákladní obrázky

Ostatní

Historické fotografie a pohlednice

Současné fotografie - objekt v krajině

korespondence

Listinné dokumenty,

