OBEC POLERADY
Sv. Jan Nepomucký

Socha Sv. Jana Nepomuckého stála severnì od obce nalevo u cesty smìrem na zaniklou obec Židovice. Sv. Jan Nepomucký je pùvodní patron obce Polerady (od roku 1922 je druhým patronem obce Sv.
Prokop). Socha stála na uvedeném místì již pøed rokem 1854. Na zadní stranì je zøejmý pùvodní nápis
„Seeman“, což je jméno Židovického faráøe, který pùsobil na Židovické faøe do uvedeného roku, kdy faru
pøedával svému nástupci Antonínu Fritschovi.
Do souèasnosti z díla zbyly jen rozvaliny, které se podaøilo sestavit do dnešní podoby jen s velkým
restaurátorským úsilím. S pomocí místních obèanù a ﬁrmy Kaliba&Hájek bylo dílo vztyèeno do dnešní
podoby v záøí 2011. Pùvodní je podstavec zatímco samotná socha je kopií díla z Korozluckého zámku.
Z následujících obrázkù je patrný pùvodní stav a postup prací pøi renovaci.

Prostor kolem sochy patøí k nejlépe historicky popsaným a nejzajímavìjším místùm v Poleradech. Zde v tìchto místech stála první Poleradská škola, ve které se uèilo v letech 1810 až 1878. Pøedtím chodily dìti
do nedalekých Židovic.
Jednalo se o jednotøídní školu, která byla v roce 1847 rozšíøena. Budova
mìla popisné èíslo 42. Škola mìla malou vìžièku a v ní byl zvon. V kopuli
vìžièky se v roce 1878 našla pamìtní kapsle s nìmeckým nápisem „Den
Nachkommen zur Kenntnis“ – naším potomkùm na vìdomí. Pamìtní list,
který se nedochoval, sepsal místní uèitel Jan Wohanka, který zde v letech
1839 až 1878 pùsobil a jehož syn Josef je slavným rodákem z Polerad.
V roce 1878 byla tato stará škola obcí prodána místnímu kupci, který
zde provozoval svùj obchod až do roku 1929. Poté byla budova prodána
místnímu sedlákovi Jaworkovi - è. p. 14, který zde zøídil ubytovnu pro sezonní dìlníky – dle místních
tzv. Poustka. Dnes již budova neexistuje, nicménì stála
ještì zaèátkem 50-tých let.
Zvon ze staré školy byl pøestìhován do pozdìji zbudované hasièské zbrojnice,
která je dalším zajímavým
objektem, který stál v tìchto
místech - v prostoru dnešní nové hasièské zbrojnice.
Z obrázkù je zøejmé jak pùvodní hasièská zbrojnice vypadala a kde stála.

Zvon z Poleradské „Hasièárny“

Polerady mají svého slavného rodáka v osobì
Josefa Wohanky (1842-1931), který pocházel
z uèitelské rodiny a narodil se právì v domì
è. p. 42 – škole, která stála v tìchto místech.
Rodina v Poleradech bydlela již v 18. století a
o uèiteli jménem Wohanka z Polerad je pojednáváno výše. Josef Wohanka se ze skromných
pomìrù rodiny venkovského uèitele vypracoval mezi èeskou podnikatelskou a spoleèenskou elitu 1. republiky. Jméno Wohanka bylo
synonymum pro drezíny – viz. foto. Wohanka
proslul též jako šlechtitel øepného semene. Byl
mmj. poslancem Èeského snìmu a v r. 1891
námìstkem nejvyššího maršálka zemského a
prezidentem Obchodní a živnostenské komory.
Za jeho presidentství bylo vystavìno Umìlecko-prùmyslové muzeum v Praze. Roku 1899
ho císaø jmenoval doživotním èlenem panské
snìmovny a pozdìji mu byl udìlen šlechtický
titul Rytíø. Josef Wohanka zemøel dne 2. ledna
1931 ve vìku 89 let a pochován je na Vyšehradì.

Náves s kovárnou, hasièskou zbrojnicí, starou školou
a køížkem – nákres z poèátku 20. století.

Dalšími zajímavými objekty
jsou bývalá kovárna è. p. 12
a jeden z nejvìtších statkù
v Poleradech è. p. 14, který
byl v 90-tých letech pøesta- Objekt (è. p. 14) pøed a po rekonstrukci
vìn na bytový dùm. Fotograﬁe znázoròují stav pøed a po rekonstrukci.

Objekt è. p. 14
Firma Wohanka vyrábìla mmj. Dreziny

Josef Wohanka (1842 - 1931)
Narodil se 2. listopadu 1842 v
severoèeských Poleradech. Po
ukonèení reálky v Mostì odešel
do Prahy, kde navštìvoval nedìlní školu a vyuèil se obchodním
pøíruèím. Roku 1861 nastoupil
do velkoobchodu Hammer, kde
pùsobil jako disponent.
Roku 1866 založil ﬁrmu Wohanka a Brosch,
pozdìji zmìnìnou na Wohanka a spol. Obchodovala s kùžemi, cukrovarnými stroji, øepnými
semeny a drezínami. Kromì podnikání se Josef
Wohanka aktivnì úèastnil veøejného života. Stál
v èele Obchodní živnostenské komory, byl poslancem i námìstkem maršálka. Zemøel 2. ledna 1931.

Jeden z nejvìtších statkù v obci. Prvním majitelem byl Josef Weidner a v roce
1924 pøešel statek do vlastnictví statkáøe Jaworka. Raritou v tomto statku byla
dnes již neexistující obrovská stodola s kulatou støechou.

Bývalá obecní kovárna – è. p. 12.

Budova byla postavena obcí na obecním pozemku již v roce 1701. Ke kovárnì
patøilo nìkolik polí a malé hospodáøství. Pozdìji se dostala do soukromých
rukou a bìhem staletí mìnila majitele, pøièemž
docházelo k dílèím rekonstrukcím. Zásadní nedávná rekonstrukce probìhla na poslední chvíli.
Na následujících obr. je zøejmý stav pøed a po
rekonstrukci.

Bývalá obecní kovárna (è. p. 12) pøed a po rekonstrukci

S použitím materiálù Brüxer Heimatzeitung, obèanù Polerad, Okresního archivu v Mostì zpracoval Ing. Pavel Novák – Obecní úøad Polerady.

