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OBEC POLERADY
„U VIADUKTU”

Mastný Dvůr
K Poleradům od nepaměti patřila osada Mastný Dvůr. Osada Mastný dvůr se nacházela cca 1 km východně od Obce. Název pravděpodobně pochází od majitele Zikmunda Šmalce ze Šmalce (Schmalzhof – Mastný dvůr), který osadu v minulosti vlastnil. V novodobé historii patřil Mastný dvůr k Postoloprtskému panství knížete Ferdinada ze Schwarzenbergu.
Ten Mastný dvůr pronajal rodině Breidl, později ﬁrmě Hille a Dittrich, která vlastnila cukrovar v Havrani.
V roce 1924 Mastný dvůr obývali sedláci např. Václav Turnovský, Miroslav Tomeš, Antonín Leška či němec Karl Halbhuber.
Mastný dvůr zanikl v 80. letech.
Jedna z pověstí hovoří o tom, že z jistého sklepení domu v Mastném Dvoře vedla tajná podzemní chodba do Blažimi.
V chodbě byla prý ve středověku zaživa zazděná provinilá jeptiška. Ze sklepení toho domu se v noci často ozývaly divné
nevysvětlitelné zvuky.

Zajímavé poleradské budovy a stavby

Obytná budova č. p. 55 na Mastném Dvoře

Bývalá obecní kovárna – č. p. 12
Budova byla postavena obcí na obecním pozemku již v roce 1701.
Ke kovárně patřilo několik polí a malé hospodářství. Později se dostala do soukromých rukou a během staletí měnila majitele, přičemž
docházelo k dílčím rekonstrukcím. Zásadní nedávná rekonstrukce
proběhla na poslední chvíli.

Stará kovárna č. p. 30

Bývalá obecní kovárna č. p. 12

V obci se nacházela ještě starší kovárna v č. p. 30 na návsi – „Kozí
Ring“ viz obr. Budova již neexistuje. Toto zaniklé stavení bylo během války používáno jako malý zajatecký tábor. Vedlejší budova
č. p. 29 též na obr. vlevo sloužila k ubytování stráže.

Objekt č. p. 14

Objekt č. p. 14 před rekonstrukcí

Č. p. 29 (vlevo) – během II. svět. války ubytovna pro stráže
Č. p. 30 (vpravo) – budova staré kovárny

Jeden z největších statků v obci. Prvním majitelem byl Josef Weidner a v roce 1924 přešel statek do vlastnictví statkáře Jaworka.
Raritou v tomto statku byla dnes již neexistující obrovská stodola s kulatou střechou. Bohužel jako mnoho zajímavých budov bez
vlastníka i tato budova tzv. „vytěžena“ a musela být stržena. Zbylé hospodářské budovy čekají
na svou záchranu. Dnes objekt
vlastní obec, která ho rekonstruovala na bytový dům.
V čele domu byly v rámci rekonstrukce obnoveny sluneční hodiny s klasickým německým nápisem „MACH ES WIE DIE SONNEN
UHR, ZÄHL DIE HEITREN STUNDEN NUR“ („Dělej to jako sluneční hodiny, počítej pouze jasné hodiny“).

Současný stav staré kovárny

Objekt č. p. 31
Rekonstruované sluneční hodiny
na č. p. 14

Statek na Kozím Ringu – jeden z největších a nejstarších statků v obci, na místě stál statek již od 17. století. Zajímavosti jsou velmi zachovalé původní betonové výroba.

Bývalý a současný obecní úřad

Bývalý obecní úřad se nacházel v č. p. 100 a byl postaven v roce 1929. Do této doby se kancelář úřadu nacházela v „německé“ škole č. p. …. Část budovy sloužila jako dočasné bydlení. Vedlejší budovy za objektem, které již neexistují, sloužily jako
noclehárna pro tuláky a jejich zdi se dle pamětníků staly svědkem ne zrovna ušlechtilého lidského jednání.
Objekt č. p. 14 po rekonstrukci

Nový obecní úřad se nachází v č. p. 15 a byl vybudován ze stodoly, která patřila místnímu sedláku Pípalovi. V přízemí se nachází obecní úřad, v podkroví je klubovna místního Mysliveckého sdružení.

Pěstování chmele
Vedle hornictví a cihlářství bylo hlavním zdrojem obživy místních obyvatel zemědělství, reprezentované především pěstováním a sušením chmele. V Poleradech byly celkem
4 sušárny chmele a nejvýznamnější se nacházela v dnes již neexistujícím statku č. p. 18. Na obrázku vidíme část statku před jeho zbořením v 90. letech. Původní majitel statku, který
vlastnil chmelnici v okolí Polerad nechal postavit na své usedlosti největší sušárnu chmele v Poleradech – viz snímek, která sloužila i pro jiné statky. Majitel tohoto statku též vlastnil
cihelnu, která se nacházela za obcí nalevo od silnice směrem na Volevčice. Cihelna produkovala 50 000 cihel a tašek.

Pohled ze severu na sušárnu a okolní budovy (nakreslil místní rodák
p. Hofbauer)

Objekt sušárny těsně před likvidací

Stejný pohled dnes – obecní domy na místě zbouraného statku
č. p. 18 (sušárny)

Děkujeme Oblastnímu muzeu v Mostě, Mysliveckému sdružení Polerady a občanům Polerad za poskytnuté materiály a pomoc.
Obecní úřad Polerady

