Č.P. 36 – bývalý hostinec.

Největší dům v ulici kde se říká „V chaloupkách“ je bývalý hostinec, kde
našli svůj útulek místní členové Sboru dobrovolných hasičů. Foto 1996.
Stejně tak jako domy č.p.4 a 15, také tento dům lidé pamatují jako bývalý hostinec. Každý tento
objekt měl vlastně svého „patrona“, v č.p.4 to byli Sokolové, v č.p.15 divadelní ochotníci a tu v
domě č.36 se scházeli členové Sboru dobrovolných hasičů – viz Zápis schůzí z let 1932 až 42 nacházející se v místnosti obecního úřadu.
Ale nepředbíhejme a začněme od „začátku“. Roku 1789 zde pobýval Jan Haráček – baráčník a r.
1853 Josef Eisner – taktéž baráčník.
Výčet hostinských začneme hned přesvědčivě, neb na dochovalé fotografii Sb.d.hasičů někdy pořízené kol roku 1912 je patrna cedule „Frant.Horák – hostinský.

František Horák – hostinský, stojící nahoře zcela vpravo – zemřel 13.3.1929 ve věku 62 roků.
Pochován je na místním hřbitově, leč náhrob. kámen s fotem byl r.2007 padlým stromem poničen.

A pak už se připomíná hostinec, díky hasičům, až roku 1932 :
- 21.2.1932 - „ve spolkové místnosti v hostinci bratra Karla Jíry, za účasti 43 osob, se zde konala
slavnostní mimořádná valná hromada Sboru dobrovolných hasičů ve Voděradech Polních“ - tímto
začíná již zmíněný Zápis schůzí Sb.d.hasičů. Jde o 40. výročí založení tohoto sboru v obci.
- 23.12.1934 – Přednáška na téma 100.výročí hymny ve spolkové místnosti pořádané Sb.d.hasičů.
- 23.1.1935 – Výborová schůze Sb.d.hasičů ve spolkové místnosti u br.Semanského.
- 30.12.1937 – Uváděn hostinec u br.J.Kyseli, kde se scházejí hasiči.
- 29.12.1939 – Výborová schůze Sb.d.hasičů v hostinci Karla Jíry. (Tehdy se sem přistěhovala rodina Divišova.
- 9.2.1942 – Schůze výboru a členů Sb.d.hasičů v hostinci p.Sixty. - Toť zároveň poslední z mnoha
dalších uváděných schůzí.
Posledním zde šenkujícím hostinským, vzpomínají pamětníci, byl v letech 1949 až 1954 Vrkota. V
roce 1958, jak je psáno v Pamětní knize, už slouží lidem obce jen hostinec v č.p.4 a 15.

Fotografie z 30.let 20.stol. - dříve i v tomto domě býval obchod.

V roce 1990 se sem nastěhovali Botošovi, předtím tu žili Bulířovi. Ještě v
r.2000 na zdi do ulice připomínal tento relief existenci bývalého hostince.

