Č.P. 93 – obecní úřad.

Na fotografii z roku 2003 – obecní úřad se nachází v patře, vlevo dole, na
místě bývalého skladiště místních hasiců, sklad nářadí pro úklid obce a napravo povětšinou nevyužívaná místnost bývalé pošty. Úplně vpravo, v bývalém obecním domku a také >pastoušce<, dříve č.p.45, je felefonní ústředna.

Pan Svoboda, toť ten který využívá bývalou zbrojnici místních požárníků, aby
se mohl starat o vzhled naší obce.
Foto 2011.

Jak už zmíněno,dříve obec mívala „Obecní domek“ (kde zastupitelstvo řídilo zdejší chod věcí) v
domku č.p.45, kde zároveň byla i pastouška – bydlení pro chudé. Opodál pak stálo skladiště Sboru
dobrovolných hasičů a byl rok 1933 – hospodářská krize se spousty nezaměstnanými. V té době
obec podporována státem, se starala dle svých sil aby nezaměstnaným vytvořila pracovní podmínky.
Jednou z těhto aktivit byla právě stavba nového obecního domu : Existující obecní domek potřeboval důkladnou opravu a místní Kampelička neměla dosud v obci své vlastní místnosti a tak vznikla
myšlenka postavit v obci novou budovu, která počítala s tím, že se odbourá část stávajícího obecního domku a nový objekt tak naváže na zkrácené č.p.45 a překlene a zároveň tak pohltí hasičské
skladiště.

Na fotografiích z té doby, vlevo hasičské skladiště Sboru dobrovolných hasičů a vpravo
zbořená přední část bývalého Obecního domku a také pastoušky – č.p.45 za starosty Fr.
Horáčka.

V přízemí novostavby vpravo byl zřízen byt pro místního strážníka a vlevo zůstala upravená hasičská zbrojnice. Patro vlevo obsadila Kampelička a obecnímu úřadu patřila místnost vpravo. Náklad na stavbu tenkráte činil 38 000 Kč k čemuž přispěla záložna obnosem 13 000 Kč.
A když se zmiňuji že toto byla jen jedna z aktivit v tomto roce 1933 v boji z hospodářskou krizí,
pak tedy zmíním i ty ostatní : Obec také uzavřela dodávku 800 m krychlových kamene z lomu na
Kamhajku na stavbu silnice Křečhoř-Kutlíře a nechala postavit dlážděnou cesta mezi domy č.p.32 a
61 – a tak už v lednu nastal na Kamhajku v lomu čilý ruch, bylo zaměstnáno průměrně 16 skalníků
až do března. Toto se uskutečnilo za pomoci státního příspěvku, obec na tuto akci dala 13 000 Kč.
Asi tehdy nebylo v módě žít státu na dluhy jako dnes a obce také měly nějaké ty peníze.

Rok 1938 – Obecní úřad, Kampelička a sklad hasičů vjednom.
V zadní části vpravo se skrývá zbytek bývalého obecního domku, kde zůstal jen byt pro chudé – pastouška.

Fotografie také z roku 1938.
V době 2.svět.války nebylo jistě jednoduché být členem obecního zastupitelstva. V r.1941 byl nadále starostou Fr.Horáček, A.Košek – předseda místní škol.rady, A.Hrdina – pokladník, A.Chadraba,
F.Semanský, K.Kupka – vedl zásobování v obci a D.Pospíšil. Často se scházeli členové zastupitelstva u rádia v úřadovně a s účastí zde hovořili o tragických událostech války u nás a venku :
Po úspěšném atentátu na Heydricha, ze dne 29.5.1942, četníci museli na ob.úřadě vyslýchat
všechny občana, zda neznají předměty nalezené na místě atetátu. Ještě víc zčeřila hladinu zášti ne

jen zastupitelstva obce správa o Lidicích - „a debata večer v úředovně byla velmi živá. Nechyběly
ani zdvižené pěsti a hlasité kledby“.
Pak už přišel rok osvobození – Spojenecké invazní armády ze západu a Rudá armáda z východu se
pomalu, ale nezadržitelně přibližovaly a optimismus lidí narůstal. To vše bylo sledováno u rádia a
visící mapy Evropy také v obecní úřadovně. 5.května r.1945 začalo povstání v Praze a u nás už v
10 hoh. dopoledne vysely vlajky na ob.úředě, škole i kostelní věži, netrpěliví lidé sundavali německočeské nápisy. Později však radost ustupovala protože Němci hodlali povstání potlačit. Někteří z
naší obce chtěli jít Praze napomoc, ale nakonec z tohoto sešlo. Ale zanedlouho opravdu lidé uvěřili
že je konec války – bylo to 9.května kdy Německo oficiálně kapitulovalo.
Už 6.května byl na ob.úřadě ustaven I.národní výbor, ale i ten byl uspěchán. Na protest lidí obce,
že se volby této neúčastnili, došlo tentokrát za široké účasti lidí u Jechů v č.p.4 k volbě II.národního výboru zase v čele s Františkem Horáčkem.
>Dne 26.5.1945 uspořádal národní výbor „Oslavu radosti nad osvobozením“. Občané ne jen ze
vsi ale i z okolí mohutnou účastí dali oslavě velkolepý ráz. Průvod vedený hudbou, v jehož čele byly neseny vlajky čsl. a sovětská se zastavil u pomníku padlých, kde proslovil řeč říď.uč.Čejka. Pak
v sále u Karasů byl druhý slavnostní projev Ant.Hrdiny. Pak byl tanec.<
A jak to bylo se starostami v obci : Po starostovi Františku Chuchvalcovi byl 20.12.1923 uvedel do
funkce nového starosty Arnošt Košek, od počátku roku 1928 se jím stal František Horáček jež jím
byl ještě v roce 1945. Pak tu byl už předsedou MNV Karel Ptáček který nakonec asi roku 1961 předal celou obec na dlouhou dobu do rukou MNV Chvátliny.
Posledními, tedy už zase starosty, byli od roku 1990 Václav Brandtl, od roku 1995 Arnoštka Kubelková a pak od r. 2002 Slavomír Lahoda.

Fotografie z konce 50.let 20.století – to jsou ti, co pamatují obě světové
války. Před budovou Místního národního výboru č.p.93 zleva Cukr, Horák, Hrdina, Horáček a Hykš.

Fotografie z roku 1996 – to tu ještě bývala pošta. Zřízena zde byla 1.7.1959
a její provoz zde skončil dne 1.12.1998.

A právě zde, počátkem května roku 2012, byl zahájen provoz hostince „Na
návsi“, jíž vede odpovědná vedoucí Andrea Froňková.
Foto 2012.
Na obecním úřadě jsou uschovány : Hlavní matrika jednotřídní obecné školy vedené od r.1878 do
roku 1886, Hlavní matrika obecné školy ve Voděradech vedené v letech 1885 až 1909, Kronika válečná z let 1914 až 1917, Kronika Polních Voděrad z roku 1938, Zápis schůzí Sboru dobrovolných
hasičů z let 1932 až 1942 + 2 zápisy z roku 1961, Školní kronika z let 1940 až 1945 a od roku 2011
také Pamětní kniha vedená kronikáři obce v letech 1924 až 1963.

Zastupitelstvo obce zvolené v roce 2010 : Zleva sedí Jozef Botoš a Markéta
Seidlová. Zleva pak stojí Pavel Dočkal, starosta Slavomír Lahoda a místostarosta Jaroslav Musil.
Fotofragie z roku 2012.
Ve volbách do zastupitelstva obce v roce 2014 vyhrála strana Bezpartijních
nad stranou Nezávislých - předsedou byl nově zvolen Jaroslav Musil a jeho
zástupcem Slavomír Lahoda. Zbývajícími členy se stal Pavel Dočkal, Jozef
Botoš a Jiří Michálek.

