ELEKTRIFIKACE.
Koho by dnes napadlo, že dříve naši předci se obešli bez elektrického proudu. Dnes si zapálíme
svíčku leda tak pro romantickou chvilku, anebo před vánoci na adventním věnci. A petrolejová
lampa ?
To už snad děti ani neví, co to vlastně je a jak to vypadá.
Ale zanechme tohoto zamyšlení se nad tím jak se žilo bez elektrického proudu a na místo toho
pohleďme do minulosti díky Pamětní knize Pol.Voděrad :
- 1925 - „Usnesením obecního zastupitelstva v r.1925 měla ve zdejší obci zavedena býti elektrizace
a to tak, že mělo býti zavedeno elektrické světlo do jednotlivých domků a zároveň i zavedena
elektrická energie ku hnaní motorů, vše na náklad obce. Ačkoliv jednalo se o věc prospěšnou a
velice důležitou, přece nájemce zdejšího velkostatku a s ním 47 občanů podalo proti tomuto zavedení elektřiny protest k okresní správní komisi v Kouřimi. V Kouřimi byl však tento revers zamítnut a zavedení elektřiny schváleno.“
- 1926 - „Počátek prací elektrizačních v obci : Dne 12.ledna 1926 počala se ve zdejší obci zaváděti
v jednotlivých staveních elektrická energie a to jak světelná, tak ku hnaní motorů ku mlácení. Práce elektrizační skončeny byly dne 17.dubna 1926 a dne 9.března 1926 počalo se v obci zdejší svítiti elektřinou, prozatím jen v části obce. Po ukončení prací elektrizačních počalo se svítiti v celé
obci dne 17.dubna 1926. Celkový náklad spojený s rozvedením sítě elektrické v obci Voděradech
činil 106.000 Kč.“
A když mluvíme o elektrické energii, myslím že s tímto souvisí i zavedení telefonu pro obec :
- 1937 - „Již počátkem roku 1935 starala se obec o zřízení telefonu. Teprve však koncem prosince
1936 bylo s prací započato a dne 1.ledna 1937 byl telefon předán veřejnosti. Ve zdejší obci byla
centrála, na níž byly připojeny Mančice a Lošánky. Tím dostalo se kraji důležitého a všeužitečného zařízení pro doby míru i války.“

Dříve č.p.45 – Obecní domek, ale také > pastouška < , dnes je zde telef.
ústředna Telecomu – jak je vidět, je to navázání na tradici existence telef.
ústředny v naší obci.
Fotografie z roku 2003.

Na fotografii z roku 2010 – starý transformátor u statku.

Nová trafostanice na návsi byla instalována roku 2010.

Foto 2011.

