1088-Voděrady poprvé připomínány co by majetek vyšehradské kapituly.
1359-1547 Obec byla majetkem Sázavského kláštera.
1552-Prodáno Kryštofovi Skuhravskému ze Skuhrova atd..
1577-Se tu poprvé připomíná tvrz za Jaroslava Myšky.
1642-Tvrz, hejtman Kouřimského kraje Jan Burian Slavíkovec ze Slavíkova, přestavěl na
zámek půdorysné dnešní podoby.
1673-První zmínka o zámeckém pivovaru.
1693-Fara při kostele byla definitivně zrušena a kostel se stal filiálním.
1759-Navýšena věž kostela o jedno patro.
1770-Zavedení čísel popisných u domů.
1771-Zdvižen západní štít kostela v jehož výklenku bylo postaveno sousoší Navštívení
Panny Marie.
1781-Josef II zrušil nevolnictví – svoboda stěhování, ženitby, řemesla a studií.
1789-V obci je 53 domů.
1839-Postavena základní část školy ve Voděradech – západní část.
1848-Došlo k opravdovému zrušení poddanství a veškeré pravomoci vrchnosti.
1850-30.3. - v obci zrušena robota, přestala osobní závislost na vrchnosti.
1861- Přešly Voděrady v majetek Václava Ignáce rytíře z Eisensteinu.
1863-Obecní obilní sýpka v dnešním domě č.60 byla zrušena.
1880-Provoz místního pivovaru ukončen.
1881/2 Zdejší školu navštěvovalo 94 žáků.
1882-Založení Sboru dobrovolných hasičů – 1.verze.
1885-Přistavěna východní část školy do dnešní podoby.
1891-2.verze založení Sboru dobr.hasičů – jeho 1.starostou byl sám majitel zámku Emerich
Eisenstein.
1914- Začátek 1.svět.války.
- Založení TJ Sokol.
1916-5.12. - Sňaty z kostelní věže 2 zvony.
1918- Konec 1.svět.války. Vznik Československého státu.
1920-V obci vzniká knihovna.
1921-V obci v 76 č.p. žije 403 obyvatel.
-Na Kamhajku postaven pomník padlým ve válce. (Myšleno v 1.svět.válce). - Slavnostní odhalení 12.června.
1922až35-V bývalé budově zámeckého pivovaru existovala četnická stanice.
1923-Název obce Voděrady se mění na Polní Voděrady.
-Starostou obce se stává Arnošt Košek – rolník z č.50.
1925-12.9. byla socha sv.Jana Nepomuckého u školy neznámými pachateli v noci zničena.
-Řídící učitel František Vacín odchází do důchodu.
-Novým říď.učitelem se stává Jaroslav Procházka.
-Postaveny domy č.p.78 a č.p.79.
1926-Od 17.4. zaveden v celé obci elektrický proud pro svícení i elektromotory.

1927-První dvě nejnutnější části obce jsou vydlážděny.
-Březen – na základě zákona o záboru půdy provedena parcelace a rozdělení asi 50 ha půdy
lidem v obci. Obec získává Kamhajek a vzniká postupně „Čapák“.
1928-Zavedena autobusová doprava Kouřim-Kolín.
-Novým starostou obce se stává František Horáček – rolník.
1930-Počátek celosvětové hospodářské krize.
-V obci je 80 čísel popisných a žije zde 403 obyvatel.
-Pomník obětem války byl přemístěn z Kamhajku na náves ke škole.
-Na návsi před školou vysazena lípa „T.G.Masaryka“.
1932-V obci žije 400 obyvatel a jsou tu 3 hostince, krejčí, pekař, povozník, provazník, řezník
a je tu 6 obchodů se smíšeným zbožím, sedlář a spořitelní a záložní spolek pro Polní Voděrady, trafika a velkostatek.
-10.6. kostel dostal nový zvon od A.Růžičkové, bohužel dobře prý nezněl.
-V dubnu vznikla dlážděná cesta od č.p.6 k horní zastávce autobusu, tak dokončeno
dláždění v obci.
-Přestavba úseku cesty pod Kamhajkem.
1933-Postaven obecní dům č.p.93-starostovna, Kampelička, byt strážníka a hasičárna.
1934-Církví československou postavena zvonice.
-Důkladná oprava školy – nová krytina střechy, J.A.Komenský atd..
1936-Provedena regulace Voděradského potoka – vznik mostu na silnici k Mančicím.
-Nová obecní studna o průměru 2m a hl.6m u č.p.69 má vodu jen užitkovou.
1937-1.1. v obci je zaveden první telefon pro veřejnost. Také tu byla telef.centrála.
-16.5. před zvonicí církve českosl. sázeny lípy Benešovi a Švehlovi.
-5.6. vyhořel do základu dům č.p.40.
-Říď.učitel Jar.Procházka odchází učit do Lošan.
1938-Odříznutí Sudet od republiky.
1939-Českou republiku, už bez Slovenska a Podkarpatské Rusi, obsadili 15.3.Němci.
Vzniká Protektorát Čechy a Morava.
-V obci žije 364 obyvatel.
-Nový řídící učitel je František Havlíček.
1941-Říď.učitel Fr.Havlíček přeložen do Kolína. Přichází učitel Jan Čejka.
- 13.4. zrušen Němci Sokol.
1942-V červnu odvezeny 2 zvony z kostela.
-V červenci odebrán i malý zvonek ze zvonice.
-Hasičský sbor rozhodl koupit motorovou stříkačku.
1943-Zahájeno vyučování na nově zavedené Lidové škole zemědělské – 43 žáků ve 2 třídách.
1945-V květnu končí 2.svět.válka a začíná nová historie Československa.
-Na věž kostela vrácen zvon Gotthard.
-Zámek a park, po konfiskaci Eisenstejnům, přechází do vlastnictví MNV Pol.Voděrady.
-Slavnostní předávání dekretů půdy na zámku.
1947-Započato s těžením kamene na lomu.
1948-Únor – moci ve státě se ujímají komunisté.
1954-1.9. ustanoveno JZD – 8 členů.
1957-1.12. nová studna na louce k mokřinám pro místní kravín.
-Zbourán dům č.p.10.
-Rozhodný krok – do JZD vstoupila skoro celá obec.
1958-Obec má 80 č.p. a 380 obyvatel.
-1.1. svod do společného kravína ve dvoře.
-Asfaltována cesta z Kouřimi do Kolína.
-Kopána nová studna u horní zastávky autobusu.
-Zahájena stavba nového kravína za dvorem.
-Ze dvou smíšených obchodů zbyl jen jeden č.43 (v č.46 zanikl) a hostince zůstaly dva -

č.15/u Janoušků šenkovala dcera Hana, později provdaná Linhartová/ a č.4.
-Poslední samostatný živnostník v obci, kovář a podkovář Brožek odchází do JZD.
1959-V akci „Z“ vybudována horní čekárna, cihlová.
-1.7. zřízena pošta v obecním domě.
1960-Existuje Lidová myslivecká společnost.
1961-Do důchodu odchází ředitelka školy Václava Rathovská a její místo zaujmula OlivieŠubrtová,
poslední ředitelka školy.
1975-Postavena tzv. Nová bytovka č.p.7.
1976-Ustala výuka ve zdejší škole.
1985-V obci byly vybudovány chodníky.
1989-Tzv. Sametová revoluce.
-Vyhořel obytný dům č.90.
1991-Na údajné 100. výročí založení Sboru dob.hasičů místní požárníci, o počtu 19 členů v jehož
čele stál Josef Botoš, svoji činnost ukončují.
1992-Ukončen provoz v obchodě se smíšeným zbožím v prodejně Jednoty v č.p.4. Pak následovaly
neúspěšné pokusy mít v obci obchod v buňce mezi domy č.40 a 36 a v domě č.15.
1993-1.1. Rozdělení Československa na dva samostatné státy.
-Ukončen provoz posledního hostince v obci v č.15, dříve též zázemí místních ochotníků
a Sokolů.
1995-Ne poprvé, ale ani naposled, navštívili kostel zloději.
1997-Vzniká na parcele č.p.6 soukromá firma Ladislava Dočkala – Stavební sdružení Dočkal.
1998-K 1.12.zrušena pošta v domě č.93.
-Kompletní obměna střechy věže, zase se šindeli.
1999-Únor-ukradena (údajně při přepravě z Kamhajku tehdy zlomená) socha lva z památníku
padlých ve válce.
2003-Sejmut z čelního štítu zámku erb bývalých majitelů Eisensteinů.
-Původní dům č.79 je už téměř pobořen a jeho nástupce přejímá štafetu existence tohoto č.p..
2005-Renovace cesty na Kamýk od č.p.60.
-Nově instalované noční osvětlení kostela.
-V obci vyrostl nový dům č.94.
2006-Vznik asfalt.cesty k lomu od zatáčky u č.p.60.
-Renovace kamenného schodiště čelního vstupu na hřbitov.
-Postaven na Kamýku vysílač Eurotelu pro příjem mobilních telefonů. (později O2)
2007-Začátek hospodářské krize na světě.
-Nová dolní zastávka autobusů.
-Ostatky domu č.90 byly bezezbytku odstraněny majitelem zámku – firmou Elit Profit.
2008-Renovován dům č.62.
-Dostavěn nový dům č.14.
2010-Dostavěn nový dům č.p.94.
2011-Nová trafostanice na návsi.
2012-Otevřena hospůdka v č.p.93 „Na návsi“, v r.2013 „U Bobiny“, v r.2014 „U kapelníka“.
2013-V novostavbě č.p.95 se už bydlí.
2014- Firma Elit Profit zahájila renovaci zámku, statku a přilehlého parku.
Renovace býv.školy č.p.54 – nová fasáda, okenice, dveře atd..

Voděrady na mapě z r.1836 až 1852.

Fotografie pořízené z oslav konce masopustu, konaného v roce 1958. Tehdá taneční
zábavě předcházel maškarní průvod, za doprovodu kapely, „od domu k domu“.

Letecký pohled od jihovýchodu z roku 1995.

