HŘBITOV
Jeden z mála hřbitovů, těsnících se kolem kostela, v těsném sousedství obce, se nalézá ve Voděradech.Zde nalezneme celou řadu náhrobků, od těch nejprostších až po ty nákladnější, od těch nejstarších až po ty nedávno zřízené. Pohřbívají se tu nejen Voděradští, ale poslední odpočinek zde nalézají také neboštíci z Libodřic a Mančic.
A tak potichu a s úctou k našim předkům vstupme na toto vznešené místo :

Jihovýchodní vstup na hřbitov focený roku 2000.

Jižní strana hřbitova. Foto z r.1996.

Severní strana hřbitova focená r.1996.
Při východní stěně průčelí presbytáře, tam kde se dochovalo zazděné hrotité okno s hrubě tvarovanou dvojdílnou kružbou se čtyřlistem, měla voděradská vrchnost pro sebe na hřbitově zvláštní vyhrazené místo, leč čas bývá někdy dost krutý. Ještě horší osud potkal hrob Jana Buriana Slavíkova,
(hejtmana kouřimského kraje, jež držel Voděrady od r.1642 a zemřel r.1675) který byl pochován při
kostele – místo toto však není označeno.

Pohleďme r.1996 co zůstalo z panských hrobů. Vlevo zbyl jak vidno náhrobek s deskou při zdi, s německy psaným textem, Václava Novotného z
r.1837 (majitel Voděrad od r.1806), vpravo od něho byl ještě r.1939 malý
náhrobek Maxe z Eisensteinů (bratr posledního majitele zámku, Karla) a
dále vpravo jsou patrny zbytky hrobu Karla z Eisensteinů jež zemřel roku
1872 na černé neštovice – podnes se zachoval jen železný okrasný plot.

Levá hrobka Václava Novotného z roku 1958.
Na fotografii z roku 2011 náhrobní deska při zdi.
V r.1963 byly sem do hrobu soustředěny ostatky Václav Novotný byl pražský měšťan a zemřel
z hromadného hrobu obětí moru nalezené při za- 4.9.1837 – bojoval o vznik školy v obci, ale až
kládání hrobu zemřivší Boženy Lancové z č.51. jeho choť Alžběta mohla jeho snahu naplnit.

Pravá hrobka patří Karlu z Eisensteinů, jež zemřel 17.10.1872 na černé neštovice. Hned po
úmrtí neboštíkova rodina jeho spěšně opustila
zámek a jen služebnictvo jej doprovodilo ke
hrobu. Tenkráte zemřelo v obci na tuto nemoc
ještě několik dětí, ale již nikdo z dospělých.
Fotografie z r.1958.

Na fotografii pořízené roku 1969 při příležitosti svatého přijímání ještě před patrnými
ostatky hrobu Karla z Eisenstejnů.

Farář Halang z Lošan před zazděným
gotickým vstupním portálem s lomeným
záklenkem při jižní stěně lodi kostela.

Na fotografii někdy z 20.let 19.stol. Pohřeb za
přítomnosti Sokolů a hasičů. Fotografováno na
severní straně hřbitova.

A nyní se projděme po hřbitově, určitě nás ledasco zaujme :

Zde je pochován řídící učitel zdejší školy František Verner, který zde vyučoval
od roku 1883 až do roku 1919. Zemřel 28.4.1919 ve věku 59 roků. Foto 2011.

Hrob, kde je uložen Václav Kupka, zahradník
sloužící na zámku u Karla Eisensteina, zemřel
31.12.1929 ve věku 62 roků. Foto 2004.

V tomto hrobě jsou pochováni Koškovi, Neumanovi, Kubelkovi a Strakovi. Foto 2004.

Hrob rodiny Sekrtovi, Lacinovi a Landovi z
Voděrad. Fotografováno v roce 2007.

Hrob rodiny Votrubové a Cellerové. Foto 2007.

Hrob rodiny Sekrtovi a Lacinovi z Voděrad.
Foceno roku 2004.

Zde odpočívá rodina Cukrova z č.44. Josef Cukr, bývalý velitel Sboru hasič.dobrovolníků v
obci zemřel 29.8.1963 ve věku 61 roků. F.2005.

Na fotofrafii z r.2011 hrobka rodiny Randáčkovi. Zde odpočívá i hostinský z
č.p.15, kde šenkoval. Zemřel 5.4.1944 ve věku 52 let.

Zde byla v roce 1963 pochována Božena Lancová z č.p.51 a právě tehdy při hloubení tohoto hrobu došlo k odkrytí hromadného hrobu. „Části kostí a lebek svědčí, že zde byli pochováni mladí i
staří ve velkém počtu. Zde se pochovávaly jen děti a později i dospělí občané v hrobech, které se
nehloubily tak hluboko. Teprve letos se kopalo hlouběji a narazilo se na velké ploché kameny, pod
kterými byly vápnem posypány pozůstatky lidí. Lebky různých velikostí se zachovalým chrupem
napovídají, že se jedná o oběti epidemie moru. Oběti byly na sebe rovnány ve třech až čtyřech
vrstvách, zasypány vápnem a zatíženy velkými kameny. O této události se v okolí dlouho mluvilo.“
Fotografie byla pořízena roku 2011.

Hrob rodiny Havlínovi, předloni zde byl pohřben Karel Havlín, zvoníval
umíráčkem kostelním zvonem. Foceno roku 2011.

Na fotografii z roku 2007 seskupení hrobečků patřících dětem. Zleva skoro
sedmiměsíčnímu Luďkovi Košků pochovaného 16.8.1922, uprostřed čtyřletý Bohoušek zesnulý r. 1916 a jeho dva bratříčkové a v tom třetím hrobku
spočívá Jeníček a Stáňa Maule …..........dále nečitelné.

S pozůstatky hrobu rodiny Chadrabovi a Zuzovi přejděme plynule na
hroby, jež už dnes nám toho moc nedokážou říct.
Foto z r.2008.

Foto náhrobku bez nápisů z roku 2008.

Železný kříž už také mlčí – foto 2007.

Na fotografii z roku 2011 zbytek náhrobku kde ještě čteme : „Zde v Pánu odpočívá Merie Kratochvílová - zemřela 26.4.1880 ve věku 35 let.“

Zřejmě zbytek železného kříže – foceno roku 2011.

Kamenný kříž volně položený – fotografie z roku 2011.

Další spodní část zřejmě kovového kříže – foto 2011.

Tentokrát jen horní část kovového kříže – fotografie z r.2011.

Další horní část kovového kříže zabodnutá do země – foto 2011.

Tyto poničené sošky a kříž z kamene se už dlouhou dobu zdržují u panských

hrobek, třeba sem opravdu patří – jsou jen tak volně položené.

Foto 2011.

Takže tudy jsme vešli na prohlídku hřbitova a zpět se vracíme stejnou cestou
ale až v roce 2011 – jasany při vchodě jsou už pokáceny a dolů sestoupíme
po nových kamenných schodech s taktéž novým zábradlím.

