KAPLE církve československé.
Toleranční patent vyhlášený roku 1781 zůstal v naší obci bez odezvy. Roku 1890 byly ve Voděradech dvě rodiny evangelické a jedno manželství smíšené. Katolíků bylo 427, evangelíků 15 a israelité 3.
Před 1.svět.válkou byla ve vsi 1 rodina israelitská, ostatní obyvatelé byli katolíci. Ten stav se udržel až do roku 1920. Toho roku nastal ve Voděradech hromadný přestup k nově založené církvi československé. Při sčítání lidu roku 1921 bylo spočítáno 403 obyvatel. Z těh se přihlásilo k církvi československé 176 obyvatel, k církvi římskokatolické 175 obyvatel, bez vyznání zůstalo 47 obyvatel
a israelitů tu bylo 5.
Když bylo zakázáno zvoniti při úmrtí a pohřbu občanům nekatolického vyznání, rozhodli se příslušníci církve československé postavit si vlastní zvoničku. Roku 1934 vypracoval architekt Karel
Venca z Kouřimi plánek a na pozemku věnovaném obcí, nedaleko školy na místě bývalého rybníčka, v tento rok postavena byla tato zvonička. Kaple byla zasvěcena památce Mistra Jana Husa zvonek sem umístěný nesl nápis : „Památce božích bojovníků 1434 – 1934.“ Náklad činil asi 3 000 Kč
a byl uhrazen sbírkou mezi členy církve československé. „Všechny práce vykonali příslušníci církve sami zdarma. Odhalení zúčastnilo se velmi četné obecenstvo.“

Roku 1937 „Sbor dobrovolných hasičů konal dne 16. května slavnost zasazení pamětních lip pres.
republiky dr. Ed.Benešovi a Ant.Švehlovi. Výtěžku ze slavnosti použil sbor k zakoupení nových
slavnostních uniforem. Lípy byly zasazeny před kaplí církve československé. Před slavností opatřili příslušníci církve českoslov. kolem kaple malou zahrádku vkusným plotem.“

Zanedlouho na to, v době druhé světové války, v červnu roku 1942, byly sejmuty a odsvěceny dva zvony z věže zdejšího kostela a v červenci tohoto roku
byl sejmut a odebrán i malý zvonek z kapličky církve československé na válečné účely.

Detailní snímek zvonu, který na rozdíl od věžního zvonu „Gotthard“ se
po válce už na své místo nevrátil.
Foto – červenec 1942.

Na fotografii pořízené roku 1995 evangelická kaple ještě se zahrádkou.

Vnitřní záběr kaple z roku 2011.

