PAMĚTNÍ STROMY.
Dříve bylo zvykem, obyčejně k významným výročím či událostem, sázení stromů - obvykle to
byly lípy. My v obci tu máme hned čtyři. Je až s podivem, proč tento rituál našich předků zcela vymizel.

Fotografie z r.1939 – lípě je již 8 roků.
Nejstarším stromem tohoto druhu je dnes již vzrostlá lípa u bývalé školy na návsi : „Roku 1930 na
počest narozenin T.G.Masaryka byla školní mládeží vsazena před školou lípa a nazvána Masarykovou lípou. Historie pamětní lípy v Polních Voděradech je vzláštní. R.1920 byla vsazena péčí Sokola
na paměť dosažení národní svobody lípa u školy před čís.p.6 na místě kde dosud byl rybníček,
vlastně louž dešťové vody, který členové sokola ochotně zavezli a místo upravili. Lípa však příštího
jara byla neznámým zlotřilým individuem zlomena. Pak r.1928 na paměť 10. výročí státní byla vsazena lípa sokolem podruhé na návsi před školou, ale v příští kruté zimě zmrzla. Teprve r.1930 byla
vsazena již zmíněná lípa Masarykova před školou u pomníku padlých a věříme že zůstane založena
na paměť nesmrtelných zásluh prvního presidenta T.G.Masaryka.“
Naopak nejmladším pamětním stromem je v obci lípa vysazená blíž škole,tedy na fotografii z r.1998
ta v pozadí zmíněné lípy Masarykovy, lípa „Svobody“ sázená roku 1968.

Fotografie pořízená nedlouho poté, kdy byly vysázeny pamětní lípy.
A kde se nacházejí ty zbývající dva pamětní stromy? Ano, hledejme je v sousedství kapličky. Tenkráte dne 16.5. roku 1937, v době ohrožení Německem ( toto nebylo jediným projevem vlasteneckého cítění v tehdejší době) byly před kaplí církve československé sázeny lípy prez. Dr.Benešovi a
tehdejšímu předsedovi vlády Dr.Švehlovi : „Slavnost tato započala již v 1 hodinu odpoledne vítáním sborů s veřejností a ve 2 hodiny vyšel průvod od Mančic. Slavnosti se účastnil i řečník a hudba
kapelníka Vlasáka z Kolína v počtu 14 lidí plus kapelník. Místní Sbor dobrovolných hasičů v čele
se starostou Lacinou Antonínem a velitelem Cukrem Josefem (vzdělavatelem sboru byl říď.učitel
Procházka Jaroslav), co by organizátor, pozval k této akci i jiné spolky – účastníky byli také Sokolové, střelecká jednota, dělnická jednota a pak samosebou i ostatní lid. Na počest této události se
uskutečnil slavnostní koncert na zahradě u br.Košky z č.p.50. Vše ukončeno pak taneční zábavou s
tombolou v hostinci br.Jecha v č.p.4. Lípy tenkrát zakoupil br.Václav Veleba v ceně 30 Kč. Vlajky
k této události byly zapůjčeny od Sokola a obecního úřadu.“

Na fotografii z roku 2006 už vzrostlé stromy, jen nevím který je který.

