
Brodecká  zvonice
     Na oltář první světové války byly dne 18. prosince 1916 sňaty tři zvony z věže 
miletínského kostela . V březnu 1918 došlo i na dva zvony z Úhlejova a Brodku, které byly 
pro válečné účely zrekvírovány . Zvony byly  roztaveny a použity pro válečné hospodářství.  
Od roku 1918 do roku 1922 v obci nebyla  zvonice a nezvonilo se.  Toto bylo nelibě 
přijímámo reprezentací obce  i obyvatelstvem.  Byla uspořádána dobrovolná sbírka, která 
vynesla přes tisíc korun. Pomohly i výnosy zábav a divadel i darované naturálie dříví a 
dovozy. Nový zvon pro osadu Brodek vážil 23 kg, pro Horní Úhlejov 24 kg.  V té době se 
za jedno kilo platilo 44,- Kč. Dne 5. listopadu 1922 byly zvony na Úhlejově a na Brodku  
posvěceny a od této doby se pravidelně zvonilo.  Do 60 let 20. století zvonil Jan Mikulka a 
Josef Jákl z Brodku.   Na brodeckém zvonu je vylitý nápis „ Ku slávě boží, pořízen sbírkou 
milodarů občanů Dl. Ouhlejova l.p. 1922.  16./5.“.  Zvon  byl umístěn do rasochy kaštanu u 
domu čp. 48 v Brodku.

Text i foto převzato z knihy Domov v kopcích od Aloise Jilemnického.



Pořízení brodeckého a Úhlejovského zvonu

Výpis z Pamětní knihy obce Úhlejov  1901 – 1939

     Na oltář první světové války byly dne 18. prosince 1916 sňaty tři zvony z věže 
miletínského kostela . V březnu 1918 došlo i na dva zvony z Úhlejova a Brodku, které byly 
pro válečné účely zrekvírovány . Zvony byly  roztaveny a použity pro válečné hospodářství.  

Str. 65, 66,67,68,69,70
Nové zvony
     Jak již dříve v pamětní knize poznamenáno, sebralo Rakousko ve válce skoro veškeré 
zvony  na výrobu děl a jiného materiálu válečného. V letech poválečných lid jsa zvyklý na 
každodenní hlas zvonů, počal si opatřovati z dobrovolných sbírek zvony do prázdných 
zvonic.
     I v obci naší došla myšlenka ta uskutečnění . Akce ta vyžádala si od občanů značnou 
oběť , zvláště proto, že pořízeny opětně zvonky dva. Peníze opatřeny  dobrovolnou sbírkou  
dne 28. března 1922 a přispěli na zvonek  pro horní část obce následující občané :
Seznam dárců
  Machek František  čp. 1  …………. 50 Kč
Bělina Jan   čp. 9  ………………….10 Kč
Machek Václav čp. 10 ……………...10 Kč
Plecháč Emanuel   čp. 11 …………...80 Kč
Čapek Emanuel  čp. 12 …………….50 Kč
Kracík Josef  čp. 12 ……………….50 Kč
Jákl Josef   čp. 14 ……………….. 117 Kč
Voňka František   čp. 15 …………   50 Kč
Čapek František čp. 16  …………..  80 Kč
Čapková Anna   čp. 17 …………...  50 Kč
Pasvelka František  čp. 18 ………..  40 Kč
Rosová Anna   čp. 19 ……………  50 Kč
Půš Josef čp. 20 ………………...   50 Kč
Jáklová Marie   čp. 33 ………….   .40 Kč
Mádle Josef    čp. 34 …………..    100 Kč
Mikulka Jan  čp. 38 ……………   50 Kč
Imlauf Václav  čp. 44 ………….   .80 Kč
Munzar František  čp. 49 ………   50 Kč
                      Úhrnem                   1.057,-Kč

     



    

      Mimo toho od mládenců a dívek  čistý výnos z věnečku 40 Kč.  Za starý šindel 
z kapličky  od Jáklové Marie 33 – 47 Kč. Od kmotry zvonků sl.Machkové Marie  čp. 1   
100 Kč  při svěcení zvonů dne 5. listopadu 1922. Kroužek divadelních ochotníků hasičského 
sboru  285,50 Kč. Celkem  1529  Kč50 h. Současně opravena  kaplička na návsi, která 
zároveň slouží  jako zvonice. Na tu přispěli : Mikulka Jan  čp. 38 poskytl 2m3 dříví na 
šindel , Čapek František  čp. 16 dříví na krovy. Janák Petr hotově 30 Kč, Střihavková  čp. 7 
půjčila koně k dovozu dříví na pilu.
  

     Sbírka na zvonek u Brodku  konaná dne 26. března 1922 a přispěli na zvonek pro dolní 
část obce  následující občané :
Seznam dárců
Machek František   čp. 1 ……………………50 Kč 
Čeliš František   čp. 2 ……………………….50 Kč
Štefanová Růžena  čp. 3 ……………………...5 Kč
Mistr František   čp. 4  ………………………3 Kč
Jákl Josef   čp. 14 …………………………..25 Kč
Festa Antonín  čp. 21 ……………………….15 Kč
Špůr František  čp. 22  ……………………... 40 Kč
Charvátová Marie  čp. 23 …………………... 25 Kč
Jákl Václav  čp. 24 ………………………... 10 Kč
Machek Antonín   čp. 25 …………………... 10 Kč
Křeček Václav  čp. 25 ……………………….2 Kč
Machek Jan  čp. 26 ………………………...15 Kč
Jákl Josef  čp. 27 …………………………. 50 Kč
Růžička Antonín čp. 28   …………………..15 Kč
Haman Jaroslav čp. 29 …………………… 20 Kč
Jákl Rudolf čp. 31 ………………………...10 Kč
Čeřovský Josef čp. 32 ……………………...20 Kč
Kulhánková Františka   čp. 36 ……………...2 Kč
Šimek Jan   čp. 41 …………………………3 Kč
Jákl Antonín  čp. 42 ……………………   15 Kč
Šubrt František   čp. 43 …………………..50 Kč
Jákl Jan   čp. 47  ………………………..100 Kč
Mikulka Jna    čp. 48 …………………….50 Kč
Munzar František  čp. 49 ………………...50 Kč
Janák František  čp. 211 ………………… 4 Kč
Hanuš František  čp. 210 ………………..10 Kč
Kulhánek František  čp. 37 …………….. 50 Kč
Kout Jan Miřejov ……………………    50 Kč
Janečková M. Třebihošť ……………….   50 Kč



Mládež úhlejovská  věn. z věnečku…….     40 Kč
Kroužek ochotníků sb.dobrovol.hasičů … 285,50 Kč
Od kmotry sl. Machkové Marie čp.1 …..  100 Kč
Za prodanou strou dřevěnou zvonici ….     62 Kč
                               Celkem                       1286,50 Kč    

Koupě a umístění zvonů
     O koupi obou zvonků bylo vyjednáváno  s firmou Červený v Hradci Králové, týž žádal 
za 1 kg 60 Kč. Zvony na to objednány  u firmy Oktáv Vintr  v Broumově za 44 Kč  1 kg. 
Zvonek pro Brodek ve váze 23 kg včetně obalu  2% daně z obratu  1.043,46 Kč. Zvonek 
tento připevněn na kaštan do něhož se ovšem dříve upravila zvonička. Práce a úprava toho 
včetně provazu  činila 121,50 Kč. Ze sbírky zbylo ještě 166,54 Kč, kterýžto obnos ponechán 
na odměnu zvoníkovi.
     Zvonek pro horní část váží 24 kg za cenu 1.037,32 Kč. Šindel na novou střechu kapličky  
od Jos. Starty z Mostek stál  343,78 Kč. Drobné vydání  činilo 113,50 Kč. Opravu střechy 
provedl  p. Mikulka Jan  čp. 38 zdarma za pomoci občanů tamních  a současně kaplička 
obílená a dveře a okna natřeny.
     Výše uvedená firma nemohla tehdy dodáti zvonky v závazné lhůtě , následkem stávky 
kovodělníků, takže  se dodávka zdržela do podzimku.  Dne 4. října 1922 byly tyto dovezeny  
zdarma  Fr. Machkem  čp. 1 aj. Mikulkem čp. 38.
Slavnost – posvěcení zvonů
     Dne 5. listopadu 1922 byly zvony slavnostně posvěceny. Průvod s hudbou vyšel  od 
čp. 37. Vpředu šla školní mládež , pak družičky, dále p. farář  Filip Šubrt s kaplanem 
Emilem Jarošem z Miletína.  Velké množství obecenstva  které se přišlo podívati na tuto 
řídkou slavnost. Po dojití průvodu ke kříži  u čp. 48 za zvuku hudby a zpěvu mariánské 
písně  „ Tisíckrát pozdravujeme Tebe“ byly oba kněží přivítáni zdařilým proslovem  družičky 
sl. Lidušky  Machkové  čp. 1 . O významu zvonů promluvil p. farář . Na to vykonal 
posvátný obřad  posvěcení zvonu.  Novému zvonu z laskavé ochoty byla kmotrou  sl. Marie 
Machková ze mlýna. Když zvon posvěcen  a tažen na zvonici  zahráli hudebníci národní 
hymnu „Kde domov můj“  což hlubokým dojmem  na všechny přítomné působilo. Na to 
přednesla na poděkování pěkným proslovem  sl. Anežka Festová.
     Počasí bylo nepříjemné, chvílemi padal sníh , ale přesto velký průvod za zvuku hudby a 
písně „Máti Páně přesvatá“ ubíral se do horní části obce, kde se svěcení zvonu opakovalo.
Po slavnosti pořádána taneční zábava „Na Zavadilce“ kde se většina přespolních účastníků 
zdržela. 



Brodecký  zvon

                                                                                              Foto : Petr Valenta

Nápis na zvonu :

KU SLÁVĚ BOŽÍ POŘÍZEN SBÍRKOU MILODARU
OBČANU  DL.  OUHLEJOVA  L.P. 1922    16./5.



Sejmutí ohroženého brodeckého zvonu

     Brodecký zvon koncem 20 století již neplnil 
svoji funkci a z důvodů zaklínění zvonu 
v rasoše starého kaštanu u domu čp. 48 hrozilo 
jeho poškození.
     Z podnětu předsedkyně komise veřejného 
pořádku a životního prostředí Obecního úřadu 
v Úhlejově paní Daniely Valentové byl osud 
zvonu v roce 1991  dořešen. 
     Předsedkyně komise Daniela Valentová 
zajistila odborný posudek na brodecký zvon 
z Krajského střediska Státní památkové péče 
v Pardubicích. Pracovník této organizace  Ing. 
Dobrkovský  po prohlídce doporučil sundání 
zvonu  a vybudování nové zvonice. Dále 
dopisem ze dne 12. září 1991 požádala Okresní                                                                                                               

úřad  referát kultury v Jičíně o finanční příspěvek na zhotovení nové zvonice.                           

foto:  Petr Valenta                                      
Sejmutí zvonu za pomoci ostatních obyvatel
Brodku provedl Petr Špůr v prosinci 1991.    

 Již 3. října 1991 došla  z referátu kultury Okresního úřadu v Jičíně odpověď:
(stručný výtah ) „ Vítáme Vaši snahu obnovit zvoničku. Vždyť bez zvoničky si 
dříve lidé snad ani neuměli představit život na vesnici. I dnes by stálo za to, ji
nejen obnovit, ale při různých příležitostech funkčně využít. Souhlasíme s vámi, 
že z úcty k předkům je třeba tuto zvonici obnovit. K tomu, aby se zvon na nové 
zvonici opět rozezněl, máte naši plnou podporu“.
     Již v říjnu 1992 uvolnil Okresní  úřad Jičín na výstavbu nové zvonice 
finanční částku 6.000,- Kč.



Po sejmutí zvonu - zleva :Josef Jákl,Miroslava Milerová,Petr Špůr,Josef Špůr,
                                           Petr Valenta, František Munzar a Jiří Miler

Celou akci sejmutí zvonu řídil    
brodecký  občan Josef Špůr.

                   foto : Petr Valenta 



                                                                                           Postavení nové brodecké zvonice

                
     Bylo rozhodnuto, že nová zvonice bude 
postavena v blízkosti původního místa v osadě 
Brodek u domu čp. 48. 
     Strom – vzrostlý smrk v lese za Brodkem na 
zvonici byl darován  Lesní správou Lázně 
Bělohrad a byl pokácen a odkorněn Josefem 
Špůrem a Petrem Valentou. 
     
     Odborné tesařské  práce na výrobě zvonice 
provedl Ladislav Voňka z Třebihoště za úhradu, 
kterému bylo za tuto práci  zaplaceno 3.707,-Kč.
     Na pracích spojených se zajištěním, výrobou 
a umístěním zvonice se podíleli : Daniela 
Valentová, Josef Špůr, Josef Jákl, Petr Valenta  
a František Munzar.
     Zvonice byla umístěna na místo v létě roku 
1992.
     

       Při stavbě zvonice pomáhala i těžká technika      
  foto : Petr Valenta



Brodecký  zvon

                         

                    
                                                                                                             Foto : Petr Valenta

 Nápis na zvonu :

          KU CTI A SLÁVĚ BOŽÍ POŘÍZEN SBÍRKOU MILODARU 
         OBČANU DL. OUHLEJOVA L.P.  1922      16./5.

         ULIL OKTÁV WINTER        ZVONAŘ   v BROUMOVĚ      1153.

         Reliéf  Sv. Jana Nepomuckého



Oprava poškozené zvonice

       Na Mikuláše v prosinci roku  1996 se zřítila brodecká zvonice z důvodu narušení 
dřevěného sloupu v místech  styku se zemí. Zřícením zvonice nedošlo k poškození samotného 
zvonu. Zvon byl uložen v hasičské zbrojnici .  Bylo rozhodnuto, že oprava zvonice bude 
provedena dodavatelským způsobem a to firmou Milana Munzara  z Úhlejova a  Ladislava 
Voňky z Třebidoště .  Postavení opravené zvonice bylo provedeno za pomoci upraveného 
nakladače Zemědělského družstva Miletín  v prosinci roku 1997. Zvonice byla umístěna na 
betonovou patku na obecní pozemek mezi dům čp. 48 a dům čp. 32 na Brodku.
     Na stavění opravené zvonice se podíleli : František Munzar, Milan Munzar, Miroslav 
Mašek,  Petr a Luděk Špůrovi, Josef Jákl, Jaroslav Šubr a Petr Valenta.

                      



Sejmutí brodecké zvonice  dne 15. listopadu 2008

                                                                                                                                                                                     

                               Na  základě  rozhodnutí 
Zastupitelstva Obce Úhlejov 
z důvodu poškození brodecké 
zvonice  povětrnostními vlivy  
byla dne 15. listopadu 2008 
zvonice sejmuta. 

                             Toto rozhodnutí bylo učiněno 
z důvodu bezprostředního 
ohrožení života a zdraví 
občanů a poškození majetku 
při samovolném pádu zvonice.  
Zastupitelstvo  obce rozhodlo, 
že zvonice bude nově

nainstalována na jaře roku 2009 a to po tesařském zpracování  
sloupu a rasochy zvonice . Bude zachována střecha zvonice po 
opravě střešní krytiny . Nutná bude i řádná a    kvalitní ochrana 
nátěrem před povětrnostními vlivy.      

                            Zvonice byla sejmuta za pomoci autojeřábu. Prohlídkou bylo 
zjištěno, že je dřevo  v místech uchycení  zvonice u betonové 
patky vyhnilé a uvolněné  kolem šroubů.  Ze sejmuté zvonice byl 
demontován zvon , který byl uložen na Obecním úřadě. Střecha 
zvonice je uložena v Hasičské zbrojnici.

                

                      



          

  
Oddělení střechy zvonice   a demontáž zvonu

       
Prohnilé dřevěné části zvonice



     

    

Na sejmutí zvonice se podíleli :  Petr Špůr, Jiří Zelený ,Petr Valenta.
 ( děti – Adam Špůr a Martin Zelený )



Postavení nově rekonstruované zvonice 

     Zhotovením nového sloupu a rasochy zvonice byl pověřen truhlář Karel Šedivý 
z Miletína který v druhé polovině roku 2009 zhotovil sloup a rasochu zvonice. 
     Dne 18.10.2009 byl  vztyčen  sloup s rasochou zvonice na původní místo  na Brodku a 
dne 22.10.2009  byla za pomoci těžké techniky-nakladače umístěna střecha zvonice. 
     Na těchto pracích se podílel jako organizátor Petr Špůr  z Brodku čp.22 – zastupitel 
Obce Úhlejov a dále Petr Valenta  Brodek 33 a truhlář Karel Šedivý z Miletína. 

                 
Petr Špůr a Karel Šedivý                                                 

     
                                                                                                     Foto : Petr Valenta



Upevnění zvonu do zvonice.

     Dne 17. září 2010  byl po zajištění střechy zvonice instalován původní zvon.
Na pracích se podílel Petr Šůr a Luděk  Špůr z Brodku.

  

          
                                                                                  Foto : Petr Valenta



                                                                                               Foto : Petr Valenta

Informace čerpány z knihy „Domov v kopcích“ od Aloise Jilemnického  a z pamětní knihy a             
                                  kronik obce Úhlejov. Foto: Petr Valenta

                                   Sepsal a graficky upravil  Petr Valenta




