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Úvodem 

  

V letošním osmičkovém roce jsme si i v našem městě připomněli řadou akcí výročí 100 let od 

vzniku První republiky, výrazně tišeji se pak letos vzpomíná i 80 let od jejího zániku (např. 

Česká pošta vydala nedávno poprvé v dějinách poštovní známku s portrétem třetího 

československého prezidenta Emila Háchy).  

Oběma zmíněným výročím jsem se jako vyučující dějepisu na českobrodském 

gymnáziu rozhodl věnovat se svými studenty – letos máme hned čtrnáct maturantů z tohoto 

předmětu, což už je počet, se kterým se dá realizovat nějaký větší trvalejší projekt. V rámci 

semináře jsme společně zpracovali do moderní textové podoby kroniku města Český Brod v éře 

První republiky a tento výstup pak můžete chápat jako takový malý vánoční dárek našemu 

městu a všem našim spoluobčanům. Za základ nám posloužily dva svazky ručně psané kroniky 

města z let 1914-1938, dnes bezpečně uložené ve Státním okresním archivu v Kolíně. Zatím 

zůstává jen v elektronické podobě. 

Při čtení dění v našem městě ve 20. a 30. letech před námi vyvstává velmi plastický 

obraz českého maloměsta s velmi rozvinutým spolkovým i politickým životem, se svými 

slavnostmi, nově budovanými veřejnými stavbami, nadějemi i zklamáními, výraznými 

osobnostmi i slavnými pohřby. Víte například, kolik vlaků jezdilo denně z Brodu na Prahu za 

První republiky? Kde byla v Brodě tehdy ulice Kramářova, Wilsonova či 28. října? Kdy sem 

byl zaveden elektrický proud a veřejné elektrické osvětlení (odpověď: 1923) či veřejný telefon 

(odpověď: 1928)? Kde sídlila ve 30. letech zdejší radnice? Nebo kolikrát a proč se měnily 

stropy v budově gymnázia? Popřípadě, kdy bylo pro veřejnost otevřeno Podlipanské muzeum 

(odpověď: 28. října 1931)? 

Překvapivě tehdy městská samospráva řešila velice obdobné problémy jako dnes – 

například výstavbu nových školních prostor, poněvadž obě dosavadní školy (chlapecká i dívčí) 

už svojí kapacitou nedostačovaly. Řešily se pochopitelně také rekonstrukce a dláždění místních 

chodníků a především, kde na všechny ty veřejné investiční akce vzít finance – pro srovnání je 

zajímavé, že tehdy městská rada sahala pravidelně k obecním přirážkám k různým daním, a to 

až 370 %! Tehdejší zastupitelé se také aktivně snažili řešit nezaměstnanost během tzv. Velké 

hospodářské krize po roce 1929, a to veřejně prospěšnými investičními pracemi – můžeme 

v tom pomyslně vidět jakési českobrodské hladové zdi.  

Za sebe i své studenty vám popřeji příjemné čtení. 

 

PhDr. Vladimír J. Mrvík, Ph.D. 
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1918 

 
ÚSUDKY O DOBĚ VÁLEČNÉ 

Krátce po skončení první světové války v roce 1918 byl v Českém Brodě vznesen dotaz, 

zdali někdo ví něco pozoruhodného o Českém Brodě v době války. Na dotaz neodpověděl téměř 

nikdo až na pana Klímu, úředníka nemocenské pokladny, který napsal, že když se 11. listopadu 

1916 vrátil z italské fronty, město na něj působilo vymřelým dojmem. 

Další, kdo se zmínil k tématu byla paní Marie Královská, které na počátku války zemřel 

muž a zanechal ji samotnou se sedmi dětmi. Její nejstarší syn narukoval a nejmladšímu byl 

jeden rok. Paní Královská sdělila, jakými útrapami si prošla jako vdova za války. 

 

PROHLÁŠENÍ MÍRU 

V pondělí 28. října 1918 v 11 hodin se do Českého Brodu dostala zpráva o tom, že 

Rakousko-Uhersko žádá uzavření míru se svými nepřáteli a přistupuje na podmínky 

amerického prezidenta Woodrow Wilsona, že uznává Československý a Jihoslovanský stát.  

Zpráva způsobila značné pozdvižení a šířila se velmi rychle celým Českým Brodem. 

Občané města se odebrali na nádraží, kde vyčkávali vlak přijíždějící z Prahy, aby se dozvěděli, 

zdali je to pravda. Přijíždějící z Prahy zprávu potvrdili a lidé se rozutekli do všech koutů města, 

aby o události spravili co nejvíce občanů. 

Ještě v ten den se sešel Národní výbor, který zorganizoval slavnostní průvod s hudbou 

k městské radnici. Zazněla státní hymna a starosta města, okresní starosta a představitelé 

několika politických stran měli projev, ve kterém projevovali radost z onoho okamžiku 

a provolávali slávu T. G. Masarykovi a T. W. Wilsonovi. 

Oslava události proběhla v poklidném duchu bez žádného incidentu. Všechny znaky na 

úřadech s rakousko-uherskou orlicí byly odstraněny. Druhého dne se všichni státní úředníci 

dostavili do sídla Národního výboru v Okresním domě, aby nabídli své služby již 

československému Národnímu výboru. 

 

OKRESNÍ NÁRODNÍ VÝBOR 

V neděli 27. října 1918 se sešel Okresní národní výbor, kde každá ze čtyř politických 

strana zvolila svých pět zástupců. Výčet jmen jednotlivých zastupitelů: B. Novák, J. Židlický, 

A. Slavík, J. Sixta, V. Jouza, J. Miškovský, J. Bedrna, V. Axamit, F. Khop, Fr. Olmr, F. 

Macháček, A. Mužík, F. Klíma, J. Chvojka, J. Kabát, F. Kolbaba, K. Šimek, Dr. Traub, K. 

Čermák, Dr. F. Rambousek. 

Předsedou byl zvolen Bohumil Novák a místo místopředsedou František Macháček. 

Prvním úkolem Národního okresního výboru bylo zabezpečit zásobování obyvatelstva. Dále 

byla zřízena nádražní stráž, která dbala na klid a pořádek ve městě. Spolek Sokol také nabídl 

Okresnímu národnímu výboru své služby. 
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SLAVNOSTNÍ SCHŮZE OKRESNÍHO VÝBORU 

30. října 1918 se uskutečnila slavnostní schůze obecního výboru na počest prohlášení 

samostatnosti Československa. Na schůzi bylo vybráno 2835 korun a k tomu bylo z obecního 

fondu přidáno dalších 3000 korun pro fond legionářů. 

Dále se na schůzi schválilo pojmenování ulice, kde stávala pošta na ulici Masarykovu 

a ulice příčná k ní byla pojmenována Wilsonova. Obecní sady byly přejmenovány na Jiráskovy 

sady. 

 

 
Zasedací místnost Okresního domu v Českém Brodě. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
 

VZPOMÍNKA MRTVÝM 

1. listopadu 1918 Okresní národní výbor uctil památku vojínů pochovaných na hřbitově 

v Českém Brodě za hojné účasti občanů města. 

 

SLAVNOSTNÍ PŘÍSAHA ČETNICTVA 

27. listopadu 1918 složili svou přísahu četníci zdejšího hejtmanství. Události se účastnili 

hasiči, úředníci a členové Sokola. Ceremoniál se konal na Komenského náměstí před 

pomníkem sv. Prokopa. 
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SLIB UČITELSTVA 

7. prosince 1918 v Sokolovně v Českém Brodě proběhla slavnostní přísaha republice 

učitelů v okrese Český Brod. 

 

NÁDRAŽNÍ STRÁŽ 

Koncem prosince 1918 byla po dvou měsících nádražní stráž v Českém Brodě 

vystřídána strážní vojenskou četou z Prahy. 

 

 

 

 
Lokomotiva řady 313.4 vyráběna v letech 1890–1909. V Rakousko-Uhersku bylo vyrobeno 

celkem 35 kusů, které se po rozpadu staly majetkem ČSR a byly používány až do 60. let. 
Zdroj: https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003422-Parni-lokomotivy-na-nasich-kolejich-

rada-3134/ 

 

 

  

https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003422-Parni-lokomotivy-na-nasich-kolejich-rada-3134/
https://www.vlaky.net/zeleznice/spravy/003422-Parni-lokomotivy-na-nasich-kolejich-rada-3134/
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1919 

 
PRO VÝŽIVU LIDU 

13. ledna 1919 projednávala politická správa v Českém Brodě otázku snížení cen všech 

životních potřeb. Po důkladném projednání se rada shodla na ustanovení maximálních cen pro 

dané produkty. (např. mléko/l–70 h, máslo/kg – 14 K, vejce/ks – 30 h, drůbež/kg – 5 K, vepřové 

maso/kg – 19 K, pivo/ l- 1,8 K) 

 

PLNĚNÍ 
20. ledna 1919 došlo k incidentu, kdy si řada místních žen vynucovala otevření obchodu 

a okamžité zahájení prodeje za snížených cen. Tentýž den se lidé pokusili vniknout do tří 

dalších obchodů, čemuž bylo zabráněno. Avšak byl vypleněn obchod s lihovinami. Situace 

vyeskalovala až do takových rozměrů, že musela být povolána četnická stráž i menší vojenský 

oddíl čítající třicet mužů. Muži zákona situaci uklidnili a výtržníci byli zatčeni. 

 

SRÁŽKA VLAKŮ 
3. února 1919 došlo ke srážce vlaků, kdy poříčanský vlak najel do jednoho ze tří 

nákladních vlaků stojících ve stanici. Nehoda si vyžádala šest těžce zraněných, avšak nikdo při 

ní nezemřel. 

 

KONFISKOVANÉ STATKY 
12. února 1919 proběhla schůze obecního zastupitelstva, kde bylo odsouhlaseno 

dožadování se vrácení majetku, který byl městu zabaven po bitvě na Bílé Hoře u zákonodárného 

shromáždění československé republiky. Mezi nárokované pozemky patří např. dvůr Liblice 

a Tismice, les Biskupství (Dolánky), Nouzov (s rybníkem), Podviňák a luka v Chobotě. 

 

OKOLKOVÁNÍ PENĚZ 
Od 3. do 9. března proběhlo kolkování peněz v Českém Brodě. 

 

JAN KOULA ZEMŘEL 
Profesor techniky a rodák z Českého Brodu Jan Koula zemřel 18. května 1919. Pohřeb 

se konal 21. května v Sokolovně, jelikož to byl právě on, kdo vytvořil její plány a uměleckou 

výzdobu. 

 

POUŤ K MOHYLE 
28. května 1919 se konala první pouť k Lipanské mohyle. Poutě se mimo jiné účastnil 

ministr obrany Václav Klofáč. 

 

SOKOLSKÉ ODVODY 
12. a 13. května se konaly Sokolské odvody nařízené Českou obcí Sokolskou pro 

všechny členy ve věku 20 až 50 let. 

 

VOLBY DO OBCE 
15. června 1919 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Volby drtivě vyhrála 

sociálně demokratická strana s 1194 hlasy (2. místo národně demokratická strana s 584 hlasy). 

Starostou města byl zvolen František Macháček. 
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Starosta města František Macháček. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě.  
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OTEVŘENÍ GYMNASIA 
15. září 1919 došlo k otevření první třídy gymnázia v Českém Brodě. Tomuto počinu 

však předcházelo několik schůzí a jednání. Nápad na zřízení gymnázia se již objevil ke konci 

roku 1918 na schůzi okresního zastupitelstva. Jednání se poté přesunulo i do veřejné sféry, kdy 

11. května 1919 byla v Sokolovně uspořádána veřejná schůze, kde se většina zúčastněných 

vyslovila pro zřízení gymnázia. 

Následně došlo k dalším dvěma soukromým schůzím, kde bylo rozhodnuto, aby byla 

podána žádost k vyšším úřadům Československa. Žádost podaná v červnu tak byla schválena 

12. srpna 1919. 

 

OKRESNÍ ZASTUPITELSTVO 
25. září 1919 bylo rozpuštěno okresní zastupitelstvo na příkaz zemské správy. 

K prozatímnímu výkonu moci byla sestavena okresní správní komise. 

 

 

 
Školní foto z chlapecké školy z roku 1918, nejspíše ve městě Jemnice.  

Zdroj: Rodinný archiv Františka Hrbka. 
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1920 

 

VOLBY SNĚMOVNÍ 
18. dubna 1920 se konaly volby do poslanecké sněmovny. V Českém Brodě bylo 

odevzdáno 2291 hlasů. Nejvíce hlasů obdržela sociálně demokratická strana (995 hlasů), jako 

druhá se umístila národně demokratická strana (659 hlasů). 

Krátce nato se 25. dubna konaly volby do senátu, kde bylo odevzdáno 2051 hlasů 

z Českého Brodu. Volby zde vyhrála národně demokratická strana (629 hlasů). 

 

KRÁLOVSKÁ HOSPODA 
11. května 1920 bylo na schůzi Okresní správní komise rozhodnuto, aby od 1. července 

1920 byla hospoda zrušena a místo po ní bylo využito pro gymnázium, než bude mít své vlastní 

prostory. 

 

ŽELEZNIČNÍ NEŠTĚSTÍ 
27. června 1920 se na českobrodské vlakové stanici přihodila tragédie, kdy nákladní 

vlak jedoucí z Prahy narazil do osobního vlaku převážejícího sokolské výletníky z Moravy 

a Slovenska. Příčinou nehody byla nefunkční automatická brzda vlaku. Po zničujícím střetu 

obou vlaků byl osobní vlak odhozen 100 metrů zpět a první dva vagóny byly naprosto 

rozdrceny. Z trosek vlaku bylo slyšet zoufalé volání o pomoc. Záchranné práce započaly ihned 

po incidentu. Ranění byli transportováni do okresní nemocnice. Bohužel během nehody 

zahynulo pět lidí. Viníky nehody údajně byli brzdaři nákladního vlaku, kteří na trati od Úval 

brzdy neutáhli. 

  Pohřeb obětí se pořádal v Sokolovně za obrovské účasti místních i návštěvníků z okolí. 

Bylo to největší shromáždění v Českém Brodě od roku 1887. S oběťmi neštěstí se přišlo 

rozloučit 10000 občanů. Po dobu pohřbu ve městě visely černé prapory a všechny obchody byly 

zavřeny. 

 

50TILETÍ SOKOLA 
28. srpna 1920 bylo oslaveno 50 let od vzniku českobrodského spolku Sokol. 

 

HUSŮV KÁMEN 
5. října 1920 byl do Českého Brodu přivezen obrovský balvan vážící neuvěřitelných 28 

tun. Vzhledem k jeho váze byl transport velmi obtížný. Balvan bylo nutno přemístit z kopce 

Klepec do Jiráskových sadů v Českém Brodě, tato vzdálenost činila přibližně 10 km. 

První, kdo se pustil do práce byli obyvatelé Limuz, kteří se balvan pokusili přepravit přes 

rozbahněné pole parní oračkou. Balvan se jim nepodařilo přes pole převézt a práce na přepravě 

byla přerušena. 

31. května 1920 se již do práce pustili odborníci. 8 dělníků, tesařský mistr a kamenický 

mistr s vozem o nosnosti 45 tun vypůjčeného od karlínské firmy. Balvan se podařilo dopravit 

přes pole na silnici, kde ovšem nastaly další komplikace. Silnice byla nezpevněná a nebylo 

možné pokračovat v cestě, a tak byl kámen složen na dřevěné pražce a zanechán u cesty. 

Poslední záchranou byla účast ředitele státní sochařské a kamenické školy, který 

zorganizoval a vybral vhodné pracovníky na přepravu. Za přepravu bylo zaplaceno 20000 

korun a samotné práce započaly na podzim, kdy byla půda tužší. 

5. října 1920 byl balvan dopraven do Českého Brodu za použití parního válce. 
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POŽÁRY 
1. listopadu 1920 vypukl na českobrodském nádraží požár, který zničil celé skladiště 

i s materiálem. 19. listopadu vypukl další požár v truhlářské dílně pana Jandy na Vanderkách 

a zničil mu veškeré zásoby. 

 

 

 
Souprava parní orby J. Fowler z roku 1912. Jedná se sice o britskou parní oračku, ale koncept 

byl nejspíše podobný jako u parní oračky použité pro přepravu Husova kamene v  první fázi 
přepravy. 

Zdroj: http://starestroje.cz/stroje.oracka.Fowler.php 

 

 

 

 

  

http://starestroje.cz/stroje.oracka.Fowler.php
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1921 

SČÍTÁNÍ LIDU   

Sčítání lidu proběhlo v Českém Brodě 16. února 1921, dohromady se sečetlo 546 budov, 

z toho je 510 obydlených a 36 neobydlených, které stojí ve dvorech a jsou nezpůsobilé 

k obývání. Rozdíl od sčítání z minulých let je o 124 více čísel popisných, ale za posledních 

deset let přibylo jen 54 nových budov. V Českém Brodě se napočítalo 4455 osob, z toho 2116 

mužů a 2339 žen. Rozdíl od sčítání z minulých let je úbytek o 134 osoby. Co se týká 

náboženství je zde nadpoloviční většina římských katolíků, tj. 62 %, 295 z Českobratrské 

evangelické církve, 237 katolíků československých, 71 izraelitů, 5 pravoslavných. Nakonec tu 

máme 1125 lidí bez vyznání. V Českém Brodě bydlí 4437 příslušníků Československa, 18 

obyvatel z ciziny. Národnostní složení je takové: 4434 Čechů, 7 Němců, 3 Rusové, 2 Poláci, 4 

Židé, 1 Bulhar, 2 Srbové, 2 Italové.  

 

KLESÁNÍ CEN  

Pokles cen doputoval i do Českého Brodu. Například rýže stála dříve 16 Kč za kg 

a v únoru klesá cena na 6,50 Kč za kg. 

 

ZNÁRODNĚNÍ LIPAN  

16. dubna byla vykonána státním pozemkovým úřadem prohlídka lipanského bojiště. 

Byly označeny pozemky, které šlo vnímat za jeviště Lipanské tragédie. Komise začala 

s úpravou a rekonstrukcí kolem mohyly. 

 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ  

1. května byla svolaná ustavující schůze církve Československa, tím byl dán základ 

celého hnutí v okolí Českého Brodu a vše bylo zabezpečeno a zorganizováno. 

 

HUSOVY OSLAVY 

Ve městě byl slavnostně odhalen nový pomník M. Jana Husa. 5. července 1921 se 

konala v sokolovně Akademie, 6. července se v 9 hodin ráno konal průvod z Liblic až 

k pomníku Prokopa Holého na Komenském náměstí. Tam zazněla řeč spisovatele F. V. 

Krejčího, následoval odchod do sadů Jiráskových, kde předseda komitétů předal pomník do 

správu obce. Ve 2 hodiny odpoledne se konala slavnost dětí.  

 

DRUHÁ MENŠINOVÁ ŠKOLA  

Úplně první menšinovou školu postavil českobrodský okrsek N. J. Severo 

V Rýdrovicích na Lanškrounsku. Tento rok českobrodský okrsek zakoupil v Náhlově 

u Mimoně budovu pro českou školu za 48 000 Kč. 
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JEČMENÁŘSKÁ VÝSTAVA  

3. – 8. září se konala Ječmenářská výstava v místnostech hospodářské školy. Objevilo 

se zde 200 vzorků ze všech obcí kolem Českého Brodu.  

 

AMERICKÁ AKCE  

21. února 1920 byly zaslány zdejšímu odboru Červeného kříže čtyři bedny darů. Bylo 

to především oblečení. Byly zaslány sirotkům, chudým rodinám legionářů, vdovám, které 

ztratily manžely ve válce nebo celé rodiny. Z darů byly dvě bedny svetrů, jedna bedna ponožek 

a jedna bedna netříděného šatstva. Na každém kuse oblečení byl lísteček, kde byl uveden dárce 

a jeho adresa. Obdarováni byli všichni i z okolních měst. Dary rozděleny v přítomnosti starosty 

Františka Macháčka a ředitele městského úřadu pana Neumana. 

 

 
Pomník Prokopa Holého v Českém Brodě.  

Zdroj: https://aukro.cz/cesky-brod-okr-kolin-1924-6932071027 
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1922 

NOVÉ PENÍZE  

Do konce března 1922 platí staré železné a niklové 20 h, ty byly stažené kus za 10 h. 

Lidé říkali železným dvacetihaléřům tzv. sviňky. Nově byly vydány 20 haléřů a 50 haléřů. Staré 

rakouské 2 h a 10 h ještě stále platí. První české mince po staletích ražené v Kremnici na 

Slovensku. V této době byly také vydány koruny.  

 

                                             
20 haléřů                                             50 haléřů                                 1 koruna  

Zdroj: http://www.nume.cz/zpravodaj/post/show/423 

 

STAVBA GYMNÁZIA  

  Stavba začala v roce 1922 na tzv. Koulově poli, v květnu se konala pochozí stavební 

komise, v červnu byl vypsán na stavbu konkurs, přišlo 27 nabídek k vypsané soutěži. 

V červenci se stavba zadala za úkol firmě Ing. Josef Mikyny a Ing. Oldřicha Tyla, což byli 

významní architekti v Praze. Stavba se postavila za 1.532.651, 75 Kč. Základní kámen byl 

položen při tiché slavnosti 1. října 1922, 8. listopadu spadl betonový strop ve středním traktu 

již postavené budovy. 17. listopadu byl v budově zdvižen krov. V srpnu 1923 opět spadly 

železobetonové stropy, a proto bylo nařízeno stropy podchytit traverzami. 17. září je zahájena 

stavba ohrady (plotu) kolem gymnázia. 28. října 1924 je budova gymnázia slavnostně otevřena. 

 

ZAHRADA KE ŠKOLE V TYRŠOVĚ ULICI 

Zahrada ke škole v Tyršově ulici byla zakoupena za 30.000 Kč, jednání o koupi ovšem 

probíhala už od roku 1892! 

 

ODVODY  

5.–7. dubna byly prováděny odvody v Sokolně, v těchto dnech bylo zakázáno čepování 

v restauracích a hospodách alkoholických nápojů. 

 

POD LIPANY 

  V lednu začíná vycházet na veřejnost lidovědný sborník Pod Lipany. Byl to časopis 

určený hlavně pro mládež, který pocházel z domova u památných Lipan. Redaktorem byl Fr. 

Pátek. Redakční sbor mu s tím pomáhal. 
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ŽELEZNIČNÍ VLEČKA 

 Vlečka k hlavní železniční trati do hospodářského družstva byla postavena letos, práce 

byly ukončeny 22. května 1922. 

 

ČESKÁ BANKA  

Expositura české banky byla otevřena na Husově náměstí v Českém Brodě v bývalém 

Koulovském domě čp. 12. 

 

ČESKOSLOVENSKÁ VOJSKA  

28.-29. srpna městem prošla Československá vojska. Vojsko mířilo na Sedlčansko, kde 

mělo zahájit své první manévry. 

 

MZDY  

  120 Kč se platilo za obdělávání řepy za korec, 135 Kč se platilo za dobývání řepy za 

korec. 

 

 
Gymnázium v úplné podobě v roce 1924.  

Zdroj: http://www.gcbrod.cz/SRAZ/gympl.pdf 

 

 

  

http://www.gcbrod.cz/SRAZ/gympl.pdf
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1923 

NOVÉ PERIODIKUM 

 Časopis „Podlipanský kraj“ začal vycházet 6. ledna 1923. Vydává ho Strana českých, 

dříve Národ. socialisté. 

 

ODVODY  

Odvody se konaly tento rok v Českém Brodě 5. 9. května opět v Sokolně, kde byly 

vyvěšeny státní vlajky. 

 

PŘESTAVBA SOKOLNY  

28. května proběhla přestavba Sokolny a přístavba bytu pro sluhu, dokončena byla 

v říjnu. Na oslavu se konala první školní slavnost. 

 

VÝSTAVA ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ 

24. června byla zahájena výstava žákovských prací, následuje i besídka s rodiči žáků. 

Promluvilo se také o reformě školy. 

 

UČŇOVSKÁ VÝSTAVA 

Učňovská výstava byla zahájena 8. prosince a ukončena 15. července. Byla to první 

učňovská okresní výstava v Českém Brodě. Vystaveny byly všechny řemeslné práce. Zúčastnili 

se i zástupci různých korporací. Tato okresní výstava sdružovala dohromady všech pět 

okresních výstav. Výstavy v Českém Brodě, Kostelci nad Černými lesy, Úvalech, Přerově a ve 

Škvorci. 

 

ZÁPIS VE ŠKOLE  

V Českém Brodě probíhá zápis do prvních tříd. Důsledkem 1. světové války poklesl 

počet zapisujících se dětí. V jiných letech se obvykle přihlásilo 60 žáků. Letos pouze 9 chlapců 

a 17 dívek. Je to generace dětí narozena roku 1917.  

Do měšťanských škole je mnohem větší nával, dokonce musely být otevřeny dvě 

paralelní třídy v I. a II. ročníku. Důvod návalů dětí do škol ve městech je jednoduchý. Všechna 

řemesla a práce vyžadují absolutorium v městské škole. Pokud máte toto absolutorium, je vám 

umožněno mít vyšší plat a lepší podmínky, ve kterých budete pracovat. Rodiče proto chtějí pro 

své děti to nejlepší a posílají je do městských škol. 

 

VOLBY DO OBCE  

16. září se konaly volby do zastupitelstva. Celkový počet voličů byl 2832. Celková účast 

voličů u voleb byla 2645 voličů (93,4 %). Z toho 1429 žen a 1216 mužů. Bylo 31 neplatných 

hlasů. Výsledky voleb byly následující. Vyhrála strana Sociální demokracie s 1084 hlasy, 

a proto získávají 13 mandátů. Skoro o polovinu méně hlasů získává Národně-demokratická 
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strana (564 hlasů – 7 mandátů), jako další se umístili Českoslovenští socialisté s 359 hlasy – 4 

mandáty. Další byla strana lidová 234 hlasů – 3 mandáty), strana živnostenská (182 hlasů – 2 

mandáty), strana republikánská (110 hlasů – 1 mandát) a strana komunistická (81 hlasů – žádný 

mandát). 29. září se konala ustávající schůze nového zastupitelstva. Starostou byl zvolen 

František Macháček. 1. náměstkem byl zvolen Viktor Weidenhoffer, 2. náměstkem Rudolf 

Karafiát. Do městské rady byli zvoleni pan Mužík, pan Klíma, pan Vašák, pan Skála, pan 

Grulich, pan Zlatohlávek a dr. Volka. 

 

HUSŮV SVÁTEK  

10. záři 1923 se konala schůze městského zastupitelstva. Bylo rozhodnuto, že 6. 

července se prohlásí ve městě za den sváteční. Na žádost občanstva tedy bylo vyhověno. 

 

ELEKTRISACE MĚSTA  

Svítit se zatím začalo v předvečer 28. října svítilnami u všech čtyř vchodů na náměstí. 

 

PĚTILETÍ REPUBLIKY  

Pětiletí republiky bylo slaveno ve městě jednotlivými politickými stranami. Pořádaly 

různé přednášky nebo schůze pro veřejnost. 

 

VLEČKA  

V květnu byly ukončeny všechny komise železniční na skladištní vlečku. K první jízdě 

po železnici došlo po povolení ředitelstvím dráhy. 

 

PŘIRÁŽKY OBECNÍ 

 Přirážky obecní a školní obce na rok 1923 činily: z činžovní daně 110 % pro obec a 28 

% pro školu, z ostatních 300 % pro obec a 70 % pro školu. 

 

MZDY  

120 Kč se platilo za obdělávání řepy na jaře za korec, 135 Kč se platilo za dobývání 

řepy na podzim za korec. 
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1924 

 

STAVBA ŠKOLY  

4. března 1924 svolána schůze městské rady, na níž je jednalo o výstavbě nových 

městských i obecných škol.  

 

JMÉNA ULIC 

19. března 1924 bylo rozhodnuto, aby se ulice podél Gymnázia nazývala ulicí „28. října“, 

podélná ulice ve vilové čtvrti směrem ke Štolmíři ulicí „Rašínovou“ a ulice podél obecních 

domů za nemocnicí ulicí „Bezručovou“.  

 

LIDOVÝ DŮM 

 Ke konci března se začalo s výstavbou lidového domu za Kouřimskou branou, který byl 

slavnostně otevřen 31. srpna 1924. Zároveň bylo oslaveno i 30leté založení sociálně 

demokratické organizace.  

 

ZBYTKOVÝ STATEK KLUČOV 

Brzy po ukončení světové války, bylo dne 17. dubna 1919 zastupitelstvem Českého 

Brodu zasláno Národnímu shromáždění, panu prezidentu republiky, ministerské radě a všem 

poslaneckým klubům memorandum, jímž se město dožadovalo vrácení majetku, který byl 

městu po bitvě na Bílé Hoře konfiskován. Tato žádost se opírala o právo dědičné. Z přípisu 

kanceláře prezidenta republiky a poslaneckých klubů z prosince 1920, bylo městu přislíbeno 

navrácení uloupených statků.  

Tehdy se město domnívalo, že mu budou pozemky navráceny bez náhrady. I sám 

Pozemkový úřad sdělil městu přípisem ze dne 3. března 1921, že jsou některé případy převzetí 

zabraných velkostatků bez náhrady a že takovým případem je i Český Brod. Po několika 

opětovných žádostech na vládu bylo zjištěno, že nějaký statek navrácen bude, ale ne bez 

náhrady. Město trvalo na svém požadavku a mělo v úmyslu domáhat se navrácení uloupených 

statků i žalobou.  

Z toho však sešlo a dne 20. října 1922 podalo město přihlášku u S. P. Ú. na příděl 

zbytkového statku Liblice a Tismice. Avšak vzhledem k tomu, že o dvůr liblický usilovalo 

i ministerstvo zemědělství za účelem vybudování výzkumné obilné stanice, vedle které by byla 

zřízená i nová moderní dvouletá rolnická škola, rozhodlo se zastupitelstvo Českého Brodu 

z důvodu veřejného zájmu a rozvoje města ustoupit od přídělu dvora liblického a zažádala 

místo toho o dvůr Tuchoraz nebo Klučov, za podmínky, že vedle dvorů postoupí jim 

Hospodářská škola (bude-li umístěna na pozemcích liblických) své pozemky zakoupené od 

Lichtenštejna ve výměře cca 30 ha.  

Dne 6. října 1923 za souhlasu všech přítomných zástupců jednotlivých korporací bylo 

ujednáno, že dvůr Liblice se přiděluje ministerstvu zemědělství za podmínky zřízení výzkumné 

stanice po uplynutí jednoho roku a že za účelem vybudování rolnické školy postoupí z pozemků 
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liblických cca 30 ha hospodářské školy, které budou škole uvolněny hned, jakmile se začne se 

stavbou. Za ústupek města Českého Brodu mu bude přidělen dvůr Klučov a cca 30 ha pozemků 

zakoupených kuratoriem Hospodářské školy (Českému Brodu předáno 31. prosince 1924). Po 

dlouhém jednání byl městu dne 26. listopadu 1923 (převzetí do vlastnictví až 20. března 1924) 

přidělen statek Klučov (120 ha, cena – 900 000 Kč (sníženo na 800 000 Kč)).  

 

NOVÉ ZVONY 

V neděli 1. června 1924 byly na věž vytaženy nové zvony, jež byly koupeny na místo 

zrekvírovaných zvonů za světové války, za cenu 32 800 Kč. Vytaženy byly zvony tři. Největší 

má jméno sv. Václav a váží 950 kg. Na jedné straně stojí nápis: „Nedej zahynouti nám ni 

budoucím.“ Nad nápisem je reliéf sv. Václava a na druhé straně stojí: „Ulit 1924 na památku 

28. října 1918 dne znovudosažené samostatnosti země české.“ Druhý zvon vážící 450 kg má 

z jedné strany reliéf svatých bratří Cyrila a Metoděje a pod ním: „Nad vlastí naší ať duch víry 

vane, dědictví otců zachovej nám Pane.“ Na druhé straně stojí: „Ulit r. 1924.“ Třetí, umíráček, 

váží 30 kg a je na něm reliéf sv. Ludmily a na téže straně stojí: „Věnován památce padlých 

hrdinů války 1914/ 18.“ Na druhé straně: „Ulit r. 1924.“  

 

OSLAVA SMETANOVA  

Smetanova oslava byla pořádána v červnu 1924 v Sokole. Profesor konzervatoře Douša 

přednesl se svými žáky ukázky Smetanových děl.  

 

HASIČI 

Dne 13. července oslavil „Sbor dobrovolných hasičů v Č. Brodě“ 50 let svého trvání 

slavností a veřejným cvičením za účasti okolních sborů a širší veřejnosti.  

 

JIŘINKOVÁ VÝSTAVA  

Byla pořádána 7. a 8. září zahradníkem A. Langem s místním sdružením skautů 

v Lidovém domě na památku první jiřinkové výstavy pořádané v roce 1837.  

 

ROLNICKÁ ŠKOLA  

Soutěž na stavbu rolnické školy byla vypsána 6. září 1924. 

 

OSLAVA JANA ŽIŽKY  

Pětisetletá památka smrti Jana Žižky byla oslavena 11. října 1924 školní mládeží 

v Sokolovně.  

 

OTEVŘENÍ BUDOVY GYMNÁZIA  

28. října 1924 byla slavnostně otevřena budova gymnázia. Slavnosti se mimo jiné 

účastnili zástupci ministerstva školství, prezident z. š. rady, starosta města, ředitel gymnázia 

a další. 
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1925 

 

STAVBA MUZEA  

6. ledna 1925 proběhla v Sokolovně veřejná schůze, kterou svolala Okresní jednota 

muzejní spolu s Okresní správní komisí a městskou radou, na níž se jednalo o přípravách ke 

stavbě Podlipanského muzea. 

 

 
Položení základního kamene Podlipanského muzea v  roce 1927. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 

 

75. VÝROČÍ NAROZENÍ PANA PREZIDENTA  

K uctění 75. výročí narození pana prezidenta Československé republiky, T. G. Masaryka, 

byl 6. března 1925 pořádán v českobrodské Sokolovně oslavný večer.  

 

DAR MUZEU  

Pan Josef Zounek, statkář z Mrzek, odevzdal dne 8. března 1925 věnovací listinu na 

100.000 Kč k účelu stavby muzea.  
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SKAUTSKÁ ŽUPNÍ SLAVNOST   

Skautská župa krále Jiřího z Poděbrad pořádala u příležitosti 5letého trvání skautingu 

v Českém Brodě župní slavnosti ve dnech 6. a 7. června 1925. Skauting začal svou činnost 

v roce 1920. Dne 28. září 1921 bylo založeno místní sdružení, jehož účel byl podporovat 

morálně i hmotně českobrodský skauting. Od té doby se datuje vzrůst skautských oddílů 

v Českém Brodě.  

 

HUSOVY OSLAVY  

Okresní osvět. sbor pod protektorátem městské rady uspořádal Husovu oslavu. V neděli 

5. července 1925 o čtvrté hodině odpolední byly položeny věnce na Husův balvan v sadech.  

 

VLAKOVÁ DOPRAVA V ROCE 1925 

Pro představu, jak významné bylo nádraží v Českém Brodě. Ze zdejšího nádraží odjelo 

1904 vlaků, jízdu ukončilo 3.502 vlaků a projelo 33.594 vlaků. Jízdenek bylo prodáno 

237.485, žákovských jízdenek 6.166. 

 

SŇATKY V ROCE 1925 

 V roce 1925 bylo uzavřeno 42 sňatků. Konkrétně: 

 5 vyznání československého 

 1 vyznání českobratrského 

 0 vyznání židovského 

 13 vyznání katolického 

 22 na okresním hejtmanství 

 

PŘIRÁŽKY V ROCE 1925 

 K činžovní dani činily přirážky 110 %, k ostatním daním 250 %. Školní přirážky činily 

k činžovní dani 28 % a k ostatním daním 70 %. 

 

MÍSTNÍ ODBOR NÁRODNÍ JEDNOTY SEVEROČESKÉ 

 Tento odbor vytvářel intenzivní činnost na podporu menšin v ohroženém území. Již 

v roce 1908 postavil tento odbor školu v Rýdrovicích na Lanškrounsku školu v ceně 18.000 

korun. V té době to byl značný obnos. V roce 1920 odbor přijal do opatrování školu v Litné 

u Liběchova. Po roce však odbor usoudil, že tato škola pomoc nepotřebuje a obrátil svou pomoc 

ke škole v Náhlově u Českého Dubu. Zde byl zakoupen hostinec od Čecha pana Holaje za cenu 

48.000 Kč, odbor k tomu přispěl 23.000 Kč. Ve zrušeném hostinci byla v říjnu 1921 otevřena 

česká škola. Tato škola fungovala do roku 1926, kdy byla postavena škola nová v Náhlově. 

 Funkcionáři jsou předseda M. Šimáček, místopředseda Jozef Miškovský, jednatel 

Božena Klímová, jednatel Okrsku Petr Kukla, pokladník Okrsku Jan Bedrna. 

V roce 1926 začal odbor podporovat školu Náhlovskou šatstvem, obuví a školními 

potřebami. Dále hledá novou menšinu, které by mohl pomoci.   
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DOPRAVNÍ RUCH V ROCE 1925 

Pro představu, jak významné bylo nádraží v Českém Brodě. Ze zdejšího nádraží odjelo 

1.904 vlaků, jízdu ukončilo 3.502 vlaků a projelo 33.594 vlaků. Jízdenek bylo prodáno 237.485, 

žákovských jízdenek 6.166. Depeší bylo z nádraží odesláno 70.425. Zavazadel bylo podáno 

3.865 zásilek, vážících 118.231 kg, zavazadel, které došly, bylo 88.605 kg. Rychlozboží 

předplaceného bylo podáno 28.597 zásilek, ostatního rychlozboží bylo podáno 6.611 zásilek, 

celkem rychlozboží vážilo 4.285.320 kg. Došlého rychlozboží bylo 7.520 zásilek, vážily 

509.410 kg. 

Nákladního zboží bylo podáno 14.352 zásilek vážících 49.705.196 kg. Došlo 22.925 

zásilek nákladního zboží vážícího 106.094.621 kg. 

 

ČESKOBRODSKÁ POŠTA V ROCE 1925 

 Bylo přijato 9.080 poštovních poukázek v ceně 2.158.223,92 Kč. Vyplaceno bylo 6.309 

v ceně 1.717.222,82 Kč. Poštovní spořitelna přijala 63.815 podání na 50.897.704,82 Kč 

a vyplaceno 10.612 kusů na 21.627.060,42 Kč.  Balíků bylo podáno 7.205, vydáno 17.677 

kusů. Telegramů bylo podáno 2.362, dodáno 2.597. Telefonních meziměstských hovorů bylo 

34.189. 

 

 

Náměstí, hospodyňská škola, sokolovna, okresní nemocnice, zemská rolnický  a odborná škola 

Český Brod 1921. 

Zdroj: 

http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Cesky_Brod/Cesky_Brod___v/Default.aspx 

  

http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Cesky_Brod/Cesky_Brod___v/Default.aspx
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1926 

 POVODEŇ 6. ČERVNA 1926 

Šembera se tohoto dne natolik rozvodnila, že musel být povolána hasičská pohotovost, 

aby pomohla s vyklízením domů v okolí Šembery. V jedenáct hodin naštěstí voda klesla 

a nebezpečí upadlo. 

 

VELIKONOCE 1926, ANEB TRADICE UPADAJÍ 

Tento rok řehtalo pouze pět chlapců, oproti minulým rokům počet chlapců velmi 

poklesl. Chlapců bylo sice méně, zato se do řehtání pustily s vervou, dokonce sestrojili řehtací 

trakař. Děsivé hřmotní umocnili těžkým nákladem. 

 

HAVLÍČKOVO PŘEDMĚSTÍ 

Dne třicátého dubna 1926 zastupitelstvo města rozhodlo pojmenovat část města za 

kounickým kanálem na Havlíčkovo předměstí. 

 

OKRESNÍ ŠKOLNÍ VÝSTAVA 

Od 2. do 6. června 1926 se v budovách obecní a měšťanské školy. Účastnili se také 

Československý Červený Kříž, Masarykova liga proti tuberkulose, Okresní nemocnice, Okresní 

jednota musejní, Okresní jednota Československé obce legionářské, Klub československých 

turistů, skauti, radioamatéři, peněžní ústavy, jednotlivé firmy a jiné. 

Náplní dětského dne byla besídka o Františku Palackém a divadelní hra, kterou zahráli 

místní žáci. Učitelský den byl naplněn přednáškami profesora Zdeňka Loudy a odborného 

učitele Miloslava Skořepy. 

 

VÝSTAVA UČŇOVSKÝCH PRACÍ 

Konala se v budově měšťanské školy ve dnech 11.-17. července. Těšila se hojné účasti 

návštěvníků. 

 

OTEVŘENÍ ROLNICKÉ ŠKOLY V LIBLICÍCH  

Dne 26. září 1926 v 9 hodin začal průvod od staré budovy hospodářské školy do Liblic. 

Od deseti hodin se konala slavnost, jejíž součástí bylo odhalení pamětní desky padlým 

absolventům, národní hymna, prohlídka ústavu a slavnostní proslov profesora Srdínka 

a projevy jiných lidí. 

 

OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ VÝSTAVA 

Ve dnech 26.-28. září v budově nově otevřené hospodářské školy konala okresní 

hospodářská výstava. Tato výstava, ač se pyšnila tímto názvem, se nemohla rovnat výstavě 

v roce 1909, která byla mnohem upravenější a četnost a bohatost vystavených předmětů byla 

mnohem větší. 
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SPÁLA A ZÁŠKRT 

Před letními prázdninami roku 1926 se v místních školách projevila epidemie spály 

a záškrtu. Některé třídy museli být uzavřeny a desinfikovány. Naštěstí průběh nemoci nebyl 

zlý, a tak zemřel pouze jeden žák první třídy obecní školy na záškrt. 

 

VODNÍ DRUŽSTVO 

Vodní družstvo pro regulace vodotečí a meliorace pozemků roku 1926 rozhodlo o 

regulaci potoka Šembery od nového pivovaru, až k Tismicím, dále rozhodlo o regulaci otevřené 

strouhy do Štolmířského potoka, rozhodlo i o odvodnění přilehlých pozemků. 

 

POPULACE 

V roce 1926 se narodilo 137 dětí, zemřelo 260 lidí (počítají se i lidé zemřelí v okresní 

nemocnici). Sňatků bylo uzavřeno 53. 

 

ČESKÉ SRDCE  

Tento odbor byl založen roku 1917, aby pomáhal těm nejchudším, těm, co vzdorovali 

a za svobodu vlasti bojovali. 

V Českém Brodě působil od roku 1918 do roku 1926. Předsedou byl Jozef Miškovský 

a jednatelem byla Božena Klímová. 

Spolek pomáhal povětšinu dětem například z Prahy, Vídně, Karviné. Tyto děti dostávali 

od místních obyvatel jídlo a ošacení. Z vrabčích zanedbaných dětí se zde, alespoň na nějakou 

dobu, staly normální spokojené děti. 

Činnost odboru zanikla rozdáním jmění odboru těmto korporacím: 

• 500 Kč Okresní péče o mládež v Českém Brodě 

• 500 Kč Ochraně matek a dětí 

• 500 Kč Jeslím 

• 35.590 Kč Místnímu odboru N. J. S. 

 

OCHRANA MATEK A DĚTÍ 

Tento státní spolek byl založen roku 1926. Při spolku byla zřízena poradna pro matky 

a děti. Každý úterek ve tři hodiny přichází matky s dětmi. Nejdříve je dítě zváženo a váha je 

porovnána s váhou z minulé návštěvy. Poté je dítě prohlédnuto lékařem a matce je doporučeno, 

jak o dítě pečovat, živit a ošetřovat. 

Poradnu navštívilo roku 1926 458 dětí v 37 návštěvních hodinách, průměrně tedy 13 

dětí za hodinu. Do poradny chodí matky z Českého Brodu, ale i přespolní.  

Poradnu navštěvují povinně žákyně 4. ročníku zdejší měšťanské školy, aby z lékařských 

pokynů poznaly, jak s malými dětmi zacházeli. 

Peníze k plnění výtečných úkolů opatřuje spolek z podpor okresní správní komise, 

města, záložen, z příspěvků členských a z různých darů. 
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Redaktor Jozef Miškovský. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
 

OKRESNÍ PÉČE O MLÁDEŽ 

Tento spolek má za účel vyhledávat a zachraňovat děti, které strádají opuštěností 

a bídou, zlepšovat osud a účelnou výchovou jim budovat cestu k lepší budoucnosti. 

Vznik spolku se datuje do roku 1913. V tomto roce spolek opatroval pouze 4 sirotky 

a jeho jmění bylo jen 1.100 Kč.  

V roce 1926 podporovala Okresní péče již 91 dětí z 57 rodin. Z nich bylo 19 sirotků, 45 

polosirotků a 27 dětí opuštěných, nebo z nejchudších rodin. Čtyři chlapci byli dáni do ústavů 

a 2 dívky do adoptivních rodin.  

Všechny výdaje činili toho roku 22 068. Největším dárcem byla okresní správní komise 

v Českém Brodě, jejíž příspěvek činil 10 000 Kč. Dalším významným dárcem bylo 

Ministerstvo sociální péče, jehož příspěvek činil 2 000Kč.   
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Svatba Františka Hrbka a Boženy Hrbkové (rozené Strnadové), kolem roku 1930.  

Zdroj: Rodinný archiv Františka Hrbka. 
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1927 

 

CENY PLODIN 

 Na pražské burze se platilo 4. listopadu 1927 za q („metrák“) pšenice 220–230 Kč. Za 

žito se platilo 229–232 Kč, za ječmen 190–210 Kč, za oves 160–170 Kč, za hrách 300–500 Kč, 

za mák 610–630 Kč a za kmín 710 Kč. 

 

CENY V DROBNÉM 

 Ceny v drobném prodeji ku 4. listopadu 1927 byly za hovězí maso (kg) 16 Kč, telecí 15 

Kč, vepřové 20 Kč, sádlo 17 Kč, máslo 28 Kč, vejce čerstvé 1,30 Kč, husa 40–45 Kč, za kuře 

10–18 Kč, mouka (kg) 4 Kč, tvaroh 6 Kč.  

Zeleniny i ovoce se urodilo tolik, že bylo proti jiným létům značně levnější 1 kg jablek 

za 1–2 Kč. 

 

NOVÉ TRŽIŠTĚ 

Začátkem ledna 1927 bylo otevřeno nové dobytčí tržiště za městem u Novoveské silnice 

cestou ke Štolmíři. Do té doby bylo tržiště provozováno na místě, kdy později vyrostla budova 

Nemocenské pojišťovny. 

 

STARÉ TRŽIŠTĚ 

 Staré tržiště bylo zřízeno roku 1900. Do té doby býval dobytek prodáván „na louži“, 

předtím na Vladyčí straně ve městě. Tržiště u chorobince vzniklo z obecního pole vyměněného 

od kupce Fr. Ropka a přikoupeno od Jos. Kaplana na 376 sáhů. Od G. Nováka 325 sáhů, tím 

bylo docíleno celkové výměry 1490 sáhů, kdežto „na louži“ bylo jen 340 sáhů. Tohoto roku byl 

místodržitelským povolením počet dobytčích trhů rozmnožen o 4 další, celkem na 12, na novém 

tržišti, kde stojí nová Nemocenská pojišťovna, byl první trh konán 5. listopadu 1900.  

 

SAMARITSKÝ KURZ 

 V měsíci lednu a únoru 1927 byl pořádán spolkem Čsl. Červ. kříže v Českém Brodě 

samaritský kurz s 65 posluchači (60 mužů, 5 žen). Kurz vedl MUDr. Josef Ledeč.  

 

OKRESNÍ ODBOR 

 Okresní odbor pro zájmy venkovských žen v Českém Brodě pořádal ve dnech 6.-8. 

února 1927 „vzdělávací kurz pro ženy“ s 12 přednáškami. 

 

HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA 

S přestavbou hospodyňské školy z bývalé zimní hospodářské školy se začalo v měsíci 

lednu 1927. Po prázdninách téhož roku začalo se v novostavbě vyučovat. Škola je naproti 

nemocnici. 
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ZIMNÍ HOSPODÁŘSKÁ ŠKOLA 

V původním jednopatrovém stavení byla zimní hospodářská škola od roku 1894 do roku 

1926, kdy se dočkala nové budovy v Liblicích. Škola byla otevřena 13. prosince 1886 

v najatých místnostech p. Zounka. V letech 1887–1893 byla v domě Trinksově proti kostelu, 

ve školním roce 1893–94 v domě p. Bedřicha Klímy „V lázních“. Potom se odstěhovala do 

vlastní budovy, v níž je nyní hospodyňská škola. 

 

SPOLEK PRO PODPORU NEMAJETNÝCH STUDUJÍCÍCH 

 Ustavující schůze spolu pro podporování nemajetných studujících reálného gymnázia 

v Českém Brodě se konala 20. února 1927. Do ustavující schůze se přihlásilo celkem 270 členů, 

z toho 48 zakládajících. 

 

OKRESNÍ KULTURNÍ DŮM 

 Pozdní schůze a vybudování společné „ústředny“ Okresního kulturního domu se konala 

8. dubna 1927. Přednášel p. Eduard Břeský z Prahy. 

 

MANIFESTACE 

Po volbě prezidenta, konkrétně 27.5. 1927, došlo v Českém Brodě k velkému manifestu. 

Stranou sociálně demokratickou byla svolána veřejná schůze v Lidovém domě, kde o 

probíhajících volbách promluvit poslanec Brodecký. Po jeho řeči byl uspořádán průvod, který 

vedl před městskou radnici, kde k lidu promluvil tehdejší starosta Českého Brodu, p. Macháček 

a náměstek p. Karafiát.  

 

NÁCVIK K OLYMPIÁDĚ 

 5. června 1927 sjelo se do Českého Brodu množství členstva z D.T.J., aby provedla 

cvičení, jež budou konána na druhé dělnické olympiádě. Cvičeno bylo na louce v cukrovaru. 

Účast ze strany cvičících i diváků byla veliká, ač počasí nebylo valně příznivé.  

 

SOKOLSKÉ SLAVNOSTI 

 Na paměť zájezdu amerických Sokolů do Českého Brodu 26. června 1887 zde byly 

pořádány sokolské slavnosti s tímto programem: 5. – 6. června 1927 slavnostní představení 

Tylova Strakonického dudáka, 18. června Tělocv. a hudební akademie, 19. června Dětský den 

na cvičišti, 25. června slavnostní večeře v Sokolovně. Hlavní den slavností byl v neděli 26. 

června 1927 s veřejným cvičením III., IV. a V. okrsku Sokolské župy Středočeské Jana 

Podlipného.  

 

NOVÝ PARK 

Došlo k pronájmu prostor zahrady Okresního domu, které obec upravila jako veřejný 

park.  

 

STARÝ PARK 

Starý park vznikl u pivovaru. Město dlouhou dobu „trpělo“ nedostatkem stromů 

a stinných míst. Roku 1894 proto vznikl tzv. „Zkrášlovací spolek“, který měl městu od tohoto 
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problému odpomoci. První základy parku byly položeny r. 1899. Do této „revitalizace“ spadá 

i zřízení rybníku nebo sady na starém hřbitově. Později město koupilo i prostory starého 

hřbitova v zájmu rozšíření parku. 

 

SRÁŽKA VLAKŮ 

 Ve čtvrtek 23. června 1927 ve čtvrt na 6 odpoledne se srazil postrkový stroj 

českobrodský, vracející se z Úval s vjíždějícím vlakem nákladním. Dva vozy nákladní byly 

vykolejeny a stroje do sebe zaklesnuty. Strojvůdce nákladního vlaku byl těžce raněn a dopraven 

do českobrodské nemocnice, strojvůdce postrkového stroje, topič a manipulant zraněni lehce. 

 

PRVNÍ MATURITY 

První maturity na zdejším gymnáziu se konaly 20.-22. června 1927. Přihlásilo se k nim 

28 žáků, mezi nimi 4 žákyně. 10 žáků bylo uznáno dospělými s vyznamenáním, 10 dospělými 

všemi hlasy a 8 většinou hlasů. 

 

HUSOVA OSLAVA 

 Místní osvětová komise pořádala v předvečer svátku Mistra Jana Husa 5. července 1927 

za účasti všech občanů Husovu oslavu s následujícím pořadem: v půl osmé u pomníku Prokopa 

Velikého promluvil k lidu školní inspektor Fr. Pátek.  

 

ZBOROV 

 Dne 10. července 19227 při slavnosti pořádané jednotou Legií v Českém Brodě byla 

vsazena do pomníku Prokopa Velikého schránka s prstí, kterou přivezli českobrodští legionáři 

od Zborova a jež do pomníku uložil starosta města p. Macháček. Do schránky byly uloženy dva 

pamětní listy psané na pergamenu. Jeden za obec, druhý za legionáře. 

 

PRÁZDNINOVÉ VÝPRAVY SOKOLA 

 Prázdninová výprava Sokola, k níž se letos připojila Masarykova liga podporou šesti 

žákyň a Jesle s dvěma žákyněmi, se vydala po třetí do Orlických hor do Rychnova nad 

Kněžnou. Výprava čítala 24 žáků a žákyň. 

 

VOLBY DO OBCE 

Volby do zastupitelstva se konaly 16.10. Ve volbách a velkým náskokem zvítězili 

sociální demokraté, kteří získali 1174 hlasů a 13 mandátů. Za nimi se umístil „Národ“ s 366 

hlasy a 4 mandáty, dále Živnostníci s 330 hlasy a 4 mandáty, Čsl. národ. social. s 314 hlasy a 3 

mandáty, Strana lidová s 252 hlasy a 3 mandáty. Po jednom mandátu s nevelkými rozdíly mezi 

získanými hlasy se umístily Strana republik., komunistická, práce a jako poslední Str. domova 

s 0 mandáty. Volby na funkci starosty a městské rady se konaly o 13 dní později. Starostou 

města byl zvolen pan František Macháček, který tuto funkci zastával již od roku 1919. Prvním 

náměstkem byl zvolen pan Josef Klíma, druhým náměstkem pan Rudolf Karafiát, který rovněž 

zastává funkci náměstka (I./II.) od roku 1919. Do městské rady byli zvoleni za sociální 

demokraty páni: Mužík, Klíma, Pačes a Skala, za živnostníky páni: Zlatohlávek, za lidovce pan 

Weidenhoffer a za stranu republikánů pan Ševčík.  
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STAVBA NÁDRAŽÍ 

Stavba započala dne 26.10. pod vedením pana architekta Františka Jilemnického, jež 

nechal strhnout starou restauraci a kopat základy pro novou budovu. 

 

 
Budova původního českobrodského nádraží. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 

 

OKRESNÍ NEMOCENSKÁ POJIŠŤOVNA 

Budova pojišťovny byla postavena na místě bývalého tržiště vedle chorobince, naproti 

gymnáziu, to sice podle návrhu p. Ing. Františka Kouly. Stavbu provedl stavitel a Ing. Karel 

Husar. 

 

KOLUMBÁRIUM  

Samotná myšlenka o zřízení kolumbária (stavba na hřbitově určená pro ukládání 

pohřebních uren) a urnového háje vznikla v roce 1921. Výstavba stála 50.000 Kč. 

 

MZDY ZEMĚDĚLSKÝCH DĚLNÍKŮ 

 Pro rok 1927 byly stanoveny následující mzdy: měsíční mzda krmičů činí 151–145 Kč, 

m. mzda kočů činí 139–133 Kč, m. mzda voláků a děveček činí 127–121 Kč. Cukrovarnický 

přídavek stálého dělnictva je stanoven na 18 Kč. 
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ŽIVNOSTI 

 Živnostníci v Českém Brodě jsou sdruženi v tato společenstva: pekařů, řezníků, 

uzenářů, hostinských a výčepníků, řemesel stavebních, oděvních, pro zpracování koží, kolářů, 

kovářů, truhlářů, mlynářů, obchodní grémium. Dále stavitelé, zedničtí mistři, cukráři, 

fotografové, elektrotechnikové apod. mají svá společenství v Praze. 

 

NEMOCNICE 

Roku 1927 bylo léčeno celkem 4160 nemocných. Počet ošetřovaných dnů činí 63 263. 

Nejvíce nemocných přijala nemocnice s chirurgickými a vnitřními zraněními, počet pacientů 

s těmito problémy se pohybuje mezi 1230-1255. Nakažlivých onemocnění bylo léčeno 652, 

z toho 66 skončilo úmrtím. Případů tuberkulózy se tehdy objevilo 325 s 48 úmrtími. Takto 

vysoká úmrtnost se dá vysvětlit – do nemocnice se dostávali pacienti v posledním stádiu 

nemoci. Díky pojištění obyvatel rozeslal městský kronikář dotazníky, které zjišťovaly počet 

narozených, zemřelých a počet sňatků. Údaje v kronice čítají k roku 1927 cca. 226 narozených 

dětí – z toho 9 vyznání českobratrské církve, 0 vyzn. židovského, 78 vyzn. katolického a 126 

bez vyznání. Úmrtnost čítá bohužel více, sice 316 obyvatel za rok 1927, avšak počítá 

i s obyvateli, kteří nepříslušeli do Českého Brodu, nýbrž byli v českobrodské nemocnici léčeni.  

 

 
Český Brod – Hospodyňská škola, r. 1930. 

Zdroj: http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24325 

 

  

http://www.fotohistorie.cz/FullFoto.aspx?photoID=24325
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1928 

LUPIČI 

V noci ze 16. na 17. ledna vnikli lupiči do pivovarské kanceláře a z nedobytné pokladny 

uloupili 18 000 Kč. V noci na středu 15. února vloupal se do zdejšího kostela J. Veselý, 

zámečník z Kostelce n. Čer. lesy, ukradl tu ciborium (původně kalich), vynikající práci 

z poloviny 16. století. Pachatel byl dopaden a ciborium nalezeno. 

 

DŮM SOCIÁLNÍ PÉČE  

Dne 26. ledna 1928 koupila Masarykova liga dům staré Nemocenské pojišťovny 

a zřídila tam Dům sociální péče. Tím uskutečněna aspoň z části myšlenka propagovaná na 

schůzi 8. dubna 1927 v Okresním domě. 

 

VEŘEJNÁ SCHŮZE  

Veřejná schůze proti útokům na českou školu konala se v Č. Brodě v pátek dne 24. února 

1928 v Lidovém domě. Schůze pořádaly strany soc. demokrat., národ social., strana práce 

a Jednota Č. O. Leg. Řečníkem byl poslanec Vojta Beneš.  

 

DÁLKOVÝ KABEL  

Připojení v Č. Brodě na dálkový kabel telefonní stalo se 2. dubna 1928. 

 

PRÁZDNINOVÁ KOLONIE 

Sokol Českobrodský odvezl svůj dorost letos opět do lesů konojedských. Okresní 

nemoc. pojišťovna vypravila 10 dítek, jejichž otcové jsou členy této pojišťovny do prázdninové 

kolonie na dobu čtyř týdnů.  

 

DOLÁNKY 

Autodoprava do Dolánek zahájena byla 27. května 1928 na popud městské rady firmou 

Homola každou neděli. 

 

ŠESTATŘICÁTNÍCI 

V neděli 3. června 1928 pod protektorátem měst. rady českobrodské konali bývalí 

příslušníci 36´ pluku zájezd do Č. Brodu s tímto programem:  

a) Uvítání na nádraží a proslov k starým 36´ kraje českobrodského.  

b) Pochod k pomníku Prokopa Velikého, kde promluví redaktor.  

c) Deputace „Mladobol. gardy“ odevzdá městu Česk. Brodu v upomínku na staré 36. 

křišťálový pohár.  

d) Proslov starosty města. 

e) Odpoledne v českobr. Zahradách veselice a koncert. 
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HUSOVY OSLAVY  

Sokol uspořádal 5. července přednášku v Sokolně, strany socialistické a strana práce 

přednášku v Lidovém domě. 

 

POŽÁR  

V pátek 20. července v časných hodinách ranních vzplanul poštovní vůz, připojený 

k vídeňskému rychlíku.  

 

SOKOL BRATŘÍČKOVSKÝ 

Sokol bratříčkovský navštívil Č. Brod 25. a 26. srpna. Účast byla veliká. Byli 

doprovázeni zdejšími sokoly a šli dlouhým průvodem do sokolovny, zastavili se u pomníku 

Prokopa Velikého, kde starosta bratříčkovského Brumlík pronesl projev při zvuku národní 

hymny. 

 

PRSŤ Z BOJIŠTĚ U DOSS ALTA 

Při slavnosti legionářské, která se konala 8. července 1928, byla uložena prsť z italského 

bojiště do pomníku Prokopa Velikého. Karel Kudrnáč, italský legionář, který se této bitvy 

účastnil, předal prsť p. Rud Karafiátovi, který ji uložil do pomníku pro budoucí generace 

Podlipanského kraje. K prsti je přiložen pergamen. 

 

 
Pomník Prokopa Holého, slavnost ukládání prsti z legionářských bojišť 1. světové války k 

výročí 10 let republiky. 
Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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TELEFON 

 Nově bude telefonní síť nad městem uložena do vzdušného kabelu zavěšeného na 

ocelovém lanu, celková délka je asi 1500 m. Do kabelu budou připojeny hlavně přespolní 

stanice. Stát poskytl dotaci ve výši 51 % nákladů. 

 

DOPRAVNÍ PROSTŘEDKY 

Před 90 let, v roce 1838 se jezdilo ještě dostavníky, z Prahy do Vídně přes Český Brod, 

Kolín, Čáslav atd. Pořadatelem jízdy byl Českobrodský kupec Josef Koula. Z Prahy do Brodu 

to stálo 40 kr., do Kolína 80 kr., a do Vídně 7 zl. Železná dráha vystřídala dostavníky v rove 

1845. 4. srpna tady projel první vlak a 20. srpna byla zahájena pravidelná jízda. Byla tu řada 

povozníků, kteří po živnostensku provozovali dopravu osob do blízkého okolí. Ve městě byly 

v té době tři jednospřežné a pět dvouspřežných povozů, majitelé těchto vozů se živili dopravou 

cestujícího obecenstva. V místních hostincích byla takových nájemných povozů celá řada. Tyto 

vozy sloužily i k dopravě lékařů nebo úředníků k soudu. Doprava nebyla ani zdaleka tak rychlá 

jako nynější doprava, ale pořád to usnadňovalo život spoustě lidí. Takové dopravní poměry 

trvaly až do 1. světové války, kdy živnost pomalu zanikla odvodem koní i provozovatelů této 

činnosti. 

 

BAKULOVI ZPĚVÁČCI 

Bakulovi zpěváčci zavítali 6. října 1928 do Č. Brodu na pozvání zábavného odboru 

strany soc. dem. a uspořádali v Lidovém domě koncert. 

 

 

JMÉNA ULIC 

Zastupitelstvo v Č. Brodě dne 19. října schválilo tyto názvy nových ulic: Ulice vedoucí 

kounickým podjezdem ke Kounicím „Zborovská třída“, ulice od domku p. Čechury na 

Havlíčkově předměstí čp. 695 až k domku p. Bartoně (čp. 675) „Ulice Ant. Němce“, ulice od 7 

domků v prodloužené k vile pana Šorma „ulicí Boženy Němcové“, ulice mezi obec. domy až 

k vilce p. Brožka ulicí „Svatopluka Čecha“, ulici od vily strážníka Fraňka až k vilce p. Vedrala 

„ulicí Mikuláše Alše“, ulici od vily p. Vostárka až k vile p. Kodeše „ulicí Maroldovou“, ulice 

od vily p. Geigra k vile p. Bláhy „ulicí Revoluční“ ulice od p. Tereše k Chouranicím „ulicí 

k Dolánkám“, ulici od pivovaru pod skálou „Podskalí“, ulici od vily p. Hudcovy k nemocnici 

„ulice Bedřicha Smetany“, a „Cypriánkou“ se nazve příčná ulice od novostaveb u Královy 

cihelny směrem na Brychovnu. 

 

NEMOCNICE 

Nástavbu českobrodské nemocnice zadala okresní správní komise v mimořádné schůzi  

24.října 1928 staviteli Ing. Karlu Husarovi v Č. Brodě. Se stavbou se začalo až na jaře 1929.  

 

ZÁCHRANNÁ STANICE 

Záchranná stanice zahájila svou činnost 1. listopadu 1928 dopravou nemocných 

v novém sanitním autu. 
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OSLAVY DESETILETÍ REPUBLIKY 

Oslavy prohlášení naší samostatnosti 28. října 1918 byly velké, ale zároveň chudé, látky 

se požívaly hlavně na nové oblečení pro děti a nebyla ani světla, všude nedostatek a bída. 

Desetileté výročí bylo mnohem větší, spousta praporů, ohromná záře světel původní bída 

a nedostatek se proměnily v blahobyt republiky. Letošní oslavy byly, krátce řečeno nádherné. 

K společným oslavám dala podnět městská rada, která k občanstvu českobrodskému vydala 

toto provolání. „V základě usnesení měst. rady ze dne 5. září 1928 oslaven bude 28. říjen 

vzhledem k historickému významu 10leté čsl. samostatnosti způsobem co nejdůstojnějším, a to 

veškerým občanstvem. V sobotu 27. října 1928 bude od 18–20 hod. slavnostní osvětlení 

provázeno kapelou. V neděli 28. října 1928 o 9 hod. dopoledne veřejná slavnostní schůze 

obecního zastupitelstva a všech funkcionářů obec. Ze schůze se pošle blahopřejný dopis 

prezidentu T. G. Masarykovi. O 14 hodině bude slavnostní odevzdání památníku v Jiráskových 

sadech. O 15 hodině slavnostní odevzdání prsti z francouzského bojiště u Terronu a Vouziers 

a následné uložení do památníku Prokopa Velikého. Po té koncert na náměstí Komenského. A 

tak tedy podle tohoto programu byla uspořádána oslava. Starosta p. Macháček promluvil o 

významu dne. Školy oslavily památný den druhý den v neděli ráno v sokolovně. Dá se říct, že 

každý spolek i každý jednotlivec se snažil ze všech sil, aby přispěl k důstojné oslavě 10 let naší 

republiky.  

 

PŘEDNÁŠKY 

Místní osvětová komise spolu s profesorským sborem reálného gymnasia pořádala tyto 

přednášky: 

17. ledna 1928. Profesor Petr Strnad: Dějiny ženské emancipace.  

24. ledna 1928. Profesor Čeněk Chýský: Politické dějiny 19. století.  

31. ledna 1928. Profesor Stan. Reiniš: Německá literatura v českých zemích.  

7. února 1928.  Řed. MUDr. Otto Polák: Causerie z moderní medicíny. 

14. února 1928. Zakončení souboru studentským večerem poezie a hudby. 

20. listopadu 1928.  Profesor dr. Bohum. Rak: O romantismu v literatuře. 

27. listopadu 1928. Profesor Petr Strnad: Politické dějiny Slovenska. 

4. prosince 1928. Profesor Jan Hejn: Náboženství a mravnost. 

11. prosince 1928. Primář dr. Jos. Ledeč: Choroby dětského věku a školy v přírodě. 

18. prosince 1928. Studentský hudební kroužek: Česká polka. 

 

VOLBY 

2. prosince 1928 se konaly volby do okresního a zemského zastupitelstva. V Č. Brodě 

bylo odevzdáno:  

• soc. dem. do okresu 1105, do země 1115 hl. 

• nár. social. do okresu 377, do země 446 hl. 

• nár. demokr. do okresu 325, do země 304 hl. 

• živnostníkům do okresu 325, do země 269 hl. 

• lidové straně do okresu 215, do země 235 hl. 

• republik. do okresu 146, do země 149 hl. 

• komunist. do okresu 94, do země 92 hl. 
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Za členy okr. zastupitelstva zvoleni: 

1. Čejkovský Bohum., Č. Kostelec, sd. 

2. Douda Jan, Stř. Skalice, kom. 

3. Fiala Jan, Kozojedy, sd. 

4. Hedrlín Jos., Štíhlice, rep. 

5. Holub Jos., Svatbín, rep. 

6. Houžvička V., Přistoupim, kom. 

7. Hybeš Fr., Kšely, rep. 

8. Kalivoda V., Č. Kostelec, ns. 

9. Karafiát R., Č. Brod, ns. 

10. Lonský Jar., Č. Brod, živn. 

11. Manhart Fr., Č. Brod, sd. 

12. Miškovský Jan., Č. Brod, sd. 

13. Miškovský Jos., Č. Brod, nd.  

14. Pelikán Bedř., Úvaly, sd. 

15. Sixta Jiří, Rostoklaty, rep. 

16. Skalický Al., Přistoupim, lid. 

Do zemského zastupitelstva zvolen starosta města Č. Brodu p. Fr. Macháček za stranu soc. dem. 

 

POPULACE 

V roce 1928 se narodilo: 

• 16 dětí československého vyznání 

• 6 dětí českobratrského vyznání 

• 0 dětí židovského vyznání 

• 100 dětí katolického vyznání 

• 106 dětí bez vyznání (týče se patrně celého okresu) 

 

Téhož roku zemřelo v Č. Brodě 

• 14 lidí československého vyznání 

• 12 lidí českobratrského vyznání 

• 3 lidí židovského vyznání 

• 229 lidí katolického vyznání 

• 59 lidí bez vyznání 

V tom počtu jsou zahrnuty i ti, kteří zemřeli v českobrodské nemocnici a přísluší do 

jiných obcí v okresu. 

 

V roce 1928 uzavřeno:  

• 7 sňatků československého vyznání 

• 1 sňatků českobratrského vyznání  

• 0 sňatků židovského vyznání 

• 10 sňatků katolického vyznání 

• 150 sňatků bez vyznání (z celého okresu) 
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Zdroj: ULÍKOVÁ, Lucie. Český Brod [online]. [cit. 5.11.2018]. Dostupný na WWW: 

https://cz.pinterest.com/lucieulikova/český-brod/ 

 

 
Nemocnice v Českém Brodě, rok 1941 

Zdroj: PETR, Ivo. Fotohistorie.cz [online]. [cit. 4.11.2018]. 

http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Cesky_Brod/Cesky_Brod_-

_nemocnice/Default.aspx 

 

  

https://cz.pinterest.com/lucieulikova/český-brod/
http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Cesky_Brod/Cesky_Brod_-_nemocnice/Default.aspx
http://www.fotohistorie.cz/Stredocesky/Kolin/Cesky_Brod/Cesky_Brod_-_nemocnice/Default.aspx
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1929 

 

ÚMRTÍ FRANTIŠKA JAROŠE 

 Pan František Jaroš, městský důchodní, byl vzorný úředník i spisovatel. Jeho divadelní 

hra „Tři haléře“ se stala velmi oblíbenou a hrála se i mezi Američany. Zemřel 19. února 1929 

v Kolíně, kde trávil léta výslužby a pochován byl na českobrodském hřbitově 22. února.  

 

ARCHIVY 

 Dne 12. ledna na schůzi zastupitelstva byla schválena smlouva o přemístění městského 

archivu do Podlipanského musea, do archivní síně. Stalo se tak 27. února. 

 

PARNÍ PILY 

 Dne 6. února to bylo 30 let, co počala svou činnost Klímova parní pila. V roce 1921 zde 

vznikla parní pila Stroblova. 

 

 
Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 

 

JARNÍ MÍROVÁ SLAVNOST 

 Jarní mírovou slavnost pořádal 14. dubna spolek Čsl. Červeného Kříže v sokolovně. 
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OKRESNÍ HOSPODÁŘSKÁ ZÁLOŽNA 

 Nová budova Okresní hospodářské záložny v Českém Brodě, která byla projektována 

a postavena firmou Krč, Novotný a Tomka připravena v květnu k plnění svému účelu. Stavba 

si vyžádala náklady na přibližně 2 a čtvrt milionu Kč. 

 

HASIČSKÁ SLAVNOST 

 Pod protektorátem městské českobrodské rady byla konána 26. května hasičská 

slavnost, při níž byla provedena ukázka na budově starého pivovaru starodávného hašení požáru 

v historickém znázornění podle požárního řádu vydaného před sto lety. Byly použity i tři nové 

motorové stříkačky. 

 

STAVBA MĚŠŤANSKÝCH ŠKOL 

 Místní školní rada na schůzi 29. května zadala stavbu měšťanských škol v Českém 

Brodě firmě Krč, Novotný, Tomka za obnos 2 miliony korun. Se stavbou se začalo v září. 

 

VYSÍLACÍ STANICE 

 Pokusy se zřízením vysílací stanice pražského rozhlasu se konaly na pozemcích státního 

velkostatku v Liblicích. Pokusy dopadly velmi příznivě, takže pravděpodobně dojde v Liblicích 

ke zřízení vysílací stanice. (Viz rok 1930 a 1931). 

 

 

STARÉ NÁDRAŽÍ 

 Staré nádraží nestačilo velké místní frekvenci, bylo v červnu zbořeno a otevřeno nové 

místní nádraží. Svou prostranností a pěknou výstavbou je ozdobou města. Zbořena byla i velmi 

oblíbená pivnice „Šťouračka“. 

 

PODLIPANSKÝ VÝBOR PRO ÚPRAVU LIPAN 

 Podlipanský výbor pro úpravu Lipan konal poslední schůzi dne 5. června za 

předsednictví Jiřího Sixty z Rostoklat a za účasti zástupců českobrodského, kolínského, 

kosteleckého a kouřimského okresu. Bylo usneseno odevzdat další akci českobrodskému 

okresu i s přebytkem 100 tisíc korun. K tomu byla vyžádána od jednoty Sokol „jistina mohyly 

lipanské“, z níž Sokol doposud mohylu opravoval. Dále o úpravu tábořiště i udržování mohyly 

pečoval českobrodský okres, jehož správě odevzdával Podlipanský výbor. 

 

NÁSTAVBA NEMOCNICE 

 Nástavbu nemocnice o druhé a třetí patro hlavní budovy prováděl stavitel Ing. K Husar 

z Českého Brodu. 

 

DĚTI NA ZOTAVENOU 

 Českobrodský sokol, Zemědělská pojišťovna, Okresní nemocenská pojišťovna a Svaz 

junáků Skautů vyslaly tento rok děti svých členů do letních kolonií za účelem zlepšení jejich 

zdraví a posílení tělesného organismu. 
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HUSOVA OSLAVA 

 Husova oslava se konala letos za účasti všech vrstev obyvatelstva. Před radnici se 

shromáždily zástupy, k nimž promluvil starosta města pan Macháček. Nakonec se odebral 

průvod na místo, kde bude stát škola, byla zapálena hranice. 

 

OPRAVA KAZATELNY 

 Opravu kamenné kazatelny provedl akademický sochař Bohumil Přeučil z Prahy. 

Kazatelnu očistil, opravil otlučené rohy hmotou, kterou vynalezl. Podle úsudku umělce je 

s podivem, že tento skvost, ač přes všechny nepohody povětrnosti, byl tak krásně zachován. 

 

TYFUS 

V září se roznesl tyfus. Zamořena byla část města kolem okresní nemocnice. Podle 

revise zemského zdravotního inspektora dne 30. září onemocnělo touto chorobou 68 osob, 

z nichž zemřela manželka primáře nemocnice a jedna ošetřovatelka. Nákaza – jako typicky 

probíhající vodní epidemie – omezila se na dřívějšího odběratele vody z uzavřené studny 

u nemocnice a z nemocničního vodovodu. Aby se nákaza nešířila, byl do Českého Brodu poslán 

desinfekční státní oddíl epidemické autokolony, aby tu provedl řádnou desinfekci a okresní 

lékař začal očkovat proti tyfu počínaje dnem 18. září.  

V říjnu vyvrcholila epidemie na 70 případů. Bohužel si vyžádala četné oběti. Nejhůř 

bylo, když někteří pacienti přišli do nemocnice s jinou chorobou, se v nemocnici nakazili tyfem 

a také zemřeli. Proto byla nemocnice pro příjem nemocných s jinými chorobami uzavřena 

a jakákoli návštěva zakázána. V listopadu byla nemocnice opět úředně otevřena pro příjem 

všech nemocných.  

Podle zemského zdravotního úřadu příčinou tyfové epidemie byla spojovací kanalizační 

šachtice ve dvoře nemocnice. 

Epidemie měla pro město nepříjemný důsledek. Lidé z okolí se báli jít do města, aby se 

nenakazili, a tak vázl obchodní ruch, ba i vojenská správa vydala zákaz dovolených do zdejšího 

města, aby se vojíni nenakazili. 

 

MĚSTSKÝ VODOVOD 

 Na schůzi městské rady 9. října nechal starosta města pan Macháček vybudovat projekt 

městského vodovodu. Vybudován měl být, až to finance dovolí. 

 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 

 V českém Brodě dne 27. října odvolilo do poslanecké sněmovny celkem 2991 voličů.  

 

JEDENÁCTILETÍ REPUBLIKY 

 Jedenáctiletí republiky bylo oslaveno případnými slavnostmi a zvlášť významnou 

slavností otevření domu. Dům byl získán od představenstva Nemocenské pojišťovny a vhodnou 

adaptací přizpůsoben účelům. 
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ROZPOČET 

 Rozpočet obecní, vedlejší a podniků města na rok 1929 by schválen na schůzi 30. října. 

Schodek byl 176.282 Kč. 

 

KOLUMBÁRIUM 

 Slavnostní otevření kolumbária na českobrodském hřbitově bylo 1. listopadu. Po 

zpívání slavnostního sboru uvítal účastníky starosta města pan F. Macháček a slavnostní řeč 

proslovil předseda krematoria Ing. Menol. Poté bylo kolumbárium odevzdáno. 

 

KOSTKÁRNA 

 Kostkárna byla přistavěna k českobrodskému cukrovaru od června do září Škodovými 

závody na výrobu asi denně 50 tisíc kilogramů kostkové moučky, z té se vyrábějí kostky, které 

plní do pětikilových krabic. Výroba tohoto zboží sem byla přenesena z Peček na dráze, kde byla 

výroba zastavena. Hotové zboží se ukládá do nově zbudovaného skladiště pro 100 tisíc metr. 

centů hotového bílého zboží. Ve skladišti musí být cukr skladován po celý rok do nové 

kampaně, aby se domácí spotřeba postupně mohla vypravovat. 

 

PŘEDNÁŠKY 

 Místní osvětová komise spolu s profesorským sborem reálného gymnasia pořádala tyto 

přednášky: 22. ledna rada polit. správy Jan Kamenický „Lázně Poděbrady“. 29. ledna profesor 

Čeněk Chyský „Monarchie a republika“. 5. února profesor Jindřich Masoun „Žena v básnickém 

díle J. Machara“. 12. února F. Štěrba „Ze života brouků“. 19. února profesor Stan. Reiniš „Život 

a lásky J. W. Goetha“. 26. února ředitel Fr. Ohner „O lidovém peněžnictví“. 5. března profesor 

Hilgartner „Olympijské hry“. 12. března profesor Wangler „O velmi nízkých teplotách“. 19. 

listopadu profesor Rak „O básníku našeho Polabí Kar. Legerovi“. 26. listopadu Fr. Vemr „O 

lidovém peněžnictví“. 3. prosince profesor Wangler „O předpovídání počasí“. 10.  prosince čsl. 

Červeného Kříže v Č. Brodě „Hygiena denního života“. 17. prosince Lad. Novák „Naši skauti 

na letošním světovém sjezdu v Anglii“. 

 

PRVNÍ VÁNOČNÍ STROM REPUBLIKY 

 První vánoční strom republiky byl vztyčen 14. prosince před pomníkem Prokopa 

Velikého za intimní slavnosti, který zahájila hudba mladoboleslavského pěšího pluku, která tam 

účinkovala. Projevy učinili: za okres pan vrchní rada Konopásek, za město starosta pan 

Macháček a slavnostní řeč proslavil školní inspektor pan Pátek. V neděli 15. prosince byla 

pořádána v Lidovém domě beseda pro děti a večer přátelská zábava. Slavnost pořádaly: Okresní 

komise pro péči o mládež, Ochrana matek a dětí, Masarykova liga a Čsl. Červený Kříž. 

 Protektorát slavnosti převzaly Městská rada a Okresní úřad. Při slavnosti vybralo se 

celkem 522.210 korun.  

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 

 Z nadace „Chudý žák“ bylo poděleno po 10 Kč 10 žáků a 10 žákyní dle návrhu 

učitelstva. Obecním důchodem bylo vyplaceno 66 sirotků, polosirotkům a chudým dětem po 

50 Kč, 80 starým osobám po 20 Kč. 
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Továrna v Českém Brodě – 1927 

O společnosti - Karma Český Brod a.s.. Karma Český Brod a.s. - plynová topidla, krby, 

klimatizace [online]. Copyright © 2014 [cit. 04.11.2018].  

 Zdroj: http://www.karma-as.cz/o-spolecnosti/ 

 

 
 

Švehlův dům, později kino a KD Svět v roce 1940. 
Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě.  
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1930 

CÍRKEV ČESKOSLOVENSKÁ V ČESKÉM BRODĚ  

Náboženská obec CČS měla v roce 1930 k 1. lednu 2.905 příslušníků, za uplynulý rok 

jich přibylo 118. Bylo také zakoupeno místo pro stavbu Husova sboru od pana MUDr. Šimáčka 

v ulici 28. října proti gymnasiu. 

 

20 LET ČESKOBRODSKÉ SPOŘITELNY 

Českobrodská spořitelna byla otevřena 15. února roku 1910 v hostinci na Růžku. Ke dni 

24. června 1930 byla ustanovena pobočkou Národní banky a v tomto roce oslavila své 20. 

narozeniny. 

 

OSLAVY OSMDESÁTÝCH NAROZENIN PANA PREZIDENTA 

Dne 7. března 1930 měl první pan president Tomáš Garrigue Masaryk své 80. 

narozeniny. První v řadě oslav v Českém Brodě byla měšťanská dívčí škola, která pořádala dne 

2. března 1930 koncert svých žákyň pod vedením odborné učitelky Olgy Tiché. Koncert se 

pořádal ve slavnostním sále Odborné hospodářské školy v Liblicích a sklidil obrovský úspěch. 

V pátek, v den narozenin pana prezidenta, se konaly oficiální oslavy již od osmi hodin 

dopoledne. Ve velkém sále Sokolovny se pořádala školní oslava, které se zúčastnily všechny 

děti ze všech českobrodských škol. 

 

 
Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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ZÁKLADNÍ KÁMEN K NOVÉ ŠKOLNÍ BUDOVĚ 

Dne 7. března 1930, tedy v den narozenin T. G. Masaryka, byl slavnostně položen 

základní kámen nového domu osvěty na počest „Masarykovým jubilejním školám 

měšťanským“. V devět hodin dopoledne se konal sraz v Tyršově ulici před školami a odtud se 

skupina školní mládeže, zástupců úřadů, škol, legionářů, organizací, spolků a občanstva 

odebrala na staveniště na Vanderkách, kde se konala slavnost.  

Průvod byl velkolepý a zúčastnilo se ho mnoho tisíců lidí. Před oficiálním 

ceremoniálem si lidé mohli poslechnout slavnostní pěvecký sbor, proslovy pana starosty 

Františka Macháčka a místopředsedy místní školní rady pana Františka Klímy, slavnostní řeč 

školního inspektora pana Františka Pátka, dále projev ředitelky dívčí školy paní Blanky 

Štrobichové a ředitele chlapeckých škol pana Josefa Křivánka. Nakonec následovaly poklepy 

na kámen a slavnost byla ukončena zazněním státních hymen. 

 

ÚMRTÍ ALOISE JIRÁSKA 

Alois Jirásek byl čestným občanem Českého Brodu od roku 1918, proto po jeho úmrtí, 

dne 12. března 1930, učinil starosta města na jeho počest projev, který byl zaznamenán do 

protokolu a zaslán Národní radě československé a také rodině zesnulého Mistra Aloise Jiráska. 

Bylo věnováno 200 Kč Jiráskovu divadlu v Hronově, jeho urna byla z Prahy převezena též do 

Hronova přes silnici v Mochově, kde mu Sokol českobrodský a sokolské jednoty vzdali 

poslední úctu před čestným obecenstvem. 

 

JARNÍ KONCERT 

Dne 6. dubna 1930 byl pořádán v Sokolovně slavnostní jarní koncert „Pěveckého 

sdružení pražských učitelek“ pod vedením dirigenta Metoda Vymetala. 

 

MASARYKOVA ALEJ 

Dne 26. dubna 1930 byla na štolmířských lukách vysázena topolová alej. V rámci 

jubilejních oslav byla nazvána Masarykovou stezkou. Stezka byla pět metrů široká a doplněna 

byla pěti metry lesní kultury z obou stran. 

 

JUBILEUM OKRESNÍ NEMOCNICE 

K 1. květnu 1930 dovršila Všeobecná veřejná okresní nemocnice v Českém Brodě 25 

let své činnosti. Nemocnice vznikla mezi lety 1902 a 1903 z budovy kasáren, 1. května 1905 

byla otevřena veřejnosti, v této době měla jen 60 lůžek. Nemocnice byla vybudována okresním 

zastupitelstvem nákladem 480 035 Kč a 39 h podle plánu odborníka zemského výboru Ing. J. 

Pokorného. Stavbu prováděl stavitel Sklenář z Kolína. V roce 1934 byla vystavěna 

administrační budova, ve které se nacházely místnosti správní kanceláře, na tuto stavbu bylo 

potřeba 800.000 Kč. 

Bohužel, 60 lůžek nemocničnímu příjmu nestačilo, proto byla kapacita navýšena na 

nejvyšší možný počet 152 lůžek. Na nich bylo denně ošetřeno v průměru 175 osob, proto bylo 

dne 27. dubna 1925 schváleno rozšíření nemocnice o 2. patro, což město stálo dalších 800.000 

Kč. Proto byla nutná výpůjčka u Okresní hospodářské záložny, jednalo se o částku 1.000.000 

Kč. Výpůjčka byla schválena až v roce 1928, takže realizace výstavby musela do té doby 
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počkat. Během stavby se ukázalo, že je nutné další rozšíření o 3. patro, kde by byli ubytováni 

sekundární lékaři, a také potřeba zřídit aseptický sál. Z těchto důvodů se částka nákladů zvýšila 

na 1.500.000 Kč. 

Ústav byl po dokončení vybaven novým rentgenovým přístrojem, horským sluncem, 

diatermií, velkou elektrickou lázní a dalšími moderními přístroji, které sloužily jak pro 

vyšetření, tak pro terapii. Lepší dopravu po nemocnici vyřešil nově vybudovaný elektrický 

výtah v prvním a druhém patře hlavní nemocniční budovy. Nemocnice byla slavnostně otevřena 

1. ledna roku 1931. 

 

SLAVNOSTI 

V červnu 1930 bylo oslaveno 60 let TJ Sokol a 20 let Dělnické tělocvičné jednoty 

veřejným cvičením obou jednot. Také hasičský sbor konal krajský sjezd v Českém Brodě. 

 

HUSOVY OSLAVY 

Husova oslava se v roce 1930 jako tradičně před radnicí, kde slavnostním řečníkem byl 

pan učitel Josef Čepek. Velký průvod se po skončení řeči odebral k hranici, která byla zapálena 

u školní novostavby na Vanderkách. 

Československá církev tuto oslavu uspořádala na Komenského náměstí, zde byl 

řečníkem československý kněz z Přerova, Kára. 

 

STAVBA ROZHLASOVÉ STANICE V LIBLICÍCH 

Náklady na stavbu stanice činily 1.369.000 Kč, stavitelem byl Ing. Karel Husar, 

betonové stožáry měl na starosti Ing. Bellad a o 150 metrů vysoké anténové věže se postaraly 

vítkovické železárny. Stanice byla postavena právě v Liblicích díky výhodné poloze východně 

a poměrně blízko od Prahy. Vysílač byl vyroben v Paříži firmou Standard. 

 

SKAUTSKÝ DOMOV 

V roce 1930 v zahradě bývalé „Královské hospody“ v novém parku si místní skauti 

vybudovali „Skautský domov“. 

 

50 LET ŘEMESLNICKO-ŽIVNOSTENSKÉ BESEDY 

Dne 3. srpna 1930 bylo oslaveno 50 let Řemeslnicko-živnostenské besedy dvěma 

koncerty a slavnostní valnou hromadou v Sokolovně. Kromě domácích členů se zúčastnili 

i členové z Bělé pod Bezdězem, z Nových Benátek, Mladé Boleslavi, Jičína, Kolína, Pardubic, 

Peček a Sadské. 

K založení Řemeslnicko-živnostenské besedy došlo na jaře roku 1880 za účelem 

jakéhosi střediska řemeslníků a živnostníků, kde by mohli sdílet své zájmy a nalézt případnou 

ochranu. Počet členů z tohoto roku není znám. 

 

ZEMĚDĚLSKÉ SLAVNOSTI 

Dne 7. září 1930 se konaly zemědělské národní slavnosti podlipanské. Program 

slavností se skládal mimo jiné z koncertu, přehlídky selských jízd, průvodu zemědělského lidu 

Českým Brodem, řeči ministra zemědělství Bohumíra Bradáče a byl zakončen mohutnou 
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scénou „Bitva u Lipan“ na historické lipanské pláni, režírovanou Břetislavem Zahradníčkem. 

Účast byla masová – uvádí se 30-50 tisíc lidí! 

 

VÝSTAVA JIŘIN 

 Výstava byla uspořádána na oslavu 40letého trvání zahradnického závodu pana 

profesora Antonína Langa. 

 

SČÍTÁNÍ OVOCNÝCH STROMŮ A KEŘŮ 

Po nařízení úřadů proběhlo 20. září 1930 sčítání ovocných stromů a keřů. 

 

ŽELEZNIČNÍ NEHODA 

V sobotu 11. října 1930 narazil dělnický vlak do posunovací lokomotivy, která zde byla 

odstavena bez varování. Obě lokomotivy byly poškozeny a 13 lidí se při nehodě zranilo. 3 lidé 

museli být převezeni do nemocnice s vážnějším zraněním, ale po třech dnech byli propuštěni 

domů do domácího ošetřování. 

 

OSLAVA DVANÁCTÉHO VÝROČÍ REPUBLIKY 

Školy slavily výročí v Sokolovně vystoupením žáků 4. ročníku, které neslo název 

„Stavba republiky“. Občané se zúčastnili dopoledních oslav, kde si mohli poslechnout proslov 

pana profesora Raka a doslov pana starosty Františka Macháčka. Večer byl v Sokolovně 

vzpomínkový. 

 

ROZPOČET ŠKOLNÍ 

Rozpočet místní školní rady na rok 1931 vyhrazuje potřebu 332.684 Kč a schodek 

295.885 Kč, z něhož město zaplatí 273.025 Kč. 

 

ROZPOČET OBECNÍ 

Rozpočet obecní na rok 1931 vyhrazuje řádnou potřebu 2.447.108 Kč, mimořádnou 

potřebu 100.000 Kč a celkové příjmy 1.298.600 Kč. Schodek 1.248.508 Kč se rozhodlo 

městské zastupitelstvo uhradit přirážkou 172 % k dani činžovní, 150 % k dani pozemkové a 300 

% k daním ostatním. 

 

VÝSTAVA DROBNÉHO ZVÍŘECTVA 

Ve dnech 6., 7. a 8. prosince 1930 se konala nejen výstava drobného zvířectva, ale 

i okresní přehlídka zemědělských plodin v Českém Brodě. 

 

SČÍTÁNÍ LIDU 

Při sčítání lidu, které proběhlo 1. prosince 1930, bylo napočteno v Českém Brodě 867 

domů, z nich 799 obydlených a 68 neobydlených, 1.472 bytových stran a 5.386 obyvatel. Počet 

neobydlených domů je sice vysoký, ale vznikl předválečným přečíslováním domů k docílení 

domovní daně třídní. Tehdy dostaly domovní číslo i prádelny, pokud měly vlastní střechu. 

Ostatní domy jsou však doopravdy prázdné. Město díky své výhodné poloze a sídlům úřadu 

stále vzrůstá. 
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VÁNOČNÍ NADÍLKA 

Při vánoční nadílce v Českém Brodě bylo obdarováno 60 sirotků, polosirotků a chudých 

dětí po 50 Kč a 67 starých, chudých a chorých osob po 20 Kč. Nadace rodiny Pokornovské 

„Chudý žák“ obdarovala 10 žáků a 10 žákyň po 10 Kč po návrhu ředitelství škol. V 59 rodinách 

byly vydány poukázky na potraviny pro děti ze státní akce pro děti nezaměstnaných. Samotným 

nezaměstnaným byla vyplacena podpora, dohromady se jednalo o 52 osob.  

Mimo výše uvedené dary bylo vydáno 238 vánoček, upečených z darované mouky z 

místních pekařských závodů. Na tyto akce přispěli občané jak peněžně, tak v naturáliích. 

 

CENY 

K 12. prosinci 1930 se na pražské burze za např. gram pšenice platilo kolem 132 - 146 

korun, zatímco v Českém Brodě za 1 kg hovězího masa 14 – 16 korun. 

 

ZLEVŇOVACÍ AKCE 

Zlevňování bylo podniknuto jak obcemi, tak vládou. Důvodem bylo, že rolníci za své 

produkty dostávali čím dál méně peněz, zatímco nakupující platili stále stejně. Rolníkům tedy 

snižovali ceny naturálií, ale výrobky, jako například housky, byly zdraženy a lidé za ně platili 

mnohem více, než skutečně platit měli. Proces probíhal pomalu, ale dařil se. 

Od 4. prosince lidé platili za pět housek 1 Kč, před zlevňováním zaplatili stejně pouze 

za čtyři housky. I ostatní potřeby se dařilo zlevnit. 

 

POMOC CHUDÝM A NEZAMĚSTNANÝM 

Pomoci se zúčastnila městská rada a pak spolky: Ochrana matek a dítěte, Místní 

odbočka československého Červeného Kříže a Masarykova liga proti tuberkulóze. Před 

Vánocemi 1930 spolu vydali provolání, ve kterém vyzívali občany, aby pomohli těm, kteří 

pomoc potřebují. V Českém Brodě se vyskytovali sirotci i nezaměstnaní lidé, buď kvůli stáří 

nebo nemoci. Spolek sebrané příspěvky rozdělil mezi 52 občanů. 

 

SAMARITSKÁ SLUŽBA 

V roce 1930 bylo v Čechách 52 automobilních stanic první pomoci a samaritských 

jednotek Československého Červeného Kříže. K 31. prosinci 1930 největší aktivitu kromě 

Prahy vykazovala právě českobrodská stanice. Bylo to zásluhou zdejší Občanské záložny, která 

pro stanici nakoupila k jubileu krásný sanitní automobil. V roce 1930 bylo českobrodskou 

službou převezeno 193 mužů a 239 žen, bylo vykonáno celkem 417 jízd a ujeto 8.475 km. 

 

INFEKČNÍ NEMOCI 

Záškrtu a spály přibývalo, v roce 1930 onemocnělo záškrtem 77 osob, přitom v roce 

1921 byly pouze 3. Se spálou se léčilo 89 osob, přičemž 3 zemřely. V roce 1921 onemocněly 

spálou jen 3 osoby, bez úmrtí. 
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STAVEBNÍ RUCH 

V roce 1930 bylo provedeno mnoho novostaveb, ale i obnovení, např. kamenná 

kazatelna při kostelíku Nejsvětější Trojice byla obnovena sochařem Bohumilem Přeučilem z 

Prahy. 

 

 

 
Pražská záchranná služba na počátku roku 1930.  

Zdroj: TUČEK, Jan. Sestřička.com [online]. [cit. 4.11.2018]. 

http://sestricka.com/ceskoslovenske-sanitky-hranata-leta 

 

 
 

Horní část Václavského náměstí v roce 1930. 

Zdroj: http://blog.aktualne.cz/blogy/katerina-beckova-.php?itemid=17946 

 

  

http://sestricka.com/ceskoslovenske-sanitky-hranata-leta
http://blog.aktualne.cz/blogy/katerina-beckova-.php?itemid=17946
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1931 

NOUZOVÉ PRÁCE ZA ÚČELEM ZMÍRNĚNÍ NEZAMĚSTNANOSTI 

Dne 15. ledna 1931 se městská rada usnesla na vykonání nouzových prací za účelem 

zmírnění nezaměstnanosti: 

1. Výstavba kanalizace na Havlíčkově předměstí kolem plynárny, ve dvou příčných 

ulicích směrem ke Kounicím.  

2. Výstavba kanalizace Na Palackého předměstí směrem k Tismicím a podél okresní 

tismické silnice. 

3. Výstavba kanalizace v ulici Boženy Němcové a v ulici Svatopluka Čecha. 

4. Úpravy ulic Maroldova, Boženy Němcové, Svatopluka Čecha, Na Vanderkách, 

Bedřicha Smetany a štěrkem a válcováním. 

Na těchto pracích bylo od 21. ledna až do konce dubna zaměstnáno týdně průměrně 35-40 

dělníků. V květnu a červnu bylo týdně zaměstnáno průměrně 20 dělníků a v červenci a srpnu 

průměrně dělníků 6. 

 

HOSTINCE 

V Českém Brodě a Zahradách se v roce 1931 nacházelo 25 hostinských živností na 

5.386 obyvatel. 

 

SKAUTSKÝ DOMOV  

Dne 19. dubna 1931 se konalo slavností otevření budovy českobrodských skautů. 

 

PIVOVAR V ČESKÉM BRODĚ 

Ve výrobním roce 1929/1930 vystavil českobrodský pivovar téměř 50.000 hl piva. Tím 

se zařadil mezi první podniky tohoto druhu. 

 

VYSÍLACÍ STANICE V LIBLICÍCH 

Na jaře 1931 byly v Liblicích vystaveny 2 vysílací věže, které se nacházely 250 metrů 

daleko od sebe a obě věže se tyčily do výšky 150 metrů. Každá z věží vážila 120 tun a měla 

červenobílý nátěr. Tento nátěr byl zvolen, aby věže byly dobře viditelné, protože zde vedla 

pravidelná letadlová linka. Montáž obou konstrukcí prováděly Vítkovické železárny. Na stavbu 

jedné věže bylo zapotřebí dvou strojníků, osmi montérů a deseti pomocných dělníků z Českého 

Brodu. Věže jsou zhotoveny z křemíkové ocele. Projektantem byl Ing. dr. Hass. Vysílací 

zařízení je soustředěno v jednopatrové budově, ve které jsou ve stěnách i v podlaze měděné 

plechy a pásy. Ty měli za úkol bránit vnitřní zařízení před vnějšími elektronickými vlivy. 

13. srpna 1931 v noci se nová stanice hlásila svým jménem ”Haló, zde nová rozhlasová 

stanice v Liblicích u Českého Brodu”. Takto se od 1. října 1931 hlásila pravidelně. 
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VYKLÁDÁNÍ ZBOŽÍ NA CHODNÍKY 

Městská rada zakázala vykládání zboží na chodníky před obchody. Pro potraviny toto 

usnesení platilo bez výjimek, pro ostatní zboží bylo možné udělat výjimky za poplatek. 

 

LAWN-TENISOVÝ KLUB 

V prosinci 1930 započala v Českém Brodě stavba 3 dvorců naproti sokolskému cvičišti. 

Slavností otevření se konalo 21. června 1931. Na zbývající ploše byla vystavena klubovna tak, 

aby zbylo volné místo pro čtvrtý dvorec 

 

DĚTSKÝ DEN 

7. června 1931 se konal v Českém Brodě dětský den, který byl zahájen dopoledním 

koncertem na náměstí a odpoledne průvodem do Dolánek. Zde zahájili slavnost okresní 

hejtman J. Konopásek a starosta města F. Macháček. Všechny děti byly pohoštěny kávou 

a zákusky. 

 

ODKRYTÉ HROBY 

Hroby se skrčenými kostrami byly odkryty při výstavbě nového tenisového hřiště. 

Dělník z neznalosti kostry poškodil. Ze dvou obětních nádobek lužnického typu byla pro 

muzeum zachráněna jedna celá a z druhé pouze část. 

 

POŽÁR 

Požár vypukl v noci 14. dubna 1931 v podkroví budovy, která se nacházela na 

Havlíčkově předměstí. Včasným zákrokem místního hasičského sboru se podařilo oheň uhasit. 

 

HUSOVA OSLAVA 

5. července 1931 se konala Husova oslava, kterou zahájil starosta F. Macháček 

proslovem „Pravda vítězí” a dále pokračovaly oslavy průvodem s hudbou a lampiony na Velký 

vrch, kde byla zapálena hranice. 

 

PŘEMÍSTĚNÍ RADNICE 

2. července 1931 se městské zastupitelstvo shodlo na přemístění radnice na místo staré 

školy (budova čp.19) se zachováním tehdejšího architektonického stylu. 

 

„MÍR” 

V roce 1931 slavil 60té výročí od svého vzniku spolek „Mír”, jehož členy jsou vojenští 

vysloužilci. Spolek vznikl v roce 1871. Ve stejnokroji vystupoval do roku 1896, který potom 

vyměnili za občanský kroj. Spolkový prapor a pamětní kniha byly uloženy do muzea. 

21. června 1931 se konala slavnostní valná hromada v hotelu u Prokopa Velikého. 

 

SK ČESKÝ BROD 

SK Český Brod otevřel 2. srpna 1931 novou klubovnu na hřišti. 
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PROMÍTÁNÍ FILMŮ 

Biograf českobrodského Sokola zahájil 12. září 1931 pravidelné promítání zvukových 

i mluvených filmů. 

 

OTEVŘENÍ NOVÝCH MĚSTSKÝCH ŠKOL 

Dne 6. září 1931 bylo pořádáno slavností otevření nové budovy Masarykových 

jubilejních škol měšťanských. 

 

PŘELOŽENÉ POSVÍCENÍ 

Českobrodské posvícení přeložila rada města k žádosti postižené hostinské živnosti 

vzhledem k volbám a se souhlasem příslušných orgánů z 23. září 1931 na 4. říjen 1931. 

 

VOLBY 

Dne 27. září 1931 se konaly volby do obecního zastupitelstva. Platných hlasů bylo 

napočítáno 3127 s výsledkem: 

Sociální demokraté - 1296  

Národní demokracie - 442 

Živnostníci - 411 

Národní social. - 393 

Lidová strana – 297 

Národní liga – 122 

V ustanovující schůzi obecního zastupitelstva města Český Brod konané 31. října 1931 byl již 

počtvrté zvolen starostou F. Macháček. 

 

OTEVŘENÍ PODLIPANSKÉHO MUZEA 

 Okresní muzeum bylo otevřeno 28. října 1931 ve 14 hodin pro veřejnost slavnostním 

způsobem. 

 

13 LET REPUBLIKY 

13 let republiky bylo slaveno všemi organizacemi společnou schůzí v Sokolovně, kde 

úvodní řeč pronesl starosta města F. Macháček. Slavnostním řečníkem byl odborný učitel A. 

Vítek. Slavnost byla zakončena státními hymnami. Všechny veřejné budovy, ale i soukromé 

budovy byly ozdobeny prapory ve státních barvách. 

 

MĚSTSKÉ HODINY 

V listopadu 1931 byly staré a omšelé ciferníky městských hodin nahrazeny novými 

smaltovanými. Několik dní bez hodin ukázalo, jak byly hodiny důležité pro veřejný život. 

 

OCHRANA MATEK A DĚTÍ 

Ochrana matek a dětí má poradnu v Žitomířské ulici, kde každé úterní odpoledne udílí 

lékař zdarma radu maminkám i dětem. V roce 1931 bylo 146 dětí ve věku do 6 let. Celkový 

počet návštěv byl 873 dětí. Nemajetným maminkám bylo rozdáno mnoho dětského prádla. 
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Českobrodská sokolovna, kol. 1920. 

Zdroj: https://sokolbrod.cz/wp-content/uploads/2012/10/Sokolovna-5.jpg 

 

 

   
Podlipanské muzeum podle architekta Balšánka.  

Zdroj: Vencovy pindy: Český Brod. Vencovy pindy [online]. 

http://vencovypindy.blogspot.com/2015/01/cesky-brod.html  

  

https://sokolbrod.cz/wp-content/uploads/2012/10/Sokolovna-5.jpg
http://vencovypindy.blogspot.com/2015/01/cesky-brod.html
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1932 

ROZPOČET MĚSTA Č. BROD 

Celková potřeba 2.356.733 Kč, úhrada 1.433.129 Kč – schodek 918.604 Kč. Usneseno 

uhradit schodek 143 % přirážkou k dani činžovní, 300 % k daním ostatním a mimořádnou 

přirážku 150 % k dani pozemkové. O úhradu zbytku schodku ve výši 528.176 Kč se požádá 

zemský soud. 

 

NOUZOVÉ PRÁCE 

Za účelem zmírnění nezaměstnanosti byly v roce 1932 podniknuty tyto práce: 

kanalizace na Havlíčkově předměstí ve dvou ulicích (celkem 285 m – 22.600 Kč), na Palackého 

předměstí v ulici Mik. Aleše (110 m – 6.400 Kč), na Vanderkách (sběrač dlouhý 225 m – 

25.800 Kč, 4 ulice dlouhé 470 m – 26.800 Kč) a kanalizace ke hřišti (165 m – 7.400 Kč). 

Úpravy komunikací – vydláždění (16.300 Kč + 10.800 Kč). 

 

ROZDĚLENÍ ŠKOL 

Vznik obecné chlapecké školy a měšťanské chlapecká školy. Od 1. března 1932 

rozděleny školy na obecnou dívčí a měšťanskou dívčí školu. Měšťanské školy byly v nové 

školní budově v tzv. Masarykových jubilejních školách měšťanských na Vanderkách od 1. září 

1931. Ve staré budově školní naproti Sokolovně byly umístěny obě obecné školy. Budova na 

Komenského náměstí sloužila ke školství až do roku 1931. Od 15. listopadu 1932 byla 

proměněna na městskou radnici. 

 

TYRŠŮV HÁJ 

18. února Sokol upravil cestu ke Kutilce, vysadil podél ní stromy a zastupitelstvo 

pojmenovalo stráň nad letním cvičištěm Sokola – Tyršův háj. 

 

AUTOBUSOVÉ SPOJE 

V roce 1932 funguje spojení z Brodu do Kouřimi, Nučic, Prahy, Mochova, Mukařova 

a Kostelce nad Černými lesy. 

 

50 LET OKRESNÍ HOSP. ZÁLOŽNY 

Tento největší peněžní ústav začal fungovat 15. září 1882. Vznikl sloučením jmění 

zrušených záložen Kounicích, ve Škvorci atd. Vklady z prvotních 11.531 zl. narostly na 

70.741.523 Kč, půjčky z 72.190 zl. na 62.151.247 Kč a fondy ze 109.467 zl. na 3.429.684 Kč. 

Roku 1899 byla postavena nová budova stavitelem Janem Sklenářem z Kolína, vyzdobena 

freskami a obrazem bitvy u Lipan malíři od malířů K. Rélinka a A. Zeyera. Poté byla budova 

rozšířena. 
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OČKOVÁNÍ PROTI ZÁŠKRTU 

Očkováno celkem 282 dětí úspěšně (záškrt se u očkovaných dětí neobjevil). 

 

TOVÁRNA ČERNOVSKÝ 

 Strojírna J. Janský, dříve Černovský a spol. má nového majitele – Uherku z Brna. 

 

VÝSTAVY OBRAZŮ 

6. – 13. dubna byla v zasedací síni úřadu výstava originálů malíře V. H. Popelky 

a v květnu ve Skautském domově byla výstava originálů Jana Třeštíka z Českého Brodu. 

 

VYZNAMENÁNÍ 

29. května 1932 Národní československá společnost zahradnická vyznamenala 

Antonína Langa. Byl mu odevzdán Strnadův pohár v uznání jeho životního díla. 

 

AUTOMOBILOVÁ STŘÍKAČKA 

20. května 1932 předvedl hasičský sbor veřejnosti novou automobilovou stříkačku. 

 

HUSOVA OSLAVA 

5. července 1932 zahájil oslavu starosta města František Macháček, po něm pronesl 

slavnostní řeč Josef Pluhař, člen zahraničního výboru Národní rady. Následoval odchod 

k hranici s hudbou. 

 

SOKOLSKÝ SLET 

 K 9. všesokolskému sletu mnoho hostů usuzovalo, že českobrodská výzdoba nádraží je 

nejhezčí a nejbohatší na celé trati. Návrh dělal učitel Jan Třeštík. Projelo tudy 42 zvláštních 

vlaků. Nádraží bylo přeplněno lidmi, kteří hosty srdečně vítali a zdobili je kvítím. Členové 

Břeclavské jednoty vystoupili z vlaku a položili věnec na místo, kde bylo 27. června 1920 

zabito 5 osob při srážce vlaků, když jely na sokolský slet do Prahy. 

 

AMERICKÁ VLAJKA 

O slavnosti, konané 4. července 1932 v Tyršově domě v Praze, dostal českobrodský 

Sokol od starosty americké Obce sokolské americkou vlajku. 

 

OCHROMENÁ VYSÍLAČKA 

30. června 1932 zasáhla bouřka do liblické vysílačky. Blesk srazil anténu a porouchal 

pojistky. Zřízenec vysílačky Josef Keller nevypnul při opravě přívod el. energie a byl okamžitě 

usmrcen proudem. 

 

LUŽICKOSRBSKÝ VEČER 

Večer se konal 12. srpna 1932 v Sokolovně. Učitel Havlín z Jablkynic nacvičil s dětmi 

zpěv, deklamaci a sám podal slovní výklad. Navštívili Nymburk, Poděbrady, Kouřim, Kolín, 

Český Brod. 
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BOŽENA VIKOVÁ – KUNĚTICKÁ 

Spisovatelka, která bojovala za práva žen, byla první českou poslankyní. Její muž byl 

v Českém Brodě finančním kontrolorem v cukrovaru a za války byl státní úředník. 

 

LOUPEŽ 

 Z 2. na 3. září byla vyloupena Maloživnostenská záložna, která byla krátce předtím 

přemístěna do ulice krále Jiřího. Ukradli cca 11.000 Kč. 

 

TYRŠOVY OSLAVY 

 17. září 1932, v den výročí Tyršových narozenin byla u hřbitova zapálena hranice, kde 

byla hojná účast. 24. září 1932 byl v Sokolovně pořádán slavnostní Tyršův večer. 

 

TYRŠŮV POMNÍK 

 25. září 1932 byl v Tyršově háji odhalen Tyršův pomník, který zhotovil sochař Josef 

Škoda. Pomník i s podstavcem je vysoký 3 m. Náklady byly 1.523.546 Kč.  

 

PRONÁJEM PLYNÁRNY 

 15. listopadu 1932 byl schválen pronájem městské plynárny od 1. prosince 1932 firmě 

Progres. 

 

ROZPOČET NA ROK 1933 

Celková potřeba 2.028.318 Kč, úhrada 1.388.248 Kč, schodek 640.070 Kč a bylo 

usneseno ho uhradit 200% přirážkou k činžovní dani a 300% přirážkou k ostatním daním. 

Úhrada nekrytého schodku 142.885 Kč bude žádána příspěvkem zemského fondu. 

 

AKCE PRO NEZAMĚSTNANÉ 

 Nezaměstnaných je čím dál tím více, proto městská rada apeluje, aby se každý, kdo 

může, zúčastnil peněžitých sbírek, jejichž základem je lidská solidarita a láska k bližnímu. 11. 

prosince 1932 byla uspořádána sbírka odloženého šatstva pro nezaměstnané. 

 

KONCERT 

Místní osvětová komise pořádala 7. prosince 1932 v Sokolovně koncert ve prospěch 

nezaměstnaných. 

 

KNIHY PRO MLÁDEŽ 

 Týden před Vánoci uspořádalo Rodičovské sdružení a učitelským sborem výstavu knih 

pro mládež. Výstava byla velmi úspěšná. 
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Selská jízda v Českém Brodě. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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1933 

HLOUBENÍ STUDNÍ 

 Kvůli velkému suchu muselo být několik studní prohloubeno. Hloubení bylo velmi 

drahé (1 metr stál až 450 Kč). Vodu na praní s pro domácí potřebu museli vozit ze Šembery. 

Největším nedostatkem vody trpěly nové měšťanské školy na Vanderkách, kde nebylo dost 

vody na splachování. 

 

VÝSTAVY 

 8. – 23. ledna 1933 se v zasedací síni okresního úřadu konala výstava obrazů 

akademického malíře Aloise Wierera. 12. února 1933 byla zahájena posmrtná výstavba tvorby 

krajana Bořivoje Rambouska, který byl profesorem na gymnáziu.  

 

FARÁŘI ČSL. CÍRKVE V ČESKÉM BRODĚ 

 farářem pro Český Brod od 1. ledna 1933 byl Miroslav Zázvorka, který byl pro Kostelec 

nad Černými Lesy administrátorem. Prvním farářem v roce 1921-1923 byl Václav Kára 

z Přerova n./L., druhým v roce 1924 byl Eduard Pičman z Prahy, třetí v roce 1925-1932 byl 

Přemysl Oliva, který se stal prvním katechetou církve na českobrodských školách. Čtvrtým byl 

roku 1933 Miroslav Zázvorka, který byl pro Kostelec nad Černými Lesy administrátorem 

a roku 1934 byl přeložen do Říčan. Pátým byl Roman Petrov a šestým v roce 1935 Václav 

Poledne. 

 

VIKTOR WEIDENHOFFER ZEMŘEL 

Viktor W. byl dlouholetým starostou města, zemřel 9. února 1933 a byl pochován do 

rodinné hrobky na místním hřbitově. Na pohřbu promluvil jeho nástupce František Macháček, 

který ocenil jeho dlouholetou práci pro město. Weidenhoffer byl majitelem statku Chouranic 

a spolumajitelem továrny firmy Černovský a spol., která vyráběla hospodářské stroje. Firma 

zaměstnávala cca 200 lidí. Viktor W. měl kontakty ve Vídni, a to znamenalo rozvoj města. 

 

TÝDEN ČESKÉ KNIHY 

 Týden české knihy pořádal republikánský dorost od 26. února do 4. března 1933. 

Pojednávalo se o obecních kronikách, osvětové práci, knihovnách, rozhlase, novinářském 

dopisovatelství a venkovském divadle. Týden byl zahájen v sokolovně poslancem Ad. 

Prokůpkem a o české knize v legiích promluvil spisovatel, generál R. Medek. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 V roce 1932 bylo 7.092 výpůjček z knihovny (to je o 8,26 % více než o 2 roky dříve). 

Knihovna má 2.761 zábavných knih, 232 vědeckých a 80 dětských knih. 
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NAROZENINY PREZIDENTA T. G. MASARYKA 

 Na oslavu 83. výročí narozenin prezidenta uspořádala komise v sokolovně slavnostní 

akademii, na níž účinkovali jednota Sokol, žákovský sbor gymnázia, učitelé Zdenka Šašková 

a A. Hyksa, proslov přednesl Břetislav Zahradník jednatel Okr. osv. sboru. 

 

TRYZNA ZA DR. A. RAŠÍNA 

 Tryzna k uctění památky 10leté tragické smrti prvního ministra financí pořádal Okr. 

osv. Sbor v sokolovně 23. dubna 1933. Řečníkem byl předseda senátu Dr. Soukup, Rašínův 

přítel a spoludruh ve hnutí omladinářském. 

 

TURISTICKÉ ZNAČKY 

 Městský úřad vydal prohlášení, aby obyvatelé chránili turistické značky, protože 

prospívají turistickému ruchu, a tudíž i ekonomice města a kraje. 

 

PŮJČKA PRÁCE 

 10. dubna 1933 projevilo obecní zastupitelstvo souhlas s upsáním 5 % státní půjčky 

práce (celkem 90.800 Kč). 

 

DRUHÁ LÉKÁRNA 

 Byla by potřeba druhá lékárna, ačkoli to obecní zastupitelstvo nedoporučovalo. Další 

lékárna by obyvatelstvu prospěla. 

 

REGULACE 

 Zásluhou starosty Františka Macháčka byl schválen regulační plán potoka Šembery od 

městského parku až k ústí Tismického potoka a regulace Štolmířského potoka až na hranice 

štolmířského katastru. Současně byl přislíben příspěvek 142.000 Kč a 3.030 Kč. 

 

PRO NEZAMĚSTNANÉ 

 3. května 1933 pořádala Místní osv. komise a Vanderecké hudební sdružení 

v Sokolovně koncert pro nezaměstnané, jehož výtěžek obnášel 148920 Kč. Vystupovali 

i pozvaní hosté jako Miloslav Jeník, člen státní opery v Praze. 

 

DĚTSKÝ DEN 

 22. května 1933 pořádala Liga motoristů dětský den. Podnikla s dětmi vyjížďku do lázní 

v Poděbradech na 32 vozech, obsazených 115 dětmi a jejich průvodci. 

 

DOBROVOLNÁ DAŇ 

 Daň z domů podle počtu místností od 5 do 30 Kč byla vyhlášena městskou radou, jež 

nemá dostatek financí na zaplacení dovozu materiálu na opravu silnice. Daň má uhradit pouze 

mzdu rolníkům a kočím, protože rolníci dodají potahy zdarma, v potřebné částce 6000 Kč. 
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KASAŘI 

 31. května 1933 se vloupali zloději do okresní nemocenské pojišťovny, kde vypáčili 

pokladnu a ukradli 500 Kč. 

 

50LETÍ MĚŠŤANSKÉ ŠKOLY 

 Měšťanská škola slavila 50 let svého trvání. Škola měla dobrou pověst a vychovala řadu 

vysoce postavených odborníků. V jejím vedení se vystřídala řada lidí. Lidé se sešli u pomníku 

Prokopa Velikého. Pěvecký kroužek Sokola zazpíval, dívky recitovaly, poté byl položen věnec 

a společně byla zazpívána hymna. Poté následovaly proslovy a pozdravné projevy absolventů. 

Následovala prohlídka školy a výstavy žákovských prací. Oslava byla završena večírkem 

absolventů. 

 

LEGIONÁŘSKÝ DEN 

 2. července 1933 byl v Českém Brodě několikatisícový průvod. Oslava mě ráz výročí 

bitvy u Zborova a byla spojena s odhalením pamětí desky padlému francouzskému legionáři 

Bedřichu Nezavdalovi. Byla předvedena legionářská divadelní hra „Jak umírali“. Druhý den 

koncert vojenské hudby. Následovala Klecandova přehlídka všech přítomných korporací, kde 

hrála česká i francouzská hymna. Poté rodiče zemřelého Bedřicha N. obdrželi vyznamenání za 

svého syna za činy v boji a obětování života národu. Hrdina má pamětní desku s nápisem na 

domě čp. 270. Na závěr hymna a pochod před pomník Prokopa Velikého. 

 

HUSOVA OSLAVA 

 Oslava se konala 6. července na náměstí Komenského před novou radnicí. Řečníkem 

byl redaktor Jan Šubrt. Poté diváci s hudbou kráčeli na hranice, které byly u hřiště SK Český 

Brod. 

 

OBOHACENÍ SBÍREK MUSEJNÍCH 

 Okresní Podlipanské muzeum převzalo 11. září 1933 lichtenštejnské lesnické sbírky 

z černokosteleckého zámku. Sbírku založil pan Bělík. 

 

HOSPODYŇSKÁ ŠKOLA UZAVŘENA 

 Ředitelství školy 15. října 1933 oznámilo, že se škola uzavírá na školní rok 1933/1934 

z důvodu nedostatku žákyň. 

 

15. VÝROČÍ REPUBLIKY 

 Žáci slavili ve třídách a poté v sokolovně. Legionáři slavili u pomníku Prokopa, kde 

byly v rozích pomníku zapáleny ohně. Dopoledne se shromáždilo občanstvo. Následoval 

Proslov starosty a poté běh družstev městem Vítěz. Vztyčena vlajka na stožáru za doprovodu 

hymny. Večer divadelní představení na oslavu výročí. 

 

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 1934 

 Potřeba 2.073.605 Kč, příjmy 1.508.946 Kč a schodek 564.659 Kč. Přirážkami 

a úhradou nekrytého zbytku schodku ve výši 104.814 Kč bude schodek uhrazen. 
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ŠVEHLOVA LÍPA 

 K uctění památky státníka Antonína Švehly zasadil republikánský dorost v Jiráskových 

sadech 29. října Švehlovu lípu u Husova pomníku. 

 

P. ALOIS KAŠPÁREK 

 Zemřel 26. listopadu 1933. Vojenský kněz, sloužil u námořnictva, byl farářem 

a českobrodským děkanem. 

 

 
Děkan Alois Kašpárek. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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Pomník Prokopa Velikého, Český Brod 1933. 

Zdroj: https://www.google.cz 

  

https://www.google.cz/


 61 

1934 

PANYCHIDA 

 V neděli 21.ledna se v českobrodské sokolovně konala za účasti celého Podlipanska 

panychida za Antonína Švehlu, spolubudovatele republiky a státníka. Sokolovna byla naplněna 

do posledního místa jak předsedy samospráv, tak i početným obyvatelstvem. Pořad byl 

následující: pěvecký sbor českobrodského Sokola zazpíval píseň „Z osudu rukou“, Václav 

Výborný přednesl báseň „Mrtvému hospodáři“, řečník pan Beran osvětlil Švehlovu velkou 

osobnost a poté následovaly projevy pana starosty Františka Macháčka a zástupce okresu Jiřího 

Sixty. Zazněla i Švehlova oblíbená píseň „Skřivánek zpívá“ a báseň „Země mluví“, při nichž 

všechny skupiny národa: Sokol, DTJ, orlové, legionáři, selská jízda a hasiči drželi čestnou stráž.  

Za doznívání státní hymny skončila tato dojemná slavnost. 

 

84. NAROZENINY T. G. MASARYKA 

 Společná oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka se konala 6.března v Lidovém 

domě. Slavnostním řečníkem byl pan prof. Macoun. Pěvecký sbor českobrodského gymnázia 

přispíval ke společné oslavně pod vedením prof. Granáta. 

 

JAN KUBELÍK 

 V neděli 25. března byl v českobrodské Sokolovně uspořádán koncert Jana Kubelíka – 

českého Paganiniho, našeho největšího houslisty. 

 

ČESTNÝ OBČAN 

 Českobrodský redaktor, spoluzakladatel a dlouholetý předseda „Jednoty českobrodských 

novinářů“, pan Josef Miškovský se dne 10. března 1934 dožil 75 let. 

 Jeho týdeník „Naše Hlasy“, patří mezi nejlepší české týdeníky. Kromě novinařiny se pan 

Miškovský zabývá i historií a vydal knihy s názvem „Poklady pánů Smiřických“, „Kacíři a první 

evangelíci na Českobrodsku“. Mimo to byl aktivní i v městské a okresní samosprávě. Český Brod je 

mu vděčný za mnoho. Město mu vzdalo poctu udělením čestného občanství, pojmenovalo po něm 

ulici, která vede od jeho obydlí k dráze a v muzeu byla odhalena jeho busta. 

 

VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 

 Ve čtvrtek 24. 5 se ve Vladislavském sále konala volba prezidenta republiky. Zvolen 

prezidentem byl již po čtvrté prof. T. G. Masaryk. Na oslavu této volby byla ve městě 

uspořádána oslava. Za přítomnosti velkého množství obecenstva promluvil u pomníku Prokopa 

Velikého pan starosta Macháček a po jeho řeči následoval lampionový průvod doprovázen 

hudbou. 

 

STAROSTOVY NAROZENINY 

 Dne 29. května oslavil náš pan starosta, František Macháček, své šedesáté narozeniny. 

Jeho snaha o rozvoj a zvelebnění města mu zajistila lásku a oddanost všech spoluobčanů. 
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ZAJÍMAVOST- 1. AUTOMOBIL 

 Je to přesně 30 let od doby, kdy si v květnu 1904 městský lékař pan Šimáček pořídil první 

automobil v Českém Brodě. Později jich ovšem přibývalo tolik, že postupně úplně vytlačily 

koněspřežné povozy. 

 

OBČANSKÁ ZÁLOŽNA- VÝROČÍ 

 Letos 18. května 1934 je to již 70 let od založení českobrodské Občanské záložny. Prvním 

předsedou byl notář Schütz. 

 

LIPANY 1434-1934 

 Aby vzpomínkové akce na pětisté výročí bitvy u Lipan dopadly co nejlépe, zabýval se 

výbor touto akcí již 2 roky a do organizací byla zapojena i Národní rada. Městská rada vydala 

žádost k obyvatelům, aby při příležitosti oslav a velké účasti turistů dali své domy do pořádku 

a ve městě udržovali čistotu.  Co se týká programu, byl následující: dopoledne 27. května vyšel 

průvod korporací z Liblic k pomníku Prokopa Velikého. Následoval příjezd ministerstva 

obrany, přehlídka vojenských útvarů a korporací a projev ministra Národní obrany pana 

Bohumíra Bradáče. Odpoledne byla vztyčena státní vlajka za doprovodu státní hymny, po čemž 

následovaly projevy významných občanů. Na Lipanské mohyle byla odevzdána pamětní deska 

za doprovodu chorálu „Kdož jste Boží bojovníci“. Slavnost se opravdu vydařila v každém 

směru. 

 

OPRAVA KOSTELA NEJSV. TROJICE 

 V druhé pol. září 1934 byla provedena zatím nejnutnější oprava kostelu sv. Trojice, 

kterému hrozilo sesunutí. Větší oprava bude provedena později. 

 

POŽÁR 

 V noci na sv. Václava vypukl na nádraží požár, který vzplál z lisované slámy. Požár byl 

naštěstí ihned uhašen místními hasiči. 

 

KRÁLOVSKÁ TRYZNA 

 Vpředvečer pohřbu jugoslávského krále Alexandra 17. října 1934 byla uspořádána 

v českobrodské sokolovně tryzna pod patronátem Okresního osvětového sboru. Pěvecký sbor 

Sokola přednesl jugoslávskou hymnu, projevy zajistili místní učitelé. 

 

SPOŘITELNA 

 Stavba městské spořitelny začala v říjnu 1934 bouráním starého domu čp. 45 na Husově 

náměstí. Architektem nové stavby je pan Novotný z Prahy, stavitelem Jaroslav Hájek z Českého 

Brodu. 

 

Z OKRESNÍ NEMOCNICE 

 S celkovým počtem 5997 pacientů za rok 1934 se českobrodská nemocnice řadí 

k největším nemocnicím v Čechách. I přesto, že je denně ošetřeno okolo 246 nemocných, trpí 

nemocnice nedostatkem místa. 
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 Stále panuje epidemie spály a záškrtu, a tak je nemocnice neustále plná. Mezi tím, co se 

spála šíří mírněji a pomaleji, je záškrt rychlejší a má mnohem větší úmrtnost. 

 

POČET BUDOV 

Počet budov, čísel popisných, dosáhl v roce 1934 čísla 990.  Pro srovnání v roce 1891 

to bylo 350 budov. 

 

KRIZE V PRŮMYSLU 

Krize v tomto roce dosahuje svého vrcholu. Pro představu v továrně Černovský 

a spolek, kde bylo v době rozmachu okolo 200 zaměstnanců, je v tomto roce zaměstnáno 

celkem 6 osob. Kottův parní mlýn nepracuje již celý rok. 

 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 

 Sirotkům, dětem nezaměstnaných a chudým starým lidem uspořádala městská rada dne 

24. 12. vánoční nadílku. Rozdáno bylo 435 vánoček, finanční obnosy, maso, mýdlo, cukroví, 

čokoláda i šatstvo a obuv.   

 

POMOC NEZAMĚSTNANÝM 

 Městská rada v Českém Brodě společně s místními dobročinnými korporacemi, 

Červeným křížem, obecní komisí a dalšími, provedla sbírku odloženého šatstva a prádla pro 

nezaměstnané a taky pronesla provolání, aby ti, kdo mají zaměstnání a výdělek, v zimních 

měsících poskytli strádajícím dobrovolnou daň. 

 

 
Typická dámská móda ve 30.letech. 

Zdroj: AUTOR NEUVEDEN. dramaticalrose.cz [online]. [cit. 6.11.2018]. 

dramaticalrose.blogspot.com  
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1935 

ŽEBROTA 

 Kvůli stále trvající nezaměstnanosti se velice rozrostla žebrota. Spousta lidí přijde denně 

prosit. Soucitní lidé, kteří mají možnost, žebrákům pomáhají. Mezi žebrajícími jsou ale i lidé, 

kteří si, i když to nepotřebují, udělali ze žebroty řemeslo. Nejsmutnější na tom je, že se 

k žebrotě navádí i mládež. Aby tomuto „řemeslu“ městská rada zabránila, zavedla proto 

almuženky. 

 Okresní komitét pro stravování vyvařoval v roce 1935 denně polévku pro 490 dětí a více 

než 70 dospělých. Zároveň pořádal sbírky pro chudé – např. na městském úřadě, nebo v redakci 

Našich Hlasů. 

 

POŽÁR 

 V noci 17. na 18. února vyhořela parní pila v pile pana Strobla a požár zničil i značné 

množství dřeva. Místní i okolní hasičské sbory však zabránili šíření požáru na plynárnu a domy 

ležící v blízkosti Havl. předměstí. 

 

OSLAVA 85. NAROZENIN PREZIDENTA REPUBLIKY 

 Oslava narozenin prezidenta T. G. Masaryka se v Českém Brodě konala zvlášť 

slavnostně. Oslavy pořádaly školy před 7. březnem, aby mládež měla po celý den 7. března 

volno.  Slavnost se konala v Lidovém domě, za přítomnosti hudebního kabaretu a pěveckého 

sboru gymnázia. 

 

PROMENÁDNÍ CESTA 

 Po obou březích nově regulované Šembery vznikla pěkná promenádní cesta z parku až 

na sokolské hřiště. Na nové cestě jsou vysázeny japonské jerlíny ze Žehuně (celkem 90 stromů). 

 

NOČNÍ LOUPEŽ 

 V noci z pondělí na 8. dubna byla v módním závodě K. Steina v Českém Brodě spáchána 

loupež. Odcizeno bylo zboží v hodnotě kol. 10.000 Kč. Majitel byl naštěstí proti vloupání 

pojištěn. 
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TRAGÉDIE NA NÁDRAŽÍ 

 Na zdejším nádraží došlo v noci 5. dubna k tragickému zakončení noční výpravy na 

uhlí. Josef Trojan a mladší Boh. Nágl byli při seskoku z vagonu sraženi protijedoucím 

rychlíkem. Trojan byl na místě mrtvý a Nágl zemřel při převozu do nemocnice. 

 

VOLBY 

 Při volbě do poslanecké sněmovny konané 19. 5. bylo odevzdáno celkem 3485 platných 

hlasů a z těch obdrželi: 

    republikání  227 hlasů 

                soc. demokraté 1170 hlasů 

   nár. socialisté 468 hlasů 

   komunisté  94 hlasů 

   lidovci  232 hlasů 

   živnostníci  514 hlasů 

   Gajdovci  50 hlasů 

   skupina úředn. 22 hlasů 

   Němci  13 hlasů 

                Nár. sjednocení 695 hlasů 

 

Při volbě do senátu obdrželi: 

                soc. demokraté 1038 hlasů 

                Nár. sjednocení 604 hlasů 

                živnostníci  454 hlasů 

                nár. socialisté 421 hlasů 

    lidovci  221 hlasů 

    republikáni  201 hlasů 

 

Při okresních volbách 26. 5. obdrželi: 

                 soc. demokraté 1120 hlasů 

                 Nár. sjednocení 560 hlasů 

                 živnostníci  494 hlasů 

                 nár. socialisté 396 hlasů 

     republikáni  230 hlasů 
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     lidovci  203 hlasů 

     komunisti  112 hlasů 

     fašisti  38 hlasů 

 

 Při okresní volbě bylo pořadí opět stejné a zajímavostí je to, že se zde objevila strana 

fašisté, která obdržela 38 hlasů.          

     

HUSOVA OSLAVA 

 Městská rada uspořádala oslavu památky mistra Jana Huse dne 5. července 1935. Večer 

před radnicí promluvil pan Miroslav Křivánek. Po promluvu následoval průvod, který 

u památníku položil věnec a poté se odebral k hranici na hřiště SC. 

 

OKRESNÍ ZEMĚDĚLSKÁ POJIŠŤOVNA 

 Okresní zemědělská pojišťovna se koncem června přestěhovala do vlastního domu na 

rohu Komenského náměstí, který adaptovala ze starého domu. 

 

POŽÁRNÍ SIRÉNA 

 Elektr. požární siréna byla namontována na městské radnici, aby v případě požáru 

upozornila členy hasičského sboru ihned, namísto nepraktického svolávání hasičskou trubkou. 

 

OBNOVA KOSTELA SV. GOTHARDA 

 5. září 1935 odsouhlasila městská rada vnitřní obnovu a vymalování děkanského 

chrámu. 

 

LOUPEŽ V NEMOCNICI 

 V noci 31. července vyloupili lupiči kancelář nemocnice. Odborně navrtali pokladnu 

a odcizili 22.800 Kč z trezoru a dalších 8.000 Kč z přihrádky. Škodu zlikvidovala Česká 

pojišťovna. 

 

BRANNOST LIDU 

 Dne 1. září 1935 se konala v zasedací síni v Českém Brodě schůze okresního výboru 

pro zvýšení brannosti lidu. 
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VÝROČÍ SAMOSTATNOSTI 

 Sedmnácté výročí svobody a státní samostatnosti se slavilo v Sokolovně za vysoké 

účasti obyvatel. Zazněly oslavné proslovy a akcí provázel také pěvecký sbor gymnázia. Účast 

byla hojná a obyvatelstvo si rádo připomnělo vznik samostatného státu. 

 

VÝSTAVA 

 Dne 8. a 9. prosince 1935 se v budově Masarykových městských škol konala výstava 

ručních prací žáků a dobré české knihy. Výstava byla hojně navštívena obyvatelstvem i rodiči 

a žáky z okolí a byly na ni pouze kladné ohlasy. 

 

NEŠTĚSTÍ 

  Pan Václav Hloušek, legionář a poštovní zřízenec, byl dne 21. prosince sražen 

rychlíkem na nádraží v Českém Brodě při výkonu své služby. Stal se obětí předvánočního ruchu 

a návalu vánočních zásilek. 

 

VÁNOČNÍ NADÍLKA 

 Jako každý rok, tak i letos, byla chudým, sirotkům a dětem nezaměstnaných nadělena 

vánoční nadílka. 

 

ZPRÁVA MĚSTSKÉHO INŽENÝRA 

• Počet budov dosáhl koncem roku 1935 čísla 997. 

• V rámci nouzových prací pro zmírnění nezaměstnanosti bylo provedeno několik prací. 

Například: úprava ulic, prodloužení městské kanalizace, oprava asfaltového povrchu v 

ulice Tyršova a jiné. 

• Byl proveden a schválen regulační plán nové části města. 

• Bylo provedeno velké množství novostaveb a rekonstrukcí budov. Například: Občanská 

záložna, Spořitelna, která byla dostavěna a má č. p 1000, státní budova berné správy 

a jiné. 
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Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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1936 

ROZVOJ MĚSTA 

 Koncem roku 1935 vykazuje město 1000 domů a 5657 obyvatel. Proti roku 1930 tato 

čísla vykazují za 5 let přírůstek 133 domů a 271 obyvatel. Zajímavé je klesání počtu obyvatel 

jednotlivých domů a tím i nesporné zvýšení bytové hygieny. V roce 1911 připadlo na 1 dům 

10,8 obyvatel, v roce 1921 8,1, v roce 1930 6,2 a v tomto roce už pouze 5,6. Za 25 let se počet 

redukoval takřka na polovinu, hlavně zásluhou poválečného stavebního ruchu. 

 

POŽÁR 

 16. ledna 1936 v 10 hod. večer shořela střecha přístavku Cukrovy mýdlárny u Šembery. 

Oheň se nešířil. 

 

 NOVÝ OKRESNÍ HEJTMAN 

 Českobrodský rodák, JUDr. Antonín Strach, převzal 31. ledna 1936 jako okresní 

hejtman správu politického okresu českobrodského po bývalém okresním hejtmanovi 

Konopáskovi, který odešel do výslužby. 

 

NOVÍ ADVOKÁTI 

 K místním advokátům Dr. Axamitovi, Boučkovi, Říhovi, Frankovi přibyli letos dva 

nový advokáti: Dr. Václav Markl a nově usazený Dr. Pohorecký. 

 

LOUPEŽ 

 Do Masarykových měšťanských škol vnikli v noci na 24. února 1936 sklepem ze strany 

silnice pachatelé a odcizili některé školní pomůcky a poškodili skříně a jiný nábytek, když je 

páčidlem otvírali. 

 

OSLAVA 

 Na oslavu 86. narozenin pana prezidenta T.G. Masaryka pořádala Míst. osv. Komise 6. 

března v Lidovém domě hudební akademii za spoluúčinkování Vandereckého hudebního 

sdružení, mistra Ondříčka, pěveckého sboru žákyň gymnasia a sólistů. Úvodní slovo 

promluvila prof. Helena Ivanová. 

 

HLÁŠENÍ POŽÁRŮ 

 Podle usnesení hasičského sboru a policejní komise v Českém Brodě, schváleného 

městskou radou, ohlašuje se vypuknutí požáru v místě trvalým, nijak přerušovaným koukáním 

poplachové sirény, umístěné na budově policejní strážnice. Požáry v okolních obcích budou 

hlášeny přerušovaným houkáním. 

 

 



 70 

LESY 

 Městské zastupitelstvo v řádné schůzi 8. června 1936 učinilo usnesení, v němž schvaluje 

koupi revíru doubravčického za průměrnou cenu 1.700 Kč za 1 ha lesa, 46.5 ha zemědělské 

půdy za cenu 5.985 Kč za 1 ha, myslivnu ve Vrátkově, hájovnu v Doubravčicích, Kozojedech 

a Tuchorazi za 95.000 Kč, vedle 11.5 % poplatků.  

 

III. ČESKOBRODSKÝ OKRUH 

 Třetí okruh českobrodský, automobilový a motocyklový závod, se konal letos 3. května 

a byl toho druhu největší závod v Čechách. Toho dne bylo napočítáno v Českém Brodě na 7000 

motorových vozidel. 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 

 Městská knihovna byla v roce 1935 přestěhována do světlejších místností. Počet čtenářů 

stoupl na 365. Půjčeno bylo 17.246 svazků. Knihovna obsahuje přes 6.000 svazků hodnotné 

četby. 

 

JUBILEJNÍ SLAVNOSTI 

 Na oslavu 800. výročí založení kostela sv. Gotharda v Čes. Brodě, se konaly jubilejní 

slavnosti s tímto programem: Dne 19. dubna 1936 konána přednáška „Obraz doby před 800 léty 

za zřetelem k Čes. Brodu a založení kostela sv. Gotharda“. Přednášel V.V. Kremer, koncipista 

Okr. úřadu, který též jako bývalý asistent prof. Pekaře napsal dějiny chrámu.  

V době od 3. – 10. května se konaly v kostele duchovní slavnosti. Dne 10. května 1936 

kromě Chrámových pobožností, se konal odpoledne po náměstí Eucharistický průvod a večer 

zakončení slavnosti slavnostním shromážděním, kde promluvil Dr. Jozef Doležal, spisovatel 

z Prahy. Na to byla předvedena scénická hra z dějin českých „Hvězda spásy národa“ od V.V. 

Kremera. 

 

LETECKÁ NEHODA 

 Letecké posádky z Košic, Píšťan, a Olomouce byly nuceny nouzově přistát v okolí 

Českého Brodu 11. května v 8 hod. ráno, když letěly do Prahy ke zkouškám leteckých oslav. 

Ocitly se v husté mlze a ztratily orientaci. Dvě silně poškozená letadla přistála u státní silnice 

k Nové Vsi, několik u Štolmíře a Černík, u Tlustovous a Úval. Letci vyvázli bez úhony. 

 

OSLAVA 

 Oslava svátku mistra Jana Husa uspořádána byla, jako každoročně, místní osvětovou 

komisí v neděli, dne 5. července, pod záštitou městské rady. Slavnostní proslov k četným 

posluchačům shromážděným před radnicí, učinil Dr. Boh. Rak, vrchní školní rada. Po projevu 

se konal průvod městem k hranici, která byla zapálena u hřiště sportovního klubu. 

 

PŮJČKA NA OBRANU STÁTU 

 U peněžitých ústavů v Čes. Brodě upsáno celkem 2 480 000 Kč, kromě úpisů. 
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ZATEMNĚNÍ MĚSTA 

 Jako příprava proti leteckému útoku, bylo provedeno zatemnění města 10. července od 

22. – 23. hodiny. Druhý poplach uspořádán 15. července o 1. hodině ranní.  Třetí ve středu. Na 

poplach upozorněno zvony, továrními houkačkami, sirénami a troubením. 

 

NEZAMĚSTNANOST 

 Nezaměstnanost v době podzimní, aspoň v našem městě, ubylo. Lidé byli hojně 

zaměstnáni na úpravě tratě z Čes. Brodu do Úval, mnoho lidí našlo zaměstnání při dobývání 

plodin v zemědělství a v cukrovarské kampani. Poprvé po dlouhé době, se na výložkách ústavní 

práce v Č. Brodě, hledali zaměstnanci pro cukrovar. 

 

PREZIDENT E. BENEŠ 

 Pan prezident Dr. Edvard Beneš, spolu s ministrem nár. obrany Machníkem, projížděl 

Brodem 24. srpna 1936 z východočeských manévrů. 

 

MANÉVRY VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH 

 Na cestě z manévrů do Prahy procházely 25. srpna dva pražské pluky, 5. a 28., již za 

tmy Č. Brodem v čele s plukovními hudbami. Na noc zůstal tu 28. pluk a jeho prapor, 

provázený čestnou rotou, uložen byl přes noc na městské radnici. Starosta města s celou 

městskou radou uvítal pluk srdečně před radnicí. 

 

OBRAZ PATRONŮ 

 Obraz, sedmi patronů země české, vymaloval v chrámu sv. Gotharda akad, malíř 

Antonín Haisler z Prahy, nákladem pí. Řehové. Vkusně malovaný obraz přispěl velmi 

k výzdobě chrámu Páně. 

 

ODBORNÁ ŠKOLA 

 Odborná škola holičská, kadeřnická a vlásenkářská byla otevřena 7. října 1936, za 

přítomnosti zástupců úřadů, společenství a zájmových korporací v městské budově. 

 

MOST PŘES ŠEMBERU 

 V září 1936 došlo k přestavbě mostu přes Šemberu, na silnici směrem ke Kolínu. Most 

byl rozšířen asi o 80 cm a tím byla rozšířena i vozovka, která je vydlážděná kostkami a vede 

z náměstí, Kouřimskou branou až za most. 

 

VYSÍLAČKA U LIBLIC 

 V bezprostřední blízkosti města, na katastr obce Liblic, postavena v roce 1936 

v podzimních měsících nová vysílací anténa, 280 m vysoká. Československo má tedy druhou 

nejvyšší anténní věž v Evropě. 
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OSLAVA SVÁTKU 

 Oslavu 28. října 1936 pořádala místní osvětová komise v Čes. Brodě, pod protektorátem 

městské rady, ve středu v 10 hod. dopoledne v sokolovně. Slavnostní řečnicí byla prof. Helena 

Zvanová. Spoluúčinkovalo Vanderecké hudební sdružení a pěvecký kroužek učitelů. V 11 hod. 

pořádán štafetový běh městem, o putovní cenu Občanské záložny. Start a cíl na náměstí 

u pomníku. 

 

KRÁLOVSKÁ NÁVŠTĚVA V PRAZE 

 Rumunský král Karel II. Projel letošním roku českobrodským nádražím 28. října 1936, 

v 8:45 hod. ráno, aby oplatil návštěvu prezidenta republiky Dr. E. Benešovi. Nádraží bylo 

bohatě vyzdobeno, jako celá trať, kterou Král projížděl. Nástupiště bylo před příjezdem 

přeplněno úředními hodnostáři, legionáři, sokoly 1 DTJ, Orlem, hasiči, skauty, samost. stráží, 

cechem řeznickým, Selskou jízdou, Stráží svobody, žactvem a občanstvem. 

 Vlak projel nádražím bez zastávky a občanstvo se odebralo s hudbou a v průvodu do 

Sokolovny kde se účastnilo oslav 28. října. 

 

PÉČE O NEZAMĚSTNANÉ 

 Investiční práce nouzově započaly v druhé polovině března úpravou ulice Sportovní 

a ulice pod Malým vrchem. V květnu upravovala se ulice Moravská a během letních měsíců 

byla položena nová kanalizace v ulici Maroldově, Rašínově, a Žižkově. Koncem měsíce srpna, 

zahájena úprava zbytku ulice Habrmanovy. 

 

ÚMRTNOST 

 Na místním hřbitově bylo pochováno v roce 1936 celkem 192 mrtvých z toho 68 občanů 

českobrodských. Dále 10 občanů pohřbeno žehem. 

 

NAROZENÝCH  

 Narozených podle matr. výkazů farních úřadů obojího pohlaví 230. 

 

POČET OBYVATEL 

 Celkový počet obyvatel města koncem roku 1936: 5659. 
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1937 

KNIHOVNA 

 Městská knihovna v Čes. Brodě zaznamenala v roce 1936 celkem 21.212 výpůjček. 

Přibylo nových 598 svazků. 

 

MOBILIZACE MRAVNÍCH SIL 

 Mobilizace mravních sil národa na obranu státu, jest heslo manifestace okr. osvětového 

sboru v českobrodské sokolovně, dne 28. února 1937. Promluví jedn. Okr. osv. Sboru p. Bř. 

Zahradník, šk. Inspektor p. L. Kohout a plukovník gen. štábu p. Vejmelek. Zpívá učitelský sbor. 

 

 OSLAVA 

 Osvětová komice pořádá 5. března akademii na oslavu 87. narozenin prezidenta – 

Osvoboditele T.G. Masaryka, v sále Lidového domu. Účinkuje učitelský pěvecký sbor, 

Stanislav Ondříček zahraje proslulý houslový koncert Mendelssohnův. Pořad oslavy bude 

ukončen státní hymnou. 

 

MASOPUST 

 Vliv polevující hospodářské krize se projevuje i v zábavách. O letošním masopustě se 

v městě konalo 12 plesů a tanečních zábav. Českobrodské jubileum, povýšení na město 

královské bude uspořádáno 30. května, ve výročí Lipanské bitvy. 

 

ÚPRAVA SILNICE 

 Okresní úřad schválil úpravu silnice Čes. Brod – českobrodské Zahrady od Tismické 

silnice. Náklad rozpočtu 520.000 Kč bude uhrazen přislíbenou subvencí. Město se zavázalo 

dovozem veškerého matriálu, což si vyžádá, asi 1400 potahových dnů. 

 

DUCHOVNÍ SLAVNOSTI 

 Duchovní slavnosti v Čes. Brodě v kostele sv. Gotharda se konaly 1. – 9. května 1937. 

 

ODDLUŽENÍ 

  Ve schůzi městské rady 4.února informoval p. starosta města Macháček o tom, že Český 

Brod bylo prvé 3 měst, které bylo vzato do úpravy dluhů. Do úpravy byly pojaty jednak tíživé 

dluhy 4 042 242 Kč a sanační zápůjčky 210 242 Kč. Celkem 4 257 510 Kč. 

 

ROZŠÍŘENÍ MĚSTSKÝCH LÁZNÍ 

  Městská rada ve schůzi 25. března schválila návrh úpravy a rozšíření městských lázní 

nákladem 20 000 Kč. 
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BRANNÝ SRAZ SOKOLA 

 Sokol Č. Brod nařídil na neděli 18. dubna veškerému družstvu branný sraz. Srazu se 

zúčastnilo 685 sokolských příslušníků. 

 

VÝSTAVA OBRAZŮ 

 Výstavu obrazů, prof. zdejšího r. gymnasia, akadem. Malíře Františka Částky, 

uspořádala místní osvětová komise v neděli dne 2. května. Slavnostním řečníkem byl prof. 

Tuček. Výstava se konala v domě pí. Dr. Bednaříkové – Thurnvaldové pod kostelem. Výstava 

obsahovala 78 olejomaleb krajiny. Část uměleckých děl byla věnována i našemu kraji. Výstavu, 

která byla týden přístupná, navštívilo přes 2.000 návštěvníků. 

 

PAMÁTNÍK VOJÍNŮ V KOSTELE 

 Památník padlých vojínů a zemřelých v první světové válce byl zřízen v kostele sv. 

Gotharda, v podvěžní kapli panny Marie. Návrh na desku se jmény padlých a zemřelých vojínů 

byl zhotoven dle pokynů památkového úřadu v Praze a provedení obstarala firma Rada z Prahy.  

Památník obsahuje jména 120 vojínů z Čes. Brodu a 49 jmen cizích vojínů a válečných 

zajatců, kteří v Čes. Brodě za světové války zemřeli a jsou zde na hřbitově pohřbeni. Památník 

dal zhotovit svým nákladem p. JUDr. Emil Říha, advokát v Čes. Brodě a bývalý voják. 

Odhalení se konalo v neděli 9. května 1937. 

 

IV. ČESKOBRODSKÝ OKRUH 

 IV. Českobrodský okruh, automobilový a motocyklový závod, se konal v neděli 23. 

května. Krásné počasí a dobrý sport přilákali do města tisíce návštěvníků. Vítězem se stal 

Českobrodský rodák Jiří Tohl. Tento závod má již svou tradici a nemalou měrou přispívá 

k dobré propagaci města. 

 

TRAGICKÁ SMRT 

 Všechen denní tisk přinesl zprávu, že známý místní advokát JUDr. Rudolf Traub, 

ukončil skokem pod vlak u Štolmíře svůj život. Pocházel z vlastenecké rodiny v Chebu. Před 

válkou se stal známý obhajobou Dr. Švihly, ve kterémžto sporu zastával názor prof. T. G. 

Masaryka. Část korespondence se s ním nachází v archivu podlipanského muzea. Za války 

v roce 1918, pro radikální české smýšlení, musel opustit Cheb, odstěhoval se do Prahy a později 

do Čes. Brodu. Po válce působil jako publicista. Vydal několik spisů z obou práv. V poslední 

době trpěl nervovou chorobou, která byla asi také příčinou tragického skonu. 

 

JUBILEUM 500 LET POVÝŠENÍ ČESKÉHO BRODU NA MĚSTO KRÁLOVSKÉ 

   Roce 1437 bylo město Český brod prohlášeno císařem Zikmundem městem 

královským. Podle zápisu v archivu zemském, stalo se tak 4. února. Městská rada vidí právem 

povýšení Čes. Brodu na město královské, jako důležitý historický okamžik pro další jeho vývoj 

a blahobyt jeho občanů, oceňuje zásluhy starostlivých otců města před 500 lety a rozvoj 

městské samosprávy a rozhodla se vzpomenout na tento okamžik slavnostním způsobem.  

 

  



 75 

 

 
Plovárna Jureček v Říčanech 

Zdroj: jurecek-ricany.cz.  Nasregion.cz [online]. [cit.  5.11.2018].  Dostupný na WWW: 

http://nasregion.cz/jih/legendarni-plovarna-jurecek-za-prvni-republiky-luxus-hodny-

filmovych-hvezd-vrati-se-do-puvodni-podoby 

 

 
Hospodářská výstava v Šumperku 1935 

Zdroj: VŠM.   Sumpersko.net [online].   [cit.   5.11.2018].    Dostupná n WWW: 

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-1938--

12393/clanek 

  

https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-1938--12393/clanek
https://zpravodajstvi.sumpersko.net/Sumpersko-v-obdobi-prvni-republiky-1918-1938--12393/clanek
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1937 

ZBOROVSKÉ OSLAVY 

 Uspořádala jednota Českobrodské obce legionářské. Za účasti vojenské hudby 

z Čáslavě. V sobotu večer se konal koncert a ohňostroj. Druhý den v poledne seřazení všech 

legionářů a krojovaných korporací u nádraží. Poté následoval průvod k pomníku Prokopa 

Velikého, kde byl k prstím 3 legionářských bojišť položen věnec a vztyčena státní vlajka. Na 

veřejném projevu promluvil plukovník Viktor Svoboda. Odpoledne a večer se konala zábava 

v sokolské zahradě a tanec. Akci přálo hezké počasí a zavítalo na ni mnoho lidí. 

 

HUSŮV SVÁTEK  

 Místní osvětová komise uspořádala pod protektorátem městské rady společnou oslavu 

památky Jana Husa. V pondělí 5. července promluvil před radnicí škol. insp. Kohout. Poté se 

občané odebrali v průvodu k hranici, která se zapálila u hřiště S.K. K pomníku Jana Husa 

v parku pak byl položen věnec. 

 

KNIHOVNA DR. RUDOLFA TRAUBA 

 Knihovnu zemřelého Dr. R. Trauba koupil kolínský antikvariát Straka za 52.000 Kč. 

Knihovna obsahovala 22.000 svazků a patřila k největším soukromým knihovnám u nás. 

Z velké části knihovnu tvořily knihy z pozůstalosti Dr. Podlipného. O některé svazky se zajímá 

i naše městská knihovna a začala jednat s firmou Straka o odprodeji. 

  

ÚMRTÍ  

 22.7. umřel bez stonání pan Hynek Fischel ve věku 83 let. Byl to bývalý uznávaný 

obchodník. Byl jedním z prvních Čechů-židů v krajině a před 56 lety jedním ze zakladatelů 

prvního Česko-židovského plesu v Českém Brodě. 

 

ÚMRTÍ  

 21. srpna zemřel správce městského úřadu Karel Beneš. Byl činný v mnoha korporacích. 

Osvědčil se jako úředník městského úřadu. Jménem města se s ním rozloučil starosta pan 

Macháček. Jménem úřednictva pan Neumann. Jménem sportovního klubu pan Vávra. A pan 

Lukeš za všechny kamarády. 

 

JUBILEUM STRANY  

 Slavnost 40. výročí založení socialistické strany v Českém Brodě se konala 4. – 5. září. 

V sobotu byl položen věnec k pomníku Prokopa Velikého. V neděli ráno byly odstartovány 

cyklistické a chodecké hlídky. V 10 hodin pak započal volejbalový turnaj. V poledne pak 

odstartoval koncert hudby Stráže Svobody z Prahy. Odpoledne a večer pak byla zábava 

s tancem. Akce se povedla a zavítalo na ni dost lidí. 
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STROPY V GYMNÁZIU 

 Reálné gymnázium po dobu adaptací stropů bylo úředně uzavřeno. Nepodařilo se sehnat 

náhradní třídy po městě, a tak byla výuka přerušena. Po prázdninách se začalo vyučovat střídavě 

dopoledne a odpoledne v obecných a privátních školách. Bylo těžké sestavit v tomto chaosu 

rozvrh a ředitelství ústavu i profesorskému vzoru místní veřejnost projevovala sympatie. 

 

STROPY SE PROPADLY 

 Při vnitřní adaptaci domu pana Justice, který je chráněn Památkovým úřadem, se 

propadly stropy. Dnešní majitel domu nechal dělat železobetonovou konstrukci kvůli 

modernizaci vnitřku domu. Naštěstí při této nehodě nedošlo k žádnému zranění. 

 

TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK ZEMŘEL 

 V září přepadla náš národ a stát přebolestná, těžká a nenahraditelná ztráta. Před úsvitem 

14. dne měsíce navždy odešel prezident T. G. Masaryk. Ve chvíli, kdy na obzoru Evropy 

hrozivě vystupovaly a houstly mraky, nás opustil náš velký vůdce, velký duchem, srdcem 

i činem. Velký zvoník na té „zvonici světa,“ na které podle Masarykových slov také my – jako 

kdysi hoši na čejkovické věži chceme zvoniti, abychom svému národu dobyli rovného místa 

mezi ostatními národy. Masaryk to chtěl a také to dokázal. Bylo jeho zásluhou, že na „zvonici 

světa“ počal po staletích ozývati se mezi ostatními národy také hlas našeho českého zvonu.  

 Svým zvonem nejprve burcoval naše svědomí: abychom odložili zastaralosti, odvykli 

prázdnému, bezduchému vlastenectví, abychom své národní myšlence dali duchovní a mravní 

náplň, abychom se neutápěli v módních – české duši cizích – hlavně německých ideologiích 

a tak dále. Abychom – kriticky ovšem – čerpali z demokratických západních kultur. Ve svých 

spisech o české a slovanské otázce odhaloval nám smysl našich dějin a pravou duchovní 

podstatu naší české a slovanské duše a její ideál. Ve světě si Masaryk získal pověst 

neohroženého bojovníka za pravdu. Za pravdu by i život položil. Hrdina pravdy a zároveň titán 

humanity.  

 O skonu velikého prezidenta se město dovědělo 14. září v časných ranních hodinách. 

Skutečnost, že prezident-osvoboditel T. G. Masaryk zemřel, potvrdila první ranní vydání 

pražských listů s černou obrubou. 

 Město se zahalilo v hluboký smutek. Ve školách se neučilo, v oknech a výkladních 

skříních se objevovaly obrazy zvěčnělého prezidenta. Černá praporová látka se ve městě během 

několika hodin vyprodala. 

 Na 14. hodinu byla svolána městská rada. V pietně vyzdobené zasedací síni radnice 

předstoupil před shromáždění starosta Macháček. Promluvil o prezidentu Osvoboditeli. O tom, 

že celý národ truchlí, že ztratil na vždy svého otce. Že prezident T.G. Masaryk byl předobrý 

člověk, přítel, učitel, vzor, miláček celého národa, tatíček Masaryk. 

 Projev starosty vyslechli všichni ve stoje. Jeho návrh, uspořádat velký projev na 

náměstí, byl jednomyslně přijat. Jednomyslně byl schválen i komisí navržený pořad: Smuteční 

projev nad úmrtím prezidenta se měl konat ve čtvrtek 16. září v 10 hodin u pomníku Prokopa 

Velikého. Od půl desáté do dvanácti měl být zachován úplný klid v továrnách, obchodech 

i živnostech. Projev měl učinit pan starosta. Pořad smuteční oslavy měl být zakončen státní 

hymnou.  
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 Ten den večer v 8 hodin se konal v sokolovně smuteční projev. V Lidovém domě 

uspořádala pietní projev Dělnická tělocvičná jednota. 

 Druhý den 15. 9. byly zahájeny přípravy smutečního projevu na náměstí u pomníku 

Prokopa Velikého.  

 Smutečního projevu, konaného 16. září na náměstí se účastnilo na 5.000 lidí. V půl 

desáté utichl veškerý ruch. Obchody byly uzavřeny. Továrny a dílny propustily své 

zaměstnance, aby se mohly tohoto projevu účastnit. Vysoko nad hlavami přítomných zaplál 

řecký oheň a v 10 hodin zakroužila nad přeplněným náměstím skupina vojenských letadel 

z Milovic. Při krásném a procítěném projevu slzeli muži i ženy.    

 V Praze se tisícový dav hromadil kolem stadionu na Strahově, další tisíce a tisíce lidí 

přicházely. Cíl tohoto davu byl Pražský hrad. Tam se lidé mohli naposledy rozloučit se svým 

milovaným vůdcem.  

 17. září se konala smuteční schůze okresního výboru českobrodského a 19. září se konal 

projev čsl. Červeného kříže.  

  V den pohřbu 21. září 1937 poslouchali občané v sokolovně, v Lidovém domě a na 

Komenského náměstí pořad pohřbu i prezidentovu řeč vysílanou rozhlasem.  

 

NA SCHŮZI MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA 4. ŘÍJNA BYL SCHVÁLEN ROZPOČET NA ROK 1938.  

 

POJMENOVÁNÍ ULICE  

Bylo navrženo pojmenování části ulice Kollárovy na Kramářovu. 

 

PAMÁTNÍK PADLÝCH VE VÁLCE  

Družina válečných poškozenců (invalidů) 1914-1918 projektuje stavbu pomníku vojínů 

padlých ve válce. 

 

28. ŘÍJEN  

 Místní osvětová komice uspořádala 28. října oslavy 19. výročí Čs. samostatnosti. 

   

VÁNOČNÍ STROM 

 V neděli 20. prosince v 16 hodin rozzářil se na českobrodském náměstí krásný vánoční 

strom. 

 

ROZVOJ MĚSTA 

V roce 1937 byla položena kanalizace ve Zborovské ulici, poté v ulici Sportovní 

a v ulici Pod Malým vrchem. Byla dokončena úprava ulice ke hřbitovu a pokračováno v úpravě 

ulice K Dolánkám. Byly provedeny i novostavby, případně adaptace.   

 



 79 

 
Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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Okres Český Brod před rokem 1960. 

Zdroj: Podlipanské muzeum v Českém Brodě. 
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MÍSTNÍ SPOLKY 

V Českém Brodě jsou působily v době Rakouska-Uherska a První republiky tyto spolky (název a rok 

založení): 

Literátský polek     20. 9. 1867 

Sokol českobrodský     20. 3. 1870 

Spolek vojenských vysloužilců (Mír)  1871 

Spolek vzájemně se podporuj. dělníků  

okresu českobrodského     4. 8. 1871 

Učitelská jednota Komenský   9. 9. 1874 

Hasičský sbor     27. 6. 1874 

Hospodářský spolek okresu českobrodského 20. 5. 1878 

Občanská beseda      30. 11. 1878 

Místní odbor Ústřední Matice Školské  15. 5. 1883 

Banderium rolníků okresu českobrodského 2. 6. 1884 

Farní jednota Cyrilská     říjen 1888 

Okrašlovací spolek     28. 2. 1894 

Obč. vzdělávací Spolek „Pokrok“ pro  

Český Brod a okolí (Dělnický dům)  1893 

Okresní jednota musejní     12. 1. 1896 

Občanský klub v Č. Brodě, Místní odbor 

Národní jednoty Severočeské   30. 10. 1901 

Okresní odbor Ústřední jednoty řepařů  5. 7. 1902 

Místní odbor pro nemocné s plicními  

Chorobami     23. 5. 1904 

Sportovní klub v Č. B.      16. 1. 1898 

Zemská jednota zřízenců čsl. drah  

(odbočka v Č. B.)      23. 6. 1919 

Spolek majitelů domů     19. 3. 1907 

Odbor sdružení československých stavebních  

dělníků (odbočka v Č.B.)    25. 7. 1907 

Odbor spol. obchodních a dopravních  

zřízenců      12. 8. 1907 

Skupina místních v Č.B. čsl. svazu tesařů  

a příbuzných odvětví     18. 4. 1908 

Národní sdružení okresních cestářů  1. 4. 1909 

Okresní sdružení dorostu českoslovanského  

venkova      19. 5. 1909 

Okresní péče o mládež    26. 7. 1909 

Podlipanská župa baráčnická   6. 1. 1910 

Odbočka Klubu čsl. státních úředníků   28. 2. 1910 

Jednota českých střelců    30. 4. 1910 

Skupina českobr. svazu dopravních  
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Zřízenců     25. 2. 1910 

Dělnická tělovýchovná jednota 

v Českém Brodě     16. 6. 1910 

Míst skupina sdružení venkovské mládeže 15. 8. 1910 

Okresní sdružení chovatelů hosp. zvířectva  19. 1. 1911 

Vzdělávací sbor okresní     24. 6. 1911 

Místní odbor čsl. dělnictva pekařského   2. 5. 1912 

Včelařský spolek      21. 8. 1913 

Místní skupina svazu pivovarských dělníků 17. 2. 1914 

Spolek pro vzájemné pojištění koní   10. 5. 1914 

Svaz stavebních dělníků, místní skupina Č. B.  8. 5. 1921 

Místní odbočka spolku poštovních zřízenců 27. 2. 1921 

Odbočka ochranného svazu sadařů  1920 

Družstvo čsl. válečných poškozenců   1920 

Divise čsl. Červeného kříže    1920 

Unie lučebního oboru v republice  

Československé     1926 

Aliance francaise     1923 

Sportovní klub Podlipan    1920 

Rolní pokladna bývalých měšťanů  17. 9. 1920 

Sdružení okresních cestářů v republice  1924 

Místní skupina ústředního svazu  

potravinářských odborů Č. B.     1921 

Odbor organizace zřízenců a dělníků  

cukrovaru v Č. B.     1921  

Spolek divadelních ochotníků Vojan  1923 

Místní skupina družiny čsl. válečných  

poškozenců v Č. B.     1922 

Masarykova liga proti tuberkulose  2. 4. 1922 

Místní skupina svazu dělníků různých živností  

a průmyslu v Č. B.     31. 5. 1922 

Klub šachistů v Č. B.     1922 

Okresní sdružení republikánského dorostu  

čsl. venkova v Č.B.     23. 1. 1923 

Okresní odbor zemědělské jednoty  

čsl. republiky v Č.B.     23. 1. 1923 

Okresní domovina domkářů a malorolníků 16. 1. 1923 

Mezinárodní všeodborový svaz, skupina  

lučební v Č. B.     23. 2. 1923 

Klub československých turistů   13. 3. 1923 

Okrskový sbor „Lidová akademie“ v Č. B.  28. 6. 1923 

Organizace zaměstnanců cukrovaru v Č. B. 14. 9. 1923 

Okresní učitelská jednota Čsl. obce  

učitelské v Č.B.     29. 10. 1923 

Svaz social. živnostn. a obchodn., filial. v Č.B. 20. 11. 1923 
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Federace dělnických tělovýchovných jednot 28. 1. 1924 

Místní jednota Čsl. obce legionářské v Č. B. 13. 5. 1924 

Odbor spolku čsl. nájemníků   19. 7. 1924 

Okresní sdružení katolické mládeže  14. 8. 1924 

Federace komunistických jednot osvětových 

v Č. B.     26. 9. 1924 

Místní sdružení čsl. válečných poškozenců 25. 10. 1924 

Družstvo pro stavbu katolického domu v Č. B. 9. 1. 1925 

Okresní sdružení řepařů Českého Brodu  3. 2. 1925 

Odbočka Jednoty „čsl. Orla“   3. 2. 1925 

Odbočka Jednoty zřízenců čsl. drah v Č. B. 26. 2. 1925 

Klub fotografických amatérů Č. B.  25. 4. 1925 

Spolek „Švehlův dům“     30. 6. 1925 

Místní skupina Masarykovy letecké ligy v Č. B. 16. 7. 1926 

Okresní jednota musejní v Č. B. (změna stanov) 16. 7. 1926 

Čsl. Ochrana matek a dětí v Č. B.   18. 10. 1926 

Spolek ku zvelebení chovu drobného  

a hospodářství užitečného zvířectva  21. 12. 1926 

Klub automobilistů a motocyklistů  

pro Podlipanský kraj v Č. B.   31. 12. 1926 

Spolek pro podporu nemajetných studentů  

státního reálného gymnázia v Č. B.  31. 12. 1926 

Nezávislá jednota čsl. legionářů, odbor v Č. B. 21. 2. 1927 


