Kapelníci běruňské kapely
Josef Říha 22.7.1875 - 30.5.1949
Narodil se v Kněžičkách. Bývalý vojenský muzikant, skladatel, vydávalo mu nakladatelství v Liberci. Bydlel čp. 47 v
Kněžičkách. Byl kapelníkem a muzikantem tělem i duší (slova jeho snachy). Kapelnictví zanechal pro stáří a věnoval
se výuce hudby. Vyučil desítky dětí. Platilo se 1 koruna za hodinu, ale za korunu se prý mohlo hrát celé půldne.

X - J. Říha
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Václav Vlach - narodil se a bydlel ve Velkých Výklekách, teké vyučoval děti hudbě. Skončil tragickou smrtí, když při
krmení mu kráva ve stáji rohem přetrhla krční tepnu a byl tam sám, takže bez pomoci vykrvácel (1950).
Jan Pavlásek - narozen na Hradčanech (okr. Poděbrady), za Rakouska hrál ve vojenské kapele, výborně hrál na
křídlovku. Kromě kapelnictví byl varhaníkem, zpěvákem, povoláním rolník. Zemřel 11.1.1963.
Jindřich Hofman 7.12.1915 - 2.6.1981
Rodák běrunický, výborný zpěvák, hudebník, ovládal několik nástrojů. Vyučil se u pana V. Vlacha. Na vojně u 22,
pěšího pluku hrál baryton a trombon. Kapelnické zkoušky složil v lednu 1946 u V. Vačkáře v Praze. V r. 1950 byla
zrušena živnost kapelnická, stal se zatímním vedoucím souboru běruňské hudby. V r. 1951 bylo školení vedoucích
lidových hudebníků, kterého se zúčastnil spolu s Lad. Benákem z Kněžiček a Bedř. Mikšovským z Opočnice, kteří
hráli v kapele. Pátého března 1952 v Poděbradech na okresní soutěži získala kapela 2. místo. Roku 1953 byla
převedena pod Osvětovou besedu aj. Hofman se stal jejím ředitelem. Byl členem rady MNV, předsedou kulturní
komise. Kapelníkem se stal r. 1954 Bedřich Mikšovský z Opočnice. J. Hofman pomáhal v kapele p. Formana z
Kněžic, hrál v Městci Králové, kde vyučoval hudbu, dne 19.12.1960 ho stihl srdeční infarkt. Byl v dočasném důchodu,
vyučoval děti hudbě doma, pak v kulturním klubu JZD Velký Říjen založil hudební školu, dětskou kapelu, která měla
12 dětí, hráčů a 7 zpěváků dospělých. Měli velký úspěch. (7,3,1965,1966 koncert v sokolovně v Běrunicích
„Babiččina krabička“, r.1966 hráli v Kněžicích, Lovčicích, v Běrunicích na dětském dnu, 5.5.1967 měřili síly v
sokolovně v Běrunicích s hudebním tělesem NSR Handharmonika, 2.7.1967 hráli na mezinárodním družstevním dni V
Lysé n/L, v září na okresní mírové slavnosti v Nymburce , r. 1969 koncert k MDŽ v Běrunicích, jakož i v létech
dalších. R. 1962 se ve Vysokém Veselí seznámil s Karlem Vackem a od těch dob udržovali přátelství. Od populárního
skladatele dostával vtipná blahopřání k vánocům.
Od roku 1975 pracoval jako zedník, údržbář při MNV v Městci Králové, hrával v kapele o pohřbech, i hudbu taneční.
Hudbu miloval a nedovedl ji opustit. Druhý infarkt ukončil jeho život.

Zpěváci dětské kapely v Běrunicích na vystoupení
v Lysé n/L
Zleva: Anna Hofmanová, syn Oldřich
Miroslav Fiferna, p. Baitlerová v popředí její dvě
dcery
a malá Alenka Kubánková
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Pomník padlým vojínům - Běrunice
Dne 21. srpna 1921 konala se v Běrunicích slavnost odhalení pomníku 37
padlým vojínům z politické obce Běrunic. Na pomník vybráno sborem
učitelským, který za tím účelem založil Okrašlovací sbor již v r. 1917, celkem
3500 Kč., pomník však stál 12000 Kč., proto bylo požádáno obecní
zastupitelstvo, aby zbytek doplatilo. Slavnost pořádala tělocvičná jednota Sokol.
Miloslava Svobodová, kand. uč., přednesla báseň“ Poslední pozdrav“, při níž
ani jediné oko nezůstalo suché. Do základu pomníku zazděna plechová skříňka
s tímto pamětním listem:
Ku konci třetího roku naší samostatnosti odhalujeme pomník 37 padlým
vojínům z naší osady a z osady Běruničky. Vy, kteří snad po dlouhé době
budete čísti tento list, věztež, že vaši předchůdci snažili se co nejvíce byli
pokrokovými, t. j. v nynější době politicky i nábožensky navázali na to, co
hlásili naši předkové husité. Tomu chceme dáti pevné základy, na nichž vy dále
stavěti budete.
V Běrunicích dne 18. srpna 1921.
Běrunice

Valenta F.

1883

Knytl V.

1879 - 1914

Doležal V.

1890

Štěpán J.

1886 - 1914

Sobota F.

1890

Tománek V.

1883 - 1914

Hamral J.

1893

Libus J.

1895 - 1915

Straka J.

1895

Šantrůček J.

1896 - 1915

Janouch F.

1895

Sodoma J.

1892 - 1915

Steklý V.

1896

Lelek F.

1894 - 1916

Běruničky

Semirád F.

1880 - 1916

Los F.

1888 - 1915

Hladík F.

1896 - 1916

Moravec F.

1883 - 1917

Štěpán V.

1873 - 1916

Šamša F.

1872 - 1917

Kakrda F.

1891 - 1916

Šimák F.

1885

Brzák J.

1879 - 1916

Mojžíš F.

1891 - 1920

Ouzký J.

1882 - 1916

Máša F.

1886 - 1914

Šafařík J.

1895 - 1916

Vachek J.

1876 - 1918

Linhart V.

1883 - 1916

Kvasnička J.

1895 - 1917

Kysilka F.

1878 - 1917

Ouzký V.

1885 - 1917

Knytl F.

1891 - 1917

Pecháček V.

1870 - 1917

Krebs J.

1870 - 1917

Pecháček J.

1897 - 1917

Hochberger F.

1894 - 1918

Pilař J.

1887 - 1918

Libánský B.

1879 - 1918

Kysilka J.

1886 - 1919

Macháček V.

1879 - 1920
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Oběti II. světové války
mají pamětní desku na zdi při hlavním vchodu do sokolovny v Běrunicích.
Josef Kasal (řídící učitel na místní škole 1939 - 1942)
Pavla Votíková manželka majitele dvora v Běruničkách, židovského původu
Josef Křivský rodák z Běrunic, položil život v 19 letech svého věku v Liberci při konání své vojenské povinnosti

Hrob sovětských vojáků - Běrunice
Na hřbitově u hlavního vchodu vlevo je hrob dvou sovětských vojáků, z nichž jednoho raněného vezli od Berlína a ve
škole, kde ve třídě v přízemí byla nemocnice , zemřel. Druhý se zabil na motocyklu.
Pomník i obrubník jsou šedé, na černém desce je pěticípá hvězda a pod ní nápis:

Gvardij poručík
Mělnik Ivan Vasiljevič
1924 - 17.5.1945
Gvardij rudoarmějec
Korotajev Ivan
1927 - 19.51945
Bojovali a zemřeli za sovětský a náš národ.
Nezapomeneme!
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Ve Velkých Výklekách
je pomník padlých 1. světové války na kraji návse u silnice. Na
pískovcovém podstavci je vysoký kvádr z pískovce, na němž je
černá deska s 19 jmény padlých. Na kvádru je velká socha sedícího
lva. Původně tu byla socha legionáře. Za 2. Světové války v období
protektorátu po příkazu sochu odstranit a zničit, byla nejprve
zakopána na dvoře starosty obce Jana Zapletala , později z obavy
před prozrazením rozbita. Sochu lva zakoupil národní výbor
vyklecký po roce 1946. Lev však byl zhotoven z materiálu, který se
během let rozpadal a proto v roce 1994 byla osazena socha nová z
kamenické školy v Hořovicích.
Velké Výkleky
Janda Fr.

1891 - 1913

Zeman Jos.

1892 - 1913

Motyčka jan

1881 - 1914

Myška Fr.

1895 - 1914

Šafařík Jos.

1892 - 1915

Louda Vác.

1883 - 1915

Veselý Jan

1883 - 1915

Zich Václav

1886 - 1915

Smutný Fr.

1893 - 1915

Lehký Leopold

1881 - 1915

Zich Jos.

1883 - 1916

Louda Jos.

1889 - 1916

Myška Václav

1895 - 1917

Horáček Fr.

1870 - 1918

Kubánek Václav

1878 - 1918

Rosůlek Vac.

1879 - 1919

Zelený Václav

1879 - 1920

Veselý Josef

1879

Koděra Jan

1879
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Kamenný kříž (Běrunice)
U hřbitova na křižovatce na Běruničky stojí
kamenný kříž s ozdobným průčelím a výklenkem
se světicí.
Vzadu je nápis:
„R. 1812 zhotovil Václav Plecháč z Oujezda
Podhorního“

Socha madony (Běrunice)
Ne několikastupňovém kamenném podstavci je socha
madony s děckem na levé ruce.
Na levé straně podstavce na desce je nápis:
„Dala postavit rodina Novotných. O. Procházka
a spol. z Chlumce nad Cidlinou“
Památka místního významu pochází z konce 19.
nebo zač. 20. století. Socha je na křižovatce cest z
Velkých Výklek do Běrunic, majitelem je obec
Běrunice. Vžitý název pro tuto památku je
„U ,matičky“.

6

Železný kříž (Běruničky)
Na kamenném podstavci je litinový kříž s
Ukřižovaným. Na čelní straně je nápis:
„Kříž tento postaven na památku . Josef
Vlasák pachtýř dvora Malo Běrunic v r.
1851. Obnoveno nákladem obce Malých
Běrunic v r. 1877“

Litinový kříž (Velké Výkleky)
Na štíhlém stupňovitém postamentu s
dekorativní výzdobou na čelní straně
nika s reliéfem sv. Jana Nepomuckého a
nápis. Nahoře jednoduchý litinový kříž s
korpusem, plechovou kruhovou tabulkou
a půlkruhovou plechovou střížkou.
Druhá polovina 19. století.
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Kamenný kříž (Slibovice)
Na čtvercovém soklu stupňovitý hranolový
postament. Na čelní stěně v dolní části
zrcadlo s nápisem, ve střední části nika s
reliéfem světice, po stranách a v horní části
novogotické dekorativní prvky. Nahoře
masivní kamenný kříž s korpusem.
Dotováno r. 1877.

Zvonička (Slibovice)
Štíhlá zděná hranolovitá stavbička, zakončená
malou střížkou, ve střední části nika s
reliéfem sv. Jana Nepomuckého. V horní části
volný prostor pro zvonek, tvořený čtyřmi
hranolovitými sloupky. Datováno 1884.
Obě památky místního významu jsou
umístěny na návsi.
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