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Běrunická
výročí
V roce 2005 si připomínáme 100 let od
založení tělocvičné jednoty Sokol Běrunice. I když
v současné době rozhodnutím soudu (spor o
vlastnictví sokolovny), který nepřiznal
nástupnictví fotbalového oddílu již právně
původní sokol neexistuje, hlásí se dnešní sportovci
a funkcionáři plně k jeho odkazu.
Rok 1354 je datem první písemné zmínky
o Běrunicích. Uplynulo tedy již více jak 650 let
a je tu příležitost ohlédnout se za historií obce
pohledem obecních kronik či vybledlých
fotografií.
Běrunická výročí doplňuje 125 let činnosti
Sboru dobrovolných hasičů, nejstaršího spolku v

Na památku své milé vesničce Běrunice
složila a napsala její rodačka:
prof. Mgr. Iva Plchová – Tillmanová
Pardubice v červnu 2005
Běrunice, milé moje Běrunice,
ty vesničko mého mládí,
i když čas tak rychle pádí,
ty vždy budeš v srdci mém
jako zlatý diadém.

Zde jsem byla vychována
v škole, v rodném domku mém,
zde jsem v domku našem žila
obklopena balzámem.

V mysli stále žiješ se mnou,
nitkou zlatou, hebkou, jemnou
ty mé srdce objímáš
a sílu mi dodáváš

Zde po cestičkách běrunických
v mládí jsem chodívala
a kam v stáří, plna lásky
vždy jsem se vracívala.

Dnes už z domku ku hřbitůvku
vede cesta kroky mé,
tam, kde sen svůj spí už věčný
vše, co je mi tak drahé.
I oni tě milovali,
vesničko ty naši milá,
pro tebe vždy pracovali,
bys vzkvétala, byla silná.
A tak žíj, ty vesničko má,
žij pro všechny budoucí,
by i oni v tobě našl
i to své srdce horoucí.
By i oni se vraceli
s úctou k tobě, s vážností
tak, jak já se dneska skláním
v pokoře a s vděčností.
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vytisknouti. Po jeho smrti přišel sem Petr a mluvil k mladší
Elišce: „Milá Eličko, tys toho dědička pravá tebeť já tu
Z historie obce Běrunice
nechám“. A pobrav ještě co se dalo, odjel z tvrze.
Pak začaly bouře husitské a r. 1429 v noci kdosi tvrz
odle pověstí vysvětlující původ
spálil, takže kopec zpustl.
jména Běrunice, přisuzuje založení
Právo věnné starší Elišky přešlo na Jana
osady vladykovi Berůnovi, který si zde
z Tuněchud a Běrunice dostaly se právem
postavil tvrz a po němž byla také
dědičným
Záviši ze Sekeřic, který držel
pojmenována později při tvrzi vzniklá
pustou
tvrz
s dvorem Bernartovským a
osada. Jiná humoristická, tedy
část
vsi
do
své
smrti r. 1473. Jeho syn
nepravdivá pověst, praví, že dávno byla
Jiřík
zapsal
Běrunice
Prokopovi Liškovi
ve Šlibovicích vinopalna, ze které
z
Vysoké,
který
tu
seděl
v l. 1485-1491.
osadníci zdejší nechtěli odebírati
Liškův
syn
Jiřík
byl
tu
do
r. 1524, po něm
výrobků. Proto jim prý říkali
Jan
starší
Krupý
z
Probluze.
“Berunici“.
Druhou část, bývalé věno Elišky
Další pověst potvrzuje, že byla naše
mladší, koupil r. 1469 Čeněk
osada již v dobách kněžny Libuše, která
Vyšehněvský z Barchova, jehož rod se
sídlívala na hradě Libici, jemuž náležel
trvale usadil v Běrunicích. V této části
Ilustrační foto.
poplatně i náš dvůr.
Když jednou
postavili noví držitelé tvrz, která byla
meškala Libuše na hradě, překvapili ji
postavena nad bývalým rybníkem Adámkem a jejíž zbytky
naši obyvatele darem pěti bochníků chleba a mísou medu.
ještě v polovině minulého století byly patrny, o čemž
Potěšena oddaností jejich zvolala: „Více od vás beru nic!“
svědčí „Paměti Fr. Libánského z Běrunic“.
A odtud prý povstalo jméno Berunice,
Od Jiříka Pšeničky z Jehlice dostala
dnešní Běrunice. Kde však stávala tato
Vývoj názvu obce Běrunice
se tvrz Janu Zdechovskému ze
1354 - Slauiconis de Bierouicz
původní tvrz není známo.
Sekeřic,jenž před smrtí r. 1500 odkázal
Běrunicko bylo osídleno již od 1366 - ad E. in Byerunicz Berunicz
zboží Běrunické své choti Elišce
nejstarších dob, což dokazují nálezy 1369 - Byernicz
Zdechovské, roz. z Barchova.
vypíchané keramiky na Střihově, klíny a 1384 - 1405 Byerunicz
Po ní dostaly se Běrunice Janovi a
1378 - de Berunicz
sekeromlaty z nejmladší doby kamenné 1397 - Bernhardus de Maiori Bierunicz Čeňkovi, synu po Janu Dašickém
pocházejí z Běrunic, Dlouhopolska, 1400 - Bernhardus de Berunicz
z Barchova,jimž se r. 1537 dostal i díl
Kněžiček, Nového a Velkých Výklek.
Krupého a tak byly oba statky opět
1416 - in Bieruniczích Kostelních
Přesto až teprve od 14. století sleduje 1469 - in Bieruniczích
spojeny v jedno.
prof. Aug. Sedláček ve své knize „Hrady, 1519 - na Běronicích
Později měl Čeněk Běrunice sám až
zámky a tvrze“ dějiny Velkých Běrunic a 1524 - v Běrunicích, na Běronicích
do své smrti r. 1568. Zanechal po sobě
uvádí, že v l. 1354 - 66 byly sídlem 1651 - Beronice, ve vsi Beřonicích
dceru Johanku.
vladyky Slavka z Běrunic, jenž se 1654 - Weronicze
Johanka podědila nejen po otci
1835 - Grosz-Bieronitz
připomíná jako patron zdejšího kostela.
Běrunice, ale také Veltruby, které ji
1847 - Běrunice, Gross-Berunitz
L. 1394 koupil Běrunice Bernart z Kořec, 1854 - Běrunice, Gross-Berunitz
odkázala její babička. Provdala se za
převedl sem věno svojí choti Elišky a 1886 - Velké Běronice
Jaroslava Bořitu z Martinic, který byl
seděl tu „na kopci“ (tvrzi). Z jeho dětí se 1890 - Velké Beřonice
horlivým katolíkem. R. 1582 Bořita
uvádí Jan Hájek Eliška, provdaná za 1904 - Běrunice
zemřel a zanechal mladé vdově dítky
Michala z Jezeřan..
Isoldu, Jiříka a Jaroslava, z nichž
R. 1400 daroval Bernart úrok na lánu pole faráři
poslední je znám jako přední z katolických šlechticů při
Chotějovskému na záduší otce Volfrata a Kačky mateře.
pozdějších náboženských bouřích v době bělohorské.
Jeho syn Jan Hájek pojal za choť Ofku, dceru Jaroše
Vdovu pojal za manželku Albrecht Leskovec
z Libře, purkrabí hradišťského. Zemřel se svým otcem
z Leskova, s nímž měla syna Albrechta Šebestiana.
v stejný čas, asi r. 1412..
Konečně vdala se za Jana Václava z Lobkovic.
Michal z Jeřezan vyprosil si na králi
Zemřela roku 1592 V závěti odkázala své
Václavovi spolek se sirotky Bernartovými.
statky dětem z prvých dvou manželství, takže
Vdova Eliška se však bránila a nechtěla se
Běrunic a Veltrub ujaly se děti Jaroslav a
z tvrze hnouti, leč by Michal jí dluhy
Isolda, kteří je r. 1607 spolu s Bedřichem
postoupil. Platil tedy a nechal ji ve věně.
z Domína, manželem Isoldiným prodali
R. 1415 postoupil Běrunice Jarošovi
Adamovi ml. z Valdštejna.
z Libře a sám odjel na Doksany, zanechav
Týž velmož připojil oba statky k panství
ženu s matkou její na Běrunicích. Jaroš vpadl
Dymokurskému, při němž Běrunice již trvale
do dvora, vymlátil, kde co bylo pobral, odvezl
zůstaly. Od něho přešly do majetku Albrechta
pryč a zanechal dvůr pustý. Ten pak r. 1418
Jana Smiřického ze Smiřic.
postoupil Petrovi z Chlumu a Turovic, jehož Dašičtí z Barchova
bratr sem také vpadl, ztekl tvrz a chtěl obě Elišky z ní
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R. 1621 propadl statek dymokurský ;postoupen Janu
31. května 1866 o slavnosti Božího Těla odpoledně
Eusebiu Khanovi, císař. Plukovníkovi,
strhla se nad Běrunicemi a okolím veliká
která jej na čas prodal Albrechtovi Držitelé tvrze a statku v Běrunicích bouře. Blesk udeřil v Běruničkách do
dvora, kdež zabil 2 osoby.
z Valdštejna.
1619 Albrech Jan Smiřický
R. 1871 vyvrátila veliká vichřice
Dcera Khanova Františka, provdaná 1621 Markéta Salomena Slavatová
dřevěný kříž v Běrunicích. Na místě jeho
Palfyová, prodala dymokurské panství 1622 – 1654 Jan Eusebius Khan,
Vilému Lamboyovi, po němž zdědil vše Albrecht z Valdštýna, Františka z Pálfy, byl rok na to postaven nový kamenný kříž
hraběnka
z Plassenštejna.
(za starosty V. Sodomy).
jeho syn Maxmilián Bernart.
1654 – 1671 Vilém Lamboy
3. července 1880 krupobitím zničena
V této době držela se v Běrunicích
1673 Jan Lambert, hrabě Lamboy, Jan
byla většina úrody polní. Totéž skoro
ještě stará tvrz, v níž bydlela dole čeládka. Maxmilian Bernart
stalo se r. 1882, kdy právě o žních
Byly tu suché sklepy, komory a světnice, 1693 Ludvík Colloredo
panovaly veliké trvalé deště.
ale v horní části nebylo tu ani kamen, ani 1738 Marie Antonie Josefa
R. 1890 v lednu objevil se nový
oken, tak byla již pustá. R. 1637 uvádí se 1797 Camil Coloredo z Walsee
nebezpečný nepřítel lidstva – chřipka.
v Běrunicích filiální chrám, tvrz 1806 František Karel z Colloredo
V Běrunicích chřipkou zemřelo ve 14
s dvorem, 19 osedlých a 2 pusté grunty. 1815 Josef z Colloredo
dnech 15 osob.
Majitelem se stal Ludvík z Collorede, 1869 Bedřich z Cavriani
Bouře a krupobití velmi často stíhaly
jehož rod držel panství dymokurské až do
Běrunice a okolí. Tak kroupy uškodily velice na počátku
r. 1815.
července 1890, hlavně v Dlouhopolsku.
Od roku 1874 dostaly se Běrunice v držení hrabat
R. 1897 velice ubližovaly časté deště ve žních. 19
Černínu z Chudenic
března byla krutá bouře. 27. července roku téhož počalo
R. 1673 bylo v Běrunicích 19 gruntů osedlých, 2 zpustlé
pršeti a liják trval až do 3. srpna. Obilí na polích všecko
neosedlé a filiální kostel.
vzrostlo.
Téhož roku byla ještě tvrz druhá, v sadě postavená, v níž
Ve válce s Prusy r. 1866, 24. června ubytován byl ve
bydlila čeládka v dolních místnostech, které byly
faře zdejší generální štáb sasský. Pilo se tam statečně na
zachovány, kdežto horní místnosti byly bez oken, rámů i
zdraví saského krále, který téhož dne slavil jmeniny.
kamen.
Po bitvě, 3. července 1866, na zpátečním pochodu byl
Kdy zmizela tato tvrz, nelze nikde zjistiti, ale soudí se, že
ubytován v Běrunicích I. pluk záložní gardy s jednou
její dokonalé zpuštění přinutilo majitele dvoru, aby postavil
baterií dělostřelectva. Důstojníci byly ve faře. Jeden
nové budovy hospodářské, což se stalo ku konci 18. století.
důstojník šel s mužstvem do Městce rekvírovat. Mimo jiné
R. 1787 postavena budova zvaná „ Ratejna“, kol které
věci přinesl také 200 kusů dobrých doutníků. V noci však
posupně budovány ostatní stavení, chlévy, stodoly, aj.
na daný rozkaz musili rychle odejíti a doutníky zapomněli.
Uvedený rok zaznamenali tesaři na jednom trámu ratejny.
Roku 1866 tu cholery nebylo.
Vrchnosti, chtějíce pro své dvory získati robotníky,
stavěly během XVIII. věku ve vsi domky. Propůjčovaly je
domkářům, za dříví a stelivo. Koncem 18. Století vznikl od
blesku oheň v blízkém stavení dvora. Celý dvůr vyhořel a
s ním mnoho jiných domů. Dvůr byl znovu vystavěn a
v této době byla postavena také místní fara.
Za správy dymokurského vrchního Macháčka vyměnila
obec i rolníci, své pozemky „Ve svatotrojičných“ za
vysušené panské rybníky u obce. Vrchnost „celý průhon od
ohrady až na obecní pastviny“ osázela lesem. Tak vznikla
„Holička“. Obci a rolníkům zůstaly močály a mokřiny po
rybnících. Podle zaznamenaných výpovědí pamětníků
roboty byli domkáři nuceni vrchním Macháčkem ku konání
12ti denní „obecní“ roboty, podruzi k osmi denní a bránící
se chuďasové byli zavíráni a i bití dostávali. Tak ještě kol r.
1840 baráčník Libánský, jenž nechtěl sklonit hlavy před
pánem a nepodepsal závazku, byl zavřen po 4 neděle
v dymokurské vrátnici a týdně dostával 10 ran holí.
Kol. r. 1900

Události let minulých
Běrunice jako většina obcí českých neušetřeny byly
různých pohrom a ran, kterými mrskána ubohá vlast.
R. 1844, v listopadu, vypukla tu cholera, na kterou
zemřelo 13 osob.
R. 1850 proměnila se cholera v tyfus. Zemřely dvě
osoby (v červenci).

Běrunický kostel

M

noho jest v Čechách kostelíčkův, jež přečkaly
nejhorší doby vlasti naší; mnoho jest jich, které jako
němí svědkové viděly tu českou zemi,jak se napájí krví
vlastních synův i krví cizáckou. Kéž by se tak báně
5
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napsati že v Běrunicích mají „krásný kostel“ narození P.M.
Asi krásně nevypadal se shnilým šindelem a obrovskými
děrami v střeše.
R. 1797 byl kostel znovu
pokryt, však tentokráte
použito bylo k tomu prejzů.
Nová krytba tato stála
obrovskou částku peněž, totiž
1300 zl., na což sobě stěžuje
P. Dvorský v kronice farní.
Kostel pak zůstal až na naše
časy nezměněn; toliko menší
opravy byly provedeny.
Kdo byl kostelu prvním
patronem, jest zcela neznámo.
Rozhodnouti naprosto nelze,
protože na velkém zvonu
vyznačeni jsou dva páni:
Dašický a Čeněk z Barchova.
Patronem nového kostela byla nejdříve kněžna
Montecuculi, roz. hraběnka Colloredo, jako dosvědčují její
znaky na hlavním oltáři a nade dveřmi věžními.
Po ní zdědili patronát hrabata Colloredo. Když pak r.
1787 dosazen sem samostatný lokalista, byl kostel přidělen
Náboženské Matici.
Kolem kostela byl hřbitov, na který se pochovávalo až
do r. 1883, kdy za vesnicí byl zřízen hřbitov nový.
Chrám jest vystaven ve slohu neurčitém, smíšeném.
Do kostela vedou troje dvéře a to. ve věži, v boku k jihu
obráceném a do sakristie. Uvnitř jsou tři oltáře. Hlavní
oltář stojí v bývalé kapli, jest dřevěný, nahoře s nejsv.
Trojicí a andělským kůrem. Uprostřed jest obraz na plátně
malovaný, představující sv. Annu s narozeno P. Marií na
klíně a kolem ní několik přisluhujících žen.
Maloval jej akademický malíř Muller. Před odesláním
do Běrunic vystavil obraz ten v Praze. Mnoho lidí přišlo se
podívat. Ba i sám J. C. M. Ferdinand Dobrotivý jej
obdivoval.
Po stranách obrazu jsou dva vlnité sloupy s quirlandami,
jež andílkové drží. Na levé straně obrazu stojí hojně
zlacená socha sv. Josefa, na pravé sv. Václava. Po stranách
oltáře jsou dvéře sakristie.
V kameně oltářním jsou uloženy ostatky sv. mučedníka
Felicia Floriana se zapečetěným přípisem biskupa
hradeckého Matěje Ferdinanda z 20. prosince, r 1667.
Přípis ten zní: Ds. Ds. Matheus Ferdinandus Dei et
Apost. Sedi gracia episcopus Regino hradensis J. C. Maj.
Concili ronsecravit hoc Altare povstatile die XX.
Decembris 1667 et i codem neclusit Reliquias Sanctorum
Filicis et Floriani Martyrum.
Postranní oltáře jsou dva a to po levé straně oltář sv.
Josefa, po pravé svaté Kateřiny. Jako na hlavním oltáři, tak
i na těchto nebylo šetřeno zlatem a různými rokokovými
ozdobami.
Naproti vchodu bočnímu jest pěkně vyřezávaná
zpovědnice, na níž stojí socha sv. Jana Nepomuckého.
V poschodí věže jsou varhany, které asi se zvony jsou
nejstaršími částmi kostela. Jest to nejen viděti, ale i slyšeti.
Křtitelnice jest cínová s nápisem: „Léta Pánie 1629 2.

rozkývaly a zvony rozmluvily! Což žalob bychom slyšeli!
Leč vše jest němo!
A málo v Čechách kostelův, o kterých podrobně se
dovídáme, kdy byly
vystaveny. O většině jen málo
jest známo. Tak i o kostele
běrunickém.
V Běrunicích byl prý
kostel již před r. 1354. V.D.
Rohn v Análech království
českého uvedl, že v Běrunicích
b yl far ní ko stel p ř ed
husitskými válkami, a jistý
Adam Heine byl tu farářem.
Bude to asi týž farář, který
se připomíná v Sedláčkových
„Hradech a zámcích“. Tam se
praví: „R. 1409 byl farářem
běrunickým Adam, syn
Rackův, který držel zboží na Sedlištkách (stará to tvrz,
která stávala někde u lesa „Holičky“, směrem
k Dlouhopolsku).
Týž farář prodával v 1411 plat v Městci faráří
Slovečskému a tu přímo nazýval se „ze Sedlištěk.“
Že byl v Běrunicích kostel již v polovici XIV. Století
dosvědčuje, že r. 1354 – 1366 byly Běrunice sídlem Slávka
z Běrunic, jenž se také jako patron kostela zdejšího
připomíná.
Roku 1620 zanikla fara v Běrunicích, kostel změněm ve
filiální a přidělen k farnímu kostelu královéměsteckému,
pod patronát J. M. hraběte Colloreda, jakožto vrchnosti
dymokurské. Následkem toho až do povýšení kostela na
lokální (r.1787) dostával farář městecký z Běrunic a
z přifařených obcí nejen štolu a desátek, ale také z kostelní
pokladny 13 zl. a 30 kr. ročně a celý výnos z běrunického
zádušního lesa „Kotvičáku“.
Městecký farář byl povinen v Běrunicích služby Boží
konati každou třetí neděli a na veškeré svátky Marianské.
Jako se neví určitě, kdy byl kostel postaven, neví se, kým
byl postaven. Dle poznámky v matrice městecké od faráře
Lukáše Hery ze dne 5. července r. 1716 byl starý zchátralý
kostel zbořen a nový ku poctě Narození Panny Marie
zbudován.
Základní kámen k této nové budově položen 7. září r.
1716 týmž farářem. 10. září 1719 byl nový kostel děkanem
bydžovským vysvěcen.
Patronem kostela byla kněžna Montecuculi, rozená
hraběnka Colloredo. Veškerý náklad uhrazen byl ze jmění
běrunické záduše.
Kostelní věž přistavěna byla r. 1790. Základní kámen
k ní položil městecký farář Maršín.
R. 1787 byl běrunický kostel povýšen J.C.M Josefem
II. na lokální.
Prvním lokalistou jmenován P. Václav Dvorský s 300 zl.
ražených peněž ( asi 750 Korun) ročního služného,
k čemuž obdržel k užívání 10 měřic polí.
Až do roku 1793 pokryt byl kostel šindelem, který úplně
shnil, tak že déšť všude dovnitř vnikal. (Dle farní kroniky)
Jest podivno, jak Schiller v Topografii již r. 1790 mohl
6
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miesyce unora slita gest křtitedlinice tato ke czti a chvale
Hřbitov
boži a blahoslavene P. M. do vsy velkych Bieronic za
kostelnika t. č. Mikulaše Brzaka.“
Jak vidno, byla zřízena křtitelnice devět roků po
připojení kostela běrunického ke kostelu městeckému.
Neměl tedy kostel běrunický svého duchovního správce.
Proč však právě jméno kostelníka Brzáka jest uvedeno na
křtitelnici?
Dne 9. prosince 1909 posledně se hrálo na staré
varhany, které plných 120 let dobré služky konaly. V době
2 hodin vyklizeny z kostela a za 8 dnů postaveny nové.
Stavitelem nových jest varhanář J. Kobrle z Lomnice nad
Popelkou. Mají tyto rejstříky (po případě spojky):
Principál, Gambu, Bourdov, octavu, pedál a spojku
pedálovou. Rozšířiti se mohou Salicionálem. Na varhany
přispěly obce. Běrunice as 500 K, Dlouhopolsko a
Kněžičky po 100 K, Matice náboženská 800 K. Poněvadž
stály 2 000 K, doplatil zbytek D.P. V. Vintera, farář
v Běrunicích, bez jehož šlechetnosti ani dosud pořízeny
Kolem kostela byla vysoká zeď.
nebyly.
Oprava farní budovy a chrámu páně. Dne 2. prosince
ž do roku 1883 byl hřbitov při chrámu Páně a byl dle
1912 komisionelně shledáno, že objekty Náboženské
nynějších zdí soudě a dle svědectví lidí starých
Matice v Běrunicích jsou ve stavu desolátním. Komisí
rozměrů větších, snad až ku škole. Při kopání jam na řízky
navrženy opravy, jež však během provádění ukázaly se
před školou a při kopání základů pro přestavbu školy
nedostatečnými a proto provedeny v daleko větším
nalezeno mnoho kostí lidských.
rozsahu. Oprava chrámu Páně provedena hlavně zvenčí,
Zmenšení hřbitova bylo přímo nesmyslné, neboť mrtvoly
oprava farní budovy uvnitř i zevně.
hromaděny křka jedna na druhou a pamětníci vypravují
Veškeré práce prováděl stavitel Dvořák z Král. Městce,
dosud,
že zvláště při vlahém večeru kolem kostela byl puch
vesměs pěkně, důkladně a úhledně.
a zápach nesnesitelný.
V roce 1983 dostal kostel novou střešní
Z té příčiny vystavěli přifaření občané
krytinu z plechu, protože tašky již byly
katoličtí
vlastním nákladem hřbitov nový
špatné a do kostela zatékalo.
na
panském
pozemku, při silnici ku Městci
Celková oprava fasády na kostele se
Králové
ve
výměře
37 arů.
provedla v r.1988 a měla vydržet 50 let.
Nový
tento
hřbitov
byl dne 14 října
Oprava kostela 1998
1883,
posvěcen
veledůstojným
pánem P.
Oprava věže kostela Narození Panny
Ferdinandem
Kopeckým,
biskupským
Marie byla ukončena na začátku září.
tajemníkem a vikářem v Kopidlně. Krásné
Rekonstrukci si vyžádal špatný stav střechy
a dojemné kázání při svěcení měl na
a krovu, u kterého bylo nutné měnit nosné
hřbitově veledůstojný pán Eduard Brynych,
trámy nebo jejich části.
profesor bohosloví v Hradci Králové, nyní
Bednění ve věžní báni bylo celé vyměněno.
Hrob Jana Krejčího
biskup.
Nová střešní krytina je z titan zinkového
První kdo na novém hřbitově pohřben
plechu. Stavbu dodala firma VaK z Prahy.
jest,
byl Jan Krejčí, 16 letý čeledín z
Rekonstrukce, která byla zahájena v jarním období, stála
Běruniček.
Zpadnuv
z vozu, zemřel roztříštěním míchy.
asi 1,5 miliónu korun. Peníze na opravu zabezpečil okresní
Zvláštní opravdu jest, jak vyplnila se mu tužba jeho. Byl na
úřad, částečně přispěl obecní úřad. (200 000 Kč.) Církev
svěcení nového hřbitova a slyšel krásné kázání. Přišel po
přispěla potřebným materiálem v hodnotě 46 tisíc korun.
slavnosti domů, řekl: „Maminko, aby tak mě prvního na ten
Při této opravě bylo nutné též sejmout z věže kříž a
nový hřbitov pochovali.“ A stalo se.
horní báň, ve které byla nalezena schránka a v ní pamětní
Pod křížem, uprostřed hřbitova stojícím jest základní
spis z roku 1797 pamětní spis z roku 1857, zapečetěný
kámen
s pamětní listinou, na které podepsáni jsou všichni
balíček s relikviemi Sv. Fausta a Sv. Justiny z roku 1857 a
hodnostáři,
a uloženy jsou tam tyto peníze: zlatka,
balíček s voskovými fragmenty z roku 1797.0riginály
čtvrtzlatník,
dvacetník,
desetník, čtyřkrejcar a půlkrejcar.
pamětních spisů byly uloženy ve Státním okresním archívu
Na hřbitově pochovávají se nejen katolíci, ale i lidé
v Lysé nad Labem. Relikvie SV.Fausta a Sv.Justiny
jiného vyznání mohou tam pochováni býti.
převzal farář p.Václav Nývlt a zůstali uloženy v oltáři
Na hřbitově byly v roce 1972 vykáceny přerostlé lípy,
kostela Narození Panny Marie v Běrunicích. Do nové
jejichž
kořeny rozrušovaly hrobky vedle hlavních cest.
schránky se vkládají fotokopie pamětních listů z r o k u
Spadané
listí znehodnocovalo výzdobu hrobů. Někteří
1797, 1857, balíček s voskovými fragmenty a list z roku
občané,
zvláště
ti, co měli hroby svých zemřelých opodál,
1998.
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učitelé – písmo bylo samá dekorace – muzice nebylo
daleko rovno“, vypráví zmíněný již Fr. Libánský.
Podučitelé s učitelem Zelinkou působící byli Fr. Špinar a
An. Mach.
Zatím počet školních dítek stoupá,
roku 1837 činí již 183, příštího roku
pak přes 200.
Již roku 1830 p. Stránský (lok).
Uznal, že školní místnost ve faře
nevyhovuje a navrhl zřízení nové
samostatné školní budovy. Teprve
však po překonání překážek, které
kladly nevyspělé poměry, roku
1838 přijímá krajský úřad plán
nové školy a r. 1839 vydává
Guberniální úřad nařízení o
postavení
školní budovy o poschodí, se dvěma
třídami a byty pro učitele a pomocníky. Panství
dymokurské splatilo povinný příspěvek 628 zl. kon. min. a
chlumecké, teprve však po čase, za 1516 zl. staviva.
Občanstvo běrunické pracovalo na stavbě školy. Stavební
místo vyvoleno uprostřed rozsáhlé návsi.
R. 1844 byli osadníci vybídnuti, aby
sváželi materiál ku stavbě, roku 1845
byla budova dokončena a v červnu
téhož roku vysvěcena vikářem F. A.
Vackem z Kopidlna. Slavností řeč
při svěcení promluvil
k shromážděnému občanstvu
krajský komisař Platzer. Za čtyři
neděle poté byla nová budova
o d e v z d á n a s v é mu k u l t u r n ě
výchovnému účelu, kdy počíná
v jejich místnostech vyučování.
Učitelem v těchto dobách jest
výborný hudebník Vorel se svými
pomocníky Koopem, Nesvadbou, Valentou a Drapákem,
který posléze po smrti Vorlově (1856) stává se sám
učitelem, zanechávajícím po sobě paměť vynikajícího
hudebníka a pilného učitele.
I finanční a právní poměry jmenovaných učitelů zvolna
se lepší. Roku 1870 stanovena zákonem povinnost dětí
choditi do školy do 14 let. Vzrůst počtu
obyvatelstva a prodloužení docházky
školní způsobuje větší počet žáků
školy, který již roku 1878
dosahuje č. 302. Byla proto po
roce otevřena třetí třída, avšak pro
nedostatek místa ve školní
budově, najata světnice v domku
Jana Vostrovského č.p. 10, kde se
vyučovalo až do roku 1881.
Téhož roku počet dětí dosahuje
již čísla 353.
Byla proto nutno uvažovat o
restauraci staré nevyhovující
budovy, která byla uskutečněna
přístavbou čtyř tříd na východní straně školy; stará škola

nesouhlasili a kritizovali odstranění stromů, ale ostatní byli
rádi. Cesty na hřbitově dostaly asfaltový povrch. Lidé si
zvykli a tichá krása hřbitova, na jehož úpravu si občané
velmi potrpí, tím jen získala.V levé části u
hlavního vchodu vznikla část s novými
malými pomníčky těch občanů, kteří
se dali pohřbít žehem. Před
hřbitovem byla vysázena řada thují.

Historie školy v
Běrunicích

P

očátky školy ztrácejí se
v nedostatku písemného
historického materiálu. V patentní
knize zdejší školy jest jen nepatrná
poznámka bývalého a jednoho z prvních učitelů školy –
Vorla, že škola existovala již roku 1762. Jisté však je, že
dokud v Běrunicích nebyla zřízena lokalie, byly děti
povinny choditi do farní školy v Městci Králové. Svědčí o
tom vyprávění Fr. Libánského z Dlouhopolska,
jednoho z prvních školáků a pamětníků
počátků školy: „Chodilo sem několik
chlapců, asi 4 a méně – děvčata nešla
nikam.“
Teprve kolem roku 1780 a snad
již r. 1772, jak uvádí poznámka
v dějinách školy běrunické, třikráte
v týdnu docházel ze Střihova do
Běrunic vojenský vysloužilec Jan
Zelinka, zvaný „basař“, a učil
v domku č. 33 „muzice a
liteře“ (podle ústního podání).
Roku 1787 zřízena byla v místě
lokalie a lokalista Václav Dvorský
v chalupě číslo 11 počal sám vyučovati
čtení, pokud nebyla postavena farní budova. Teprve r. 1789
nákladem náboženského fondu a pod jeho patronací byla
vystavěna jednopatrová budova fary, v jejímž přízemí
zřízena byla školní světnice pro 80 dětí. Patřilo jich se
tehdy asi 70.
Teprve roku 1798 následovalo zákonité
schválení nové školy a týmž rokem
ustanovena dekretem Gubernia
učitelem Jan Zelinka, (syn
předchozího Jana Zelinky), který
byl „dle předpisu k učitelskému
ouřadu vyučen“ – jak jest v jeho
ustanovení poznamenáno.
Právní postavení tehdejšího
učitele a celého tehdejšího
školního zřízení vysvitne však
jasně z faktu, že ač mu byl příjem
za vyučování řádně vyměřen, nebyl
po dlouhou dobu vůbec, později jen
z části vyplácen a učitel byl nucen
získávati finanční prostředky pomocí „muziky“,
varhaničení a kostelničení. Přece však „učili dobře tito
8
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Roku 1925 zredukována obecná škola zrušením jedné
pak nově upravena v byty učitelů. Náklad restaurace činil
definitivní třídy na čtyřtřídní školu.
10 246 zl. 41 kr.
Roku 1926 odchází R. Svoboda na trvalý odpočinek a
Počátkem roku 1882, kdy po správci školy Kozelkovi
říd. uč. ustanoven J. Čuban, za něhož roku 1929 zřízena
nastoupil týž úřad Fr. Obešlo, byla otevřena čtvrtá třída a
pobočka při druhé třídě. R.
roku 1887 třída pátá.
1937
po
odchodu
V téže době na východní
jmenovaného do výslužby
straně školní budovy, na
ustanovena zat. říd. uč. M.
místě prázdné blátivé návsi
Svobodová.
zř íze na s e z nač n ý m
O prázdninách roku 1937
nákladem školní zahrada
provedena restaurace školní
1884.
budovy přestavbou schodiště,
Školskými zákony
rozšířením
chodeb,
publikovanými r. 1870
r o z mn o ž e ní m o k e n a
upraven i vztah školy
celkovou úpravou vnější.
k církvi, z jejíhož područí
Touto
přestavbou,
b yla tato vyňata a
podniknutou nákladem 45
stanoveny světské školní
145,15 Kč. budova školní
úřady s mocí dohlédací.
získala vzhledem i účelností.
Během roku
1878
Počátkem roku 1938
ustanovena místní školní
ustanovena škola pětitřídní.
rada jako místní úřad školní
Další řídící učitelé,
a stanoveno též opatřování Nová školní budova byla postavena 1845, 1881 rozšířena, po řadě
ředitelé: J. Kasal 1939 –
věcných potřeb školních, dalších oprav a rekonstrukcí je současný stav velmi dobrý.
1942, Josef Svoboda 1943 –
čímž i škola postavena na
1958, A.Zelená 1958 – 1976, V. Novák 1976 - 1980, J.
základ nového právního řádu.
Šmejkalová 1981 - 1982, V. Novák 1982 - 1986, M.
V pětiletí od doby zřízení páté třídy stoupl počet žactva
Fifernová
1987 - 1990
školou povinného na 448 a uvažováno o stavbě budovy se
Největší počet 445 žáků měla škola roku 1894.
dvěma místnostmi. Roku 1892 učinila však místní školní
rada návrh na rozdělení školního obvodu a zřízení školy
Začátkem devadesátých let navštěvovalo školu již jen 39
v obci Dlouhopolsku, která r. 1893 podává žádost o
žáků. V současné době dochází 28 dětí.
postavení dvoutřídní školy. Stavba uskutečněna r. 1894, ale
Budova školy je v dobrém technickém stavu, prostředí
aktualita stavby zmíněné již školní budovy v Běrunicích
je hodnoceno kladně ČŠI i všemi, kdo mají možnost školu
nebyla příliš oddálena, neboť již roku 1901 dostupuje počet
navštívit. Celá budova je vkusně vyzdobena, podle
žáků této školy 389.
finančních možností se ve škole modernizují třídy a
Místní školní rada byla vybídnuta ke stavbě tří nových
nábytek, nezapomíná se ani na vybavenost audiovizuálními
učeben, když byla podána žádost obce Kněžiček o stavbu
pomůckami a počítači. V I. třídě jsou dětem k dispozici tři
vlastní školní budovy a tím vyškolení ze školního obvodu
počítače připojené na internet. Ve škole je i pěkně zařízená
běrunického. Vyškolení uskutečněno roku 1903 a tím
školní družina s dostatečným množstvím stavebnic, her, je
rozšíření školy běrunické oddáleno, ale škola zůstává
zde televize s videem.
vzhledem k dostatečnému počtu žactva pětitřídní.
Doposud škola nevyžadovala od rodičů finanční
Roku 1904 jmenován říd. uč. V. Šnábl, který navrhl
příspěvky na školní družinu ani na kroužky. Rodiče
provedení oprav uvnitř školní budovy, mezi jinými také
přispívají pouze na koupi různých materiálů, s kterými žáci
zřízení pobočky při IV. třídě. Úprava provedena byl r.
během školního roku pracují.
1905, zevní úprava budovy provedena r. 1914.
Škola poskytuje dětem učebnice, pracovní sešity, sešity,
Týmž rokem nastupuje místo říd. učitele Robert
čtvrtky a drobné pomůcky zdarma.J edná se například o
Svoboda, který převádí kroky školy rušnými a smutnými
nůžky, lepidla, barvy vodové, temperové, štětce, modelínu,
dobami světové války a jemuž se dostává cti zahájiti
jehly, bavlnky, látky a další. Oproti jiným školám se zde
vyučování v novém státě československém.
neplatí za účast v zájmových kroužcích. Děti mohou
Nový stát hlásil se ihned v počátcích k řadám států
navštěvovat kroužek počítačový, kroužek anglického
kulturních, jimž předním úkolem bylo vybudovati
jazyka, dovedné ruce, tělovýchovný a kroužek hry na
svobodnou školu vyhovující demokratickým zásadám nové
flétnu.
ústavy. Jsou to zákony Habrmanovy, které jsou kvitovány
ve školní kronice doslovně takto:
Běrunice po roce 1900
„První rok svobody vyplněn úrodnými pracemi, a aby
tak i v příštích letech se dálo, voláme svobodně: Nazdar!“
od Běrunice spadala obec Běruničky, do roku 1950
Škola stává se kulturním střediskem obce. Roku 1921
také Nový, po volbách v roce 1965 se připojily Velké
byla při obecné škole zřízena lidová škola hospodářská
Výkleky,
Vlkov n/L, Slibovice a Kněžičky, které tento
s úkolem poškolního všeobecného i odborného vzdělání
svazek
začátkem
devadesátých let opustily.
žáků – zemědělců.

P

9

650 let obce Běrunice
volby.
Význam obce stoupl po výstavbě železniční tratě
Dne 28. ledna 1913 přibyl do Běrunic pan okresní
(1900). Lokální dráha vedla z Králového Městce do
starosta V. Sodoma, místostarosta p. Fiala a tajemník
Chlumce, se zastávkami v Běrunicích a Lovčicích.
Dne 8. května 1901 odevzdána veřejné dopravě, a sice: Počty obyv. p. Dr. Pácalt, aby dosavadnímu starostovi Fr.
Sodomovi úřad starostenský odejmuli.
Vlaky jezdili z Králového Městce do Chlumce ráno
rok
počet
Nové volby provedeny byly 29. a 30. června, ale
o 6. hodině, odpoledne o 13. hodině,
Z Chlumce do Městce ráno v 7.30, odpoledne 19,30 1835 465 ač zcela správně, přece jen podán byl proti nim odpor
podepsaný V. Králem, Sodomou a Mašindou.
hod.
Dne 15. září provedena volba představenstva,
Rok 1904 zle zapsal se v dějiny téměř celé Evropy. 1843 448
Panovalať děsná vedra a při tom trvalé sucho. Po celé 1869 677 v níž zvolen starostou Václ. Procházka, č. 5, prvním
radním Václav Pěnička, č. 105, druhým Vincenc
léto nespadlo ani krůpěj vody. Na Boží Tělo (2.
června) snesl se ráno nepatrný deštík, který však byl 1880 700 Robovský, č. 12 a třetím Fr. Mašinda, č 35.
V dubnu a květnu bylo velice pěkné a teplé
posledním. Až teprve ku konci září nastaly dešťové 1890 765
počasí. V červnu padly kroupy a od té doby až do 11.
přeháňky, skutečné deště v říjnu.
V Běrunicích jenom v několika studních byla voda, 1900 909 července stále pršelo. Senoseč a sklizeň jetele valně
takže nastala veliká nouze o ni. Při tom dlužno zmíniti 1910 908 tím trpěly. Takové byly i žně obilné; pršelo stále, a
lidé vozili obilí vlhké do stodol, takže zrno vlhké
se o školní studni. Téměř z polovice vesnice chodili
sem lidé pro vodu – i ze statků pro množství dobytka a 1921 805 zatuchlo a nebylo prodejné.
Dne 21. srpna 1925 rozsvíceno poprvé
přece nikdy služby nevypověděla. Měla stálou, dobrou 1930 742
v Běrunicích elektrické světlo k nemalé a všeobecné
vodu.
Roku 1905 povolil stát na umírnění nouze, vzniklé 1950 595 radosti obyvatelstva.
Téhož roku založeno Hospodářské strojní
suchem roku předešlého subvenci. Při vyplácení 1961 579
družstvo, které opatřilo pěknou mlátičku a silný
vyhradilo si c.k. okresní hejtmanství, že subvence této
v prvé řadě užito býti má ku opravě nebo zřízení cest 1970 528 motor. Většina rolníků mlátila toho roku elektrickým
případně ku úpravě míst veřejných. V Běrunicích 1980 469 pohonem. Avšak i toho roku mnozí nedůvěřivý
mlátili parní mlátičkou.
upravena byla náves, hlavně v okolí kostela a školy
1991 462
nákladem 1 029 K.
1908 bylo jubileum šedesátiletého panování Jeho 2001 444 Silnice v Běrunicích a okolí byla dlouhá léta bez
kvalitního povrchu a stížností přibývalo. Ve školní
Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I. I v obci
2004 467 kronice je psáno „Okresní silnice v úseku před zdejší
naší oslavil se památný den 2. prosince.
Po krásné školní slavnosti, kde pan řídící učitel velice
jímavě a přístupně vylíčil zásluhy Jeho Veličenstva, byly
slavnostně vysázeny na tělocvičně a u kostela „královské
lípy“.
Rok 1911 byl ve znamení hrozného sucha; nepršelo od
14. května až do konce září. Není pamětníka, aby bylo tak
časně po žních, jako roku tohoto. Zdejší dvůr dovázal již
28. července. Množství hrabošů hubilo vše, takže úroda
byla velice skrovná, zejména na slámu.Hraboši trávení
těstem fosforečným, vyráběným v Hořících, chytáni
malých pastí, do trubek položených kolmo do země. Ale
vše to nepomáhalo.
Ozimy jsou zničeny. Řepa malá a málo, k tomu ještě
prožraná hraboši. Jetel následkem sucha ani nevyrostly.
Družstvo meliorační a regulační postavilo nové
betonové mosty u Běruniček a u Výklek. Stavby jich
provedla osvědčená firma na stavbu prací betonových
Vlček a spolek.
Drahota je úžasná, vše dostupuje závratné ceny.
R. 1913 Hrozné a neutěšené poměry v obecním výboru
zdejším za starosty Fr. Sodomy vyvrcholily v tom, že c. k.
místodržitelství vynesením svým ze dne 16. ledna 1913
rozpustilo obecní zastupitelstvo v obci.
Komisařem, jak správcem v obci, jmenovalo c. k. okr.
hejtmanství v Poděbradech od toho dne k návrhu okresního
výboru p. Dra. Frant. Pacátka, okresního tajemníka v Král.
Městci. Týmž hejtmanstvím jmenována i komise tříčlenná
z pp. Bricha, Jandy a Mašindy, aby společně s vládní
komisařem urovnala nepořádky v obci a provedla nové
10

650 let obce Běrunice
školou byla v červnu 1941 v délce 200 m vydlážděna. Je to
výsledek dvouleté práce a snahy, aby prach přestal být
postrachem a úhlavním nepřítelem školních dětí. Tento
úsek bezprašné silnice přispěje velmi ke zdraví našich dětí
a k ozdobě obce“.
Kanalizace se v obci stavěla v šedesátých letech
minulého století. Zmizely na fotografii viditelné příkopy,
které bývaly před domy.
Nová prodejna potravin postavena vedle sokolovny a
její otevření bylo 28. září 1971.
V letech 1973 - 75 se pokládal asfaltový povrch v ulicích.
Náves byla osázena jehličňany.
Nově postavená školka byla slavnostně otevřena 30.
října 1978.
Zátopa 1985
Zamrzlá půda do hloubky, zamrzlé kanály, voda tekoucí
po oblevě po povrchu za přispění deště způsobily zatopení
několika domů při silnici v Běrunicích. V čp. 110 u
Janouchů voda zaplavila celý dvůr, sahala až k domu, byli
nuceni na ulici vycházet oknem. V protějším stavení p.
Fialové namočila voda podlahu. Po třech dnech voda
opadla. Poslední podobná záplava byla v Běrunicích v roce
1947.
Kompletně zrekonstruován byl v r. 1994 jediný rybník v
Běrunicích „Plácek“.
Začátek 21. století patřil stavbě plynovodu a první
kotel se rozeběhl před vánoci 2002.
2003 - znovu byly zaplaveny zahrady se stejnými
důsledky jako v roce 1985.

Staré pohlednice

Pojízdná prodejna masa
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125 let SDH Běrunice
Schůze měla být zahájena ve 14 hod., ale pro neúčast
některých členů byla odložena na 15 hod. Bylo přítomno 8
členů. Schůzi požární ochrany zahájil velitel Josef Hladík
bor dobrovolných hasičů Běrunice je nejstarším
a ve svém projevu zdůraznil, že náš sbor se začíná rozpadat
spolkem v obci, rok založení 1880. Jeho zakladatelem
a je nutno činnost sboru zlepšovat.
byl František Libánský, jenž se také stal jeho prvním
V dalších letech stoupá význam prevence a díky tomu
velitelem. Celkem v zakládajícím družstvu bylo jedenáct
klesá počet požárů. Prohlídky domů probíhají a jsou
členů rozdělených následovně.
každoročně zajištěny hlídkami dobrovolných hasičů.
Fr. Libánský, rolník velitel - Václav Procházka, rolník od
V hasičské zbrojnici se v době žní držela pohotovost pro
r. 1910 velitel - Václav Voska, kovář podvelitel - Václav
případ požáru. Občanům se pomáhá při čištění studní.
Zelinka, domkař hasič - Josef Přibyl, ponocný hasič Zásahy hasičského sboru po r.45
František Myška, domkař hasič - František Louda, zedník
požár stodoly u Rohlíčků, požár v domě u Šantrůčků, u
hasič - František Brzák, zedník hasič - Antonín Knytl,
Kukaňů, požár mlátičky u stohu v objektu JZD r. 1961, v r.
domkař hasič - Fr. Procházka, obuvník hasič - František
1971 zásah u požáru v objektu statku v Běruničkách , požár
Ženatý, kolář četař
stohu ve Velkých Vyklekách, 1972 požár Šulckovy stodoly
Stříkačku a celé zařízení koupilo pro sbor obecní
1972 - 1980
zastupitelstvo. Sbor běrunický, který patří mezi nejstarší na
Požárníci několikrát zasahovali při požáru obilí, kde
našem venkově, plnil úspěšně svoje
zdejší katastr protíná trať Chlumec
Sbory založené do r. 1938
poslání od svého vzniku.
Již r.
nad Cidlinou – Křinec. V r. 1972 byla
1890 pořádal oslavu svého desetiletého Kněžice
1878 Kněžičky
1905 p ř e s t a v ě n a p o ž ár n í z b r o j n i c e
trvání, která byla velkým svátkem
nákladem 216 000 Kč. Na konci
1878 Vrbice
1907 sedmdesátých let je dokončena úprava
v naší obci. Zúčastnil se r. 1891 Chroustov
Všehasičského sjezdu v Praze, r. 1896
podkroví zbrojnice.
1878 Dubečno
1910
slavnosti odhalení pomníku Krále M. Králové
Od roku 1961 vlastní sbor
Jiřího v Poděbradech a r. 1903 sjezdu Běrunice
1880 Střihov
1910 motorovou stříkačku PPS 12 s celým
slovanského hasičstva v Praze. R. 1909
příslušenstvím a výzbrojí,
která
1881 Žehuň
1922 nahradila předchozí sloužící 20 let. Po
byla založena knihovna sboru, která se Činěves
roku 1922 předala obecní knihovně.
Chotěšice
1882 Vinice
1923 vyřazení dopravního auta nebyla již
Oslava 30letého trvání sboru 1910
náhrada, k tažení stříkačky se používá
1923 traktor
se také vydařila. Za první světové Skochovice 1883 Vlkov n/L
války ustala činnost téměř úplně, po
Kulturní činnost a spolupráce
Sloveč
1884 Dvořiště
1923
převratu byla obnovena zvětšenou
s MNV v Běrunicích je velmi dobrá.
měrou. Sbor kromě ostatní činnosti Záhornice
1886 Velenice
1924 K a ž d ý m r o k e m s b o r p o ř á d á
pořádá též divadla. Sehrál r. 1923
p r a vid el n ě p o u ťo vo u záb a v u,
1887 Bříství
1926
divadlo v přírodě „Jménem veličenstva Senice
požárnický ples, což požární ochraně
- Poprava V.Kudrny“, v témže roce ve Dobšice
1887 Černá Hora
1933 přináší i finanční přínos. Účastní se
dnech 29. června až 2 července
oslav Mezinárodního dne dětí, kde
1889 Kamilov
1937 předvádí ukázky výcviku, účastní se
zúčastnil se sbor sjezdu slovanského Podmoky
hasičstva v Praze, nejvýznačnější
májových oslav v Městci Králové.
Svidnice
1891
události roku. I přes nepříznivé počasí
Největší pozornost je věnována
podařilo se přesvědčit širokou Dymokury
1895 Po roce 1938
cvičením jak na suchu, tak s vodou
veřejnost o významu dobrovolného
v rámci okrsku. V r. 1975 bylo
Ledečky
1898
hasičstva.
provedeno okresní cvičení CO za
Vinná Lhota
Roku 1941 je konečně poskytnuta
účasti devíti požárních sborů v obci
1900 Slibovice
1939 Slibovice. Voda byla předávána do
záruka na zakoupení motorové Nová Ves
stříkačky. S fy. Stratílek je dojednána
vzdálenosti 1800 m na obilní sklad
Malá Strana 1903 V. Výkleky
1940
koupě a tato ji dodá v nejkratší době tří
JZD.
neděl. Za vše sbor zaplatí 28 200 Kč. Osek
Zúčastnili jsme se 50letého trvání
1903 Dlouhopolsko 1940
Stříkačka bude tažena automobilem,
požárních sborů ve Vlkově nad Lesy,
1904
který pojedou obhlídnout br. Král V. a Nouzov
v Kněžičkách a na Dlouhopolsku. Jen
br. Vilímovský , kteří si sebou vezmou
v r. 1979 proběhly v Běrunicích tři
odborníka p. Doležala z Městce Králové.
okrsková cvičení spojené se soutěží družstev za účasti
Jmenování trubače 1942
zástupců okresní požární ochrany z Nymburka a
Dle nařízení povinnosti jmenovati trubače sboru a to br.
okrskového velitele Václava Midlocha.
Smolík J., Pavlásek Jan, jenž budou nahlášeny na obecním
Kamenem úrazu je v naši obci vodní zdroj. Rybníček
úřadě a četnické stanici.
„Plácek“ je z poloviny roku bez vody a jiný větší zdroj zde
V letech 1952 – 1958 sbor prožívá krizi ve své činnosti.
není. Vodní nádrž u zdejšího kravína je po celý rok bez
Zápis z výroční členské schůze konané 8. prosince 1956
vody. Právě zde je třeba tento problém vyřešit ke
spokojenosti všech občanů.

Sbor dobrovolných hasičů
Běrunice

S
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125 let SDH Běrunice
v roce 1994 jeho rekonstrukce
Oslava 120 výročí sboru.
Od rána 24. června 2000 vyhrávala kapela u hasičské
zbrojnice. Po příjezdu zúčastněných sborů a hostů prošel
průvod hasičů obcí . V čele hasičské techniky jela ruční
stříkačka (zapůjčená SDH Lovčice) tažená koňmi a na
kozlíku seděli mladí hasiči ustrojeni v dobových
uniformách.
Po příchodu na místní hřiště a přivítání, byli odměněni
medailemi a diplomy zasloužilí členové sboru. poté se
rozjela okrsková soutěž. Počasí celému průběhu akce přálo
a tak všichni se na závěr loučili s výbornou náladou.
Každoročně sbor pořádá „Pouťovou zábavu“ a
„Tradiční hasičský bál“. Novinkou posledních let jsou
posezení s hudbou na počest pálení čarodějnic. Za
připomenutí stojí i řada povedených hasičských výletů.

Průběh oslav 100 let založení SDH Běrunice
Oslavy 100. výročí založení požárního sboru se uskutečnili
o pouti v sobotu 7.6. 1980. Slavnostní nástup všech sborů
13. okrsku proběhl na hřišti a jeho součástí bylo vypouštění
holubů.
Následoval průvod hasičů obcí, při němž je doprovázela
dechová hudba a přitom byli položeny věnce k pomníku
padlých.
Slavnostní schůze proběhla v sále sokolovny, na které
byla vyhodnocena činnost sboru. Naše organizace obdržela
diplom ÚV SPO z rukou předsedy OV. Dále byly předány
čestné odznaky a medaile zasloužilým členům.
Odpolední program byl naplněn soutěží sborů 13.
okrsku, ve kterém zvítězil sbor z Dlouhopolska. Poté
nésledovaly ukázky hašení pomocí vysokozdvižné plošiny
a cisterny. Sbor z Městce Králové předvedl hašení požáru
lehkou pěnou. Vrcholem programu bylo námětové cvičení
– požární útok na objekt základní školy
Požár školy znázornili použité dýmovnice. Následovalo
vyhlášení požárního poplachu sirénou. Zásahu se zúčastnili
sbory: Běrunice, Velké Výkleky, Slibovice, Kněžičky,
Dlouhopolsko, Vlkov nad Lesy se stroji PPS 12 a PS 8.
Sbor z Městce Králové s CAS, požární jednotka JZD Velké
Výkleky s CAS a požární útvar Poděbrady
s vysokozdvižnou plošinou. Zásah
byl organizován
dodávkou vody na delší vzdálenost z vodního zdroje
Plácek, předáním vody ze stroje na stroj, za součinnosti
dvou cisternových vozidel a vysokozdvižné plošiny.
Komentování o průběhu akce bylo prováděno pomocí
rozhlasového zařízení cisterny. Celý zásah provázel velký
zájem diváků.
1980 - 2005
Po změnách zákonů po roce 1990 se v současné době
neprovádí preventivní prohlídky obydlí v naších obcích.
Pokračuje se v pravidelných každoročních okrskových
cvičení. Z nově přidělených sborů do našeho okrsku se
pravidelně zúčastňují pouze hasiči z Činěvse.
Řada členů absolvuje školení v hasičském školícím
středisku Bílé Poličany. Velmi často se provádí sběr
starého železa. Mezi dobrovolnými dárci krve, kteří jsou
v našem sboru, je i držitel „Jánského plakety“ M.
Lochman.
Po mnoha letech a připomínkách hasičů na špatný stav
jediného vodního zdroje v Běrunicích „Plácku“, proběhla

Hasičská zbrojnice

R. 2000
Starosta sboru
V. Procházka

1884 - 1910

Fr. Libánský

1880 – 1910

Josef Mach

1925 - 1944

V. Procházka

1910 – 1925

Jos. Svoboda

1945 – 1951

Fr. Pilař

1925 – 1931

Jos. Hladík

1951 – 1953

Boh. Tománek

1931 – 1939

V. Hyšpler

1953 – 1960

V. Král

1939 – 1944

Boh. Tománek 1960 – 1961

Boh. Tománek

1945 – 1947

Boh. Brzák

1961 – 1982

Fr. Petrovický

1947 – 1950

Jar. Janouch

1982 – 2005

Boh. Tománek

1950 – 1952

Jos. Hladík

1953 - 1958

Fr. Petrovický

1958 – 1960

Jednatel

R. 1980
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Velitel sboru

Fr. Jenne

1900 - 1909

O. Dvořáček

1961 – 1980

J. Přibyl

1925 – 1953

M. Semirád

1980 – 2005

J. Barták

1953 – 1959

V. Šafařík

1959 – 1976

ing.M. Zima

1976 – 2005

125 let SDH Běrunice

V. Stryhal, J. Petrovický, V. Hyšpler, Z. Musil, A. Šafaříková,
F. Horák, J. Leták, V. Šafařík, J. Hyšpler, L. Přibyl

1980 - Vl. Semirád, M. Zima, J. Hyšpler, J. Pilař, J. Baťka, B. Brzák V. Šimák, M. Semirád, J. Beneš, J. Ouzký, M. Štěpán, J. Pánek,
P. Pavlásek, Z. Petrovický, M. Nádeník, Z. Kocfelda

I. Místo - okrsková soutěž
V. Pilař, L. Voborník, L. Lochman, P. Hála, Z. Kocfelda, M. Semirád, M. Lochman, P. Šimák, L. Janouch, O. Hochberger, M. Zima
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100 let Sokola Běrunice
Potom promluvil k dětem školním, před tribunou
seřaděným, říd. učitel Robert Svoboda, který nastínil, jak
vypadala škola i učitelé za Rakouska, a jak vyhlížeti bude
ve svobodném našem státě. Po vyřízení pěkných,
přiléhavých bodů, mezi nimiž byla i vzpomínka na padlé,
zemřelé a vzdálené bratry, ukončil br,.Král
slavnost vhodným doslovem. Večer byl opět
průvod s lampióny a za pěkného osvětlení.
Mezi legionáři, kteří v cizině pomáhali nám
dobýti samostatnosti, byli tito vojíni
z Běrunic. (vesměs ruští legionáři)“.
Počet členů sokola se zvýšil, cvičily již
všechny složky a 13. dubna 1919 pořádala
jednota významnou slavnost sázení Lípy
Svobody.
Další veřejné cvičení pořádané bylo
pravým svátkem nejen pro členy sokola, ale
i pro celou obec. Činnost se velmi zvýšila.
Cvičilo se velmi často, pořádaly se různé
akce, hrály se divadelní hry.

Z historie Sokola Běrunice

P

rvní výborová schůze prozatímního výboru se konala
14. prosince 1904, první valná hromada 6. ledna 1905.
Běrunický sokol se tak stal nejstarší vesnickou jednotou na
Královéměstecku. Při založení měla 14
členů činných a 16 členů přispívajících.
V září 1905 se uskutečnilo první veřejné
cvičení a po prvním roce své činnosti
vykazovala jmění 300,-K. Druhé veřejné
cvičení proběhlo 9. září 1906 na
„Kvízovce“. Činnost v dalších letech byla
střídavá, tu živější, tu zase menší. Základní
povinnosti si však jednota plnila. Větší ruch
nastal opěr roku 1912, kdy za spoluúčasti
místního hasičstva a „Besedy“ pořádala
okrskové cvičení spojené s s národní
slavností. Čistý zisk ve výši 70 K. tvořil
základ fondu pro postavení opatrovny.
Tento fond byl jednotou podporován i
nadále, zvláště výtěžky z divadelních her.
Do roku 1914 cvičilo hlavně členstvo a
dorost.
Po vypuknutí první světové války cvičící
bratři narukovali, tělocvičná činnost upadla, stejně jako ve
všech jednotách. Dále se provozovaly jen akce divadelní.

Z kroniky 1921
Pomník padlým vojínům.
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. V 11
hod. sloužena mše svatá československá, první v obci, a to
u vrat domku Josefa Krále, č.59, který zde postavil
jednoduchý oltář. Zde také vykonán první československý
křest. Pokřtěn byl Miloslav Svoboda, syn železničního
zřízence a člena rady starších čsl. obce zdejší. Odpoledne
ve 2 hod. seřazen na „Kvízovce“ průvod, jenž se odebral
k pomníku. Zde proneseny řeči: Inženýrem Janem Fulíkem,
zástupcem poslance Bradáče, čsl. farářem Františkem
Lánem, advokátem Františkem Přibylem z Nového
Bydžova, rodákem z Běrunic, a řídícím učitelem Rob.
Svobodou, jako učitelem téměř všech padlých. Miloslava
Svobodová, kand. uč., přednesla báseň“ Poslední
pozdrav“, při níž ani jediné oko nezůstalo suché. Slavnost
ukončena zapěním národních hymen. Do základu pomníku
zazděna plechová skříňka s tímto pamětním listem.

Z kroniky 1918
Pak přišel slavný 28. říjen 1918. Tímto datem počal
nový svobodný život nejen naší vlasti, ale i všem sokolským
jednotám. V den tento, připadající na pondělí, nebylo zde
nic určitého známo. Proskakovaly pověsti, že Rakousko
kapitulovalo, ale o samostatnosti českého státu jsme
nevěděli. Teprve 29. října, v úterý ráno v 7. hod., první
určitější zpráva sem došla, a v 9.hod. došel na obecní úřad
telegram o prohlášení samostatnosti naší. Počasí bylo
mlhavé, a jen ztěžka prorážely sluneční paprsky vlhkou
mlhu. Ves byla zamlklá, zasmušilá, chladný vzduch nelákal
lidi, aby vycházeli ven. Vše se však změnilo, jakmile se
roznesla radostná zpráva o naší svobodě. Na škole vyvěšen
běločervený prapor, tentokrát samoten, bez černožlutého
soudruha. Jako divem oživla náves. Lid se sbíhal, vyptával
se, jásot a radost jevila se na všech tvářích. Na odpoledne
uspořádán velký průvod s národním praporem v čele,
s hudbou, se žactvem obecné školy a s velkým množstvím
občanů. Průvod prošel Běrunicemi, Běruničkami a
Vykleky. Před školou zahrála hudba naši národní hymnu“
Kde domov můj“ a „ Hej, Slované“! Hymny vyslechli
občané s obnaženými hlavami a za hlubokého ticha. Poté
provolána „Sláva československé republice a mužům
zasloužilým o dobytí naší svobody, totiž Masarykovy a
Wilsonovi. V den ten se nepracovalo, lid měl velký svátek.
Vlastní oslava konala se po pečlivých přípravách dne 17.
listopadu. Slavnost pořádána bratrskou jednotou
sokolskou. Po krásném, spořádaném průvodě, shromáždil
se lid před školou. Bratr starosta Sokola, Václav Král,
uvítal shromáždění, a požádal spisovatele z Prahy, Josefa
Tučného, aby lidu osvětlil nynější doby a důsledky radostné
proměny, čehož řečník dosáhl pěknou a významnou řečí.

Pamětní list.
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.
V roce 1922 pořádala jednota okrskové cvičení ve dvoře
místního statku.
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Po těchto prvních letech nadšení aktivita členů poněkud
ustala, ale celkově byla stále dobrá. Jmění sokola vzrůstalo,
bylo získáno pole proti nádraží na cvičiště a roku 1926 byl
zřízen biograf, nákladem 20 000 Kč.-Kč. To byl však
nešťastný krok. Čistě zemědělská vesnice bez jakéhokoliv
průmyslu nemohla udržet celoroční provoz a tak dluh za
biograf stále rostl.
Při parcelaci zbytkového statku v Běrunicích byly roku
1930 koupeny stáje. Budova 27 metrů dlouhá a 10 metrů
široká byla velmi vhodnou pro úpravu v sokolovnu. V té
době, ale bylo jednotě velmi zle. K velké finanční tísni, kdy
úrok ze 40 000.-Kč. dluhu vyčerpával všechny příjmy,
pozbyla jednota cvičební místnosti a zdálo se, že musí
zaniknout.
Kritickou situaci se podařilo odvrátit novým způsobem
hospodaření, ve kterém se všechny činnosti vykonávali
zdarma, šetřilo se do krajností. Také počet cvičení se
zvýšil. V létě se cvičilo třeba i na polní cestě, v zimě se
členové scházeli v koupené stáji na holé ušlapané půdě, při
chlévských oknech, při dveřích, jimiž vítr profukoval a
zanášel sníh, kam se mu jen zachtělo. A výsledek se
dostavil. Tímto hospodařením se stal i biograf aktivním,
divadelní činnost byla zvýšena, stala se zdrojem krásných
příjmů. Morálním výsledkem tohoto obratu bylo sblížení
všech občanů s naší sokolskou jednotou. Ti se přesvědčili o
naši poctivé práci, o našem poctivém hospodaření a stali se
téměř všichni našimi přáteli. To se potvrdilo v roce 1933
kdy naše jednota pořádala v Běrunicích VIII. župní slet
župy Denisovy, a to ve dnech 11. – 25. června. První den
byl slet mládeže, druhý den hlavní slet členstva. Byl to
první župní slet, který se konal na vsi. Před tímto sletem
byly konány jenom ve městech.

který by nepochopil, že není možno pochybovati ani na
chvilku o osudu národa a státu našeho, když již v těch
maličkých vypěstovány budou ony prvky, které jako krev
v tepnách mají probíhati národním tělesem, a z nichž
nejmohutnější jest láska k státu a národu.
Hlavní den členstva.
I tento den vydařil se skvěle. Několik dobrých vůdců a
obětavé a snaživé ruce všech Sokolů a Sokolic, a z nich
hlavně bratři a setry ze sboru učitelského v Běrunicích a
Král. Městci, přičinili se o klidný a zdárný průběh všech
podniků v tento den konaných.
Žel počasí bylo nestálé. Celou sobotu a celou noc na
neděli až do 6 hodin ráno důkladně pršelo. Od této doby
sice nepršelo, ale také slunce nesvítilo.
Odpoledne ve 2 hodiny konal se z Kvízovky průvod na
sletiště. Průvodu zúčastnilo se 1037 osob. Uvítací proslovy
měli: Br. Jan Janda, starosta zdejší jednoty Sokol, obecní
starosta br. Josef Mach a osadní starosta br. František
Mašinda. Slet zahájen naší státní hymnou. Po té provedeno
veřejné cvičení, a to: Prostná starších bratří, prostná mužů
a žen, cvičení na nářadí, hry a národní beseda. Jako
zvláštní vystoupení naší jednoty provedena sletová scéna:
„Vlast trpící a vítězná“.

Z kroniky 1933
Župní den mládeže.
Obyvatelé se těšili na slet. Domky byly pěkně upraveny,
před nimi, na návsi i na silnici čisto,umeteno. Více jak 80
praporů zdobilo obec. Příchozí byli překvapeni vlídností,
ochotou a úslužností všeho obyvatelstva. Den byl sice
chmurný, ráno strašil déšť, ale čas vydržel, ano i slunéčko
se několikrát usmálo na milé naše děti.
Sletiště upraveno za „Ohrádkou“ na lukách směrem ke
dráze. Louky zdarma zapůjčil pan Václav Král, č.61,
František Mašinda, č.86,František Rohlíček, č.55, Josef
Klikar, č.33. Sletiště bylo pěkně a účelně upraveno.
Dopoledne plnily se Běrunice malými sokolíky a
sokolicemi. Odpoledne ve 2 hod. vyšel průvod z Kvízovky,
z níž na sletiště jest cesta asi 1 km dlouhá. Průvod byl tak
dlouhý, že když první řady vstupovaly na sletiště, poslední
řady vycházely z Kvízovky. V průvodu bylo 1227 osob.
Uvítací proslov na sletišti měl bratr Josef Čuban, řídící
učitel. Po holdu naší státní vlajce byla cvičení prostná, hry
a jiné, což trvalo do 6 hod. Vše provedeno velmi dobře.
Velcí i malí měli radost ze svých úspěchů. Právě zde
posílena byla myšlenka dáti dětem pěknou tělocvičnu, ve
které by cvičením tužily své tělo i své zdraví. Zda jest
možno, aby v Běrunicích se našli lidé, kteří by našim dětem
odepřeli podpory v tom, co jim dáti ten nejvznešenější
statek na zemi, zdraví? Zda jest možno zde najíti člověka,

Zásluhou sboru učitelského v čele s br. říd. uč. Josefem
Čubanem proveden tento čistě vlastenecký obraz tak, že
zanechal v občanstvu nesmazatelný dojem.
Konec tento korunoval úspěch sletu.
Vedení Denisovy župy bylo vypravením sletu úplně
spokojeno. Vše se povedlo také díky občanům naši obce,
jež tuto akci široce podpořili. Při této příležitosti byla
uspořádána sbírka na podlahu sokolovny, která skončila
velkým finančním úspěchem.
Na slet vzpomíná běruňská rodačka
prof. Mgr. Iva Plchová – Tillmanová
Uspořádání župního sletu bylo pro běruňskou jednotu
Sokol ctí, ale také velkým pracovním závazkem. Vlastní
vystoupení se konalo na lukách za tratí, za posledními
domy Malé Ohrádky. Tehdy už se také projevila soudržnost
běruňských sokolů. Ochotně přispěchali na pomoc, i když
věděli, že se vše děje zdarma, jen z nadšení. Okolo celé
cvičební plochy na lukách byly udělány lavice k sezení –
dřevěné kůly, na nich přibitá prkna. Pro cvičence tam
musely být značky. Náš tatínek František Tillman přišel na
16
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to, aby se schovávala víčka i spodky plechových krabiček
od krémů, různých mastí atd. Víčka se prorazila hřebíkem,
který se zatloukl do polínka, dole zašpičatělého. To se pak
zatlouklo do země a byly značky. Vše se soustředilo u nás
nebo v sokolovně a běruňští sokolové se předháněli, kdo
přinese víc značek.
Dlouhý průvod sokolů prošel při sletu Běrunicemi a
všichni obyvatelé při hlavní silnici si ochotně zakoupili
prapory, takže v každém domě vítal sokoly vlající prapor.
Na cvičišti bylo svépomocí vybudováno jeviště, kde na
ukončení sletu sokolové předvedli závěrečnou scénu „Vlast
trpící a vítězná“, která končila holdem Sokolstva naší
vlasti. Náš tatínek vyfotografoval závěrečný živý obraz. I
když já jsem na fotografii jako malá holčička, všechny lidi
– členy Sokola bych uměla jistě dne pojmenovat.
Samozřejmě, že na slet přijeli i „kramáři“ se svými
stánky. Chtěli utržit peníze za své zboží. Poněvadž i Sokol
potřeboval vydělávat, aby jednak kryl výlohy za slet, jednak
aby získal peníze na další zvelebování sokolovny, přišlo se
na to, aby i Sokol měl na sletě svůj stánek. Tehdy sokolské
ženy zdarma napekly různé dorty, cukroví atd. a i za takto
vydělané peníze se pokryly různé náklady.
Vzpomínám si na následující. I při jiných příležitostech
byl sokolský stánek, kde se prodávaly sladkosti zdarma
napečené ženami – sokolkami. Když někdo přišel k nám už
za tmy, zaklepal na naše kuchyňské okno, kde jsme večer
pobývali a my jsem dotyčnému přišli otevřít. Jednou večer,
když bylo zase před nějakou sokolskou slavností, někdo u
nás zaklepal na okno. Naši šli otevřít, ale nikde nikdo. Až
pak si v té tmě všimli, že pod oknem na záhoráci na tácech
leží dva dorty. I teď, když jsem na to s bratrem Vladimírem
Tillmanem vzpomínali, velmi jsme si toho cenili. Neboť: já
daruji, protože chci darovat, a to z přesvědčení, chci
podpořit dobrou věc, ale nečekám za to slávu. Naši se jistě
dodatečně dozvěděli, kdo dorty daroval, ale od dárce to
bylo hezké gesto.

Práce v budově budoucí sokolovny vyžádaly si volbu
zvláštního stavebního odboru, do kterého byli výborem
zvoleni bratři architekt Frant. Janda, Josef Tománek a
Frant. Tillman. Za obětavého, neúnavného a nezištného
vedení bratra Frant. Tillmana byla prováděna stavba tímto
způsobem:
Plány pokyny zdarma dával br. arch. Janda, stavěno
bylo pod firmou br. Frant. Janaty, stavitele z Městce Král.,
dozor, řízení stavby a obstarávání všech potřeb, měl na
starosti bratr Frant. Tillman.
Tělocvičný sál zřizoval se z bývalých koníren. Bylo
velice pracné zříditi ze stájí pěknou tělocvičnu.
Stručný popis vykonaných prací: Střecha. Půl krajního
krovu na straně severní bylo nově nahrazeno, a dva další
krovy nastaveny do polovice. Klenutí v konírnách bylo
zbořeno. Do návse proraženy byly čtyři okenní otvory, a
nad nimi zhotoveny překlady. Zdi zvýšeny do výšky 5 m, a
na ně umístěno bylo 8 travers. Na severní straně vyzděn
otvor pro jeviště v šířce 6 m a výšce 4m. Na straně západní
založen komín a dveřní otvor. Na traversách upraven strop.
Do stropu zhotoveny byly 2 větráky. Zhotovena okna a
okována. Okna zdarma zhotovil Frant. Ešner truhlář
v Odřepsích.
Přehled pracovních dnů: Celkem bylo pracovních dnů
458, a z nich bylo placených 121, a zdarma byla veliká.
Zaznamenáváme, aby ještě po letech naše děti si mohly
přečísti, jak jejich otcové, matky a příbuzní přispěly
k vystavění budovy, která bude sloužiti všem. Sál byl
dokončen do roku 1936 a již plně vyhovoval pro cvičící. V
druhé etapě se upravilo jeviště. Práce však pokračovaly
velmi pomalu, neboť jednotu tížil dosud nevyrovnaný dluh
za provoz biografu.
V sokolovně se po dokončení začali také pořádat
taneční zábavy. Vyvstaly zde však nové problémy. V
zápisech ze schůzí sokola se dočteme:
Zápis 1938
Sál náš mrzí hostinské. A proč jsme ten sál stavěli? Z
hostince Antošova byla jednota vyhozena po převratu, v
hostinci u Votavů nám bylo cvičení znemožněno, vlastně
skoro zakázáno, byl tedy sál náš vynucen tímto jednáním
hostinských. Kdyby si hostinští vážili jednoty a nechali je
cvičiti ve svých sálech, nebyla by se stavěla sokolovna ještě
hodně dlouho.
V sokolovně hořelo.
V prosinci 1939 hořelo v šatně pod jevištěm a zničil
skříň se všemi uloženými věcmi.Ohořel strop šatny
(podlaha jeviště), několik prken zničeno zcela, popraskala

Sokolovna
Budova bývalých stájích patřila do panského dvora, jež
vlastnili Černínovi z Dymokur. Statek byl v roce 1924
rozparcelován.
prof. Mgr. Iva Plchová – Tillmanová
Bylo potřeba zvelebovat zakoupenou budovu, která se
měla stát „naší sokolovnou“. Všichni sokolové skutečně
dřeli, co se mohlo odpracovat Dobrovolnou prací,
odpracovalo se. Jaká radost vždy byla ze všeho nového, jak
jsem se radovali, když místo udusané hlíny se objevila nová
prkenná podlaha!! Dnes jsou už v budově sokolovny
parkety, ale před nimi tam byla prkenná podlaha. Co světla
přibylo v rodícím se sále, když místo malých okének vznikla
velká, prostorná okna, která jsou v sokolovně dodnes!! A
opět nastoupily sokolské ženy – dobrovolnice, které okna
vyčistily. Když jdu teď okolo sokolovny, často se zadívám
na první okno vlevo a vzpomínám, že to jsem tehdy vyčistila
já jako malá holčička spolu naší tetou pí. Uč. Marií
Tillmanovou a se Zdenou Jandovou, pozdější Kadaňovou.
Jak jsem na to tenkrát byla pyšná!
Z kroniky 1934
Stavba sokolovny a tělocvičny
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nesrovnalostí ve zprávách o něm bychom snad mohli
čerpati nepatrnou naději na jeho návrat. Velmi dlouho je
již nezvěstná sestra Pavla Votíková. Včera došla další
smutná zpráva, že při konání své vojenské povinnosti
položil život v 19 letech svého věku v Liberci bratr Josef
Křivský.

vnitřní okna. Celková škoda byla odhadnuta na 8000,-Kč.
Zápis 1939
Přes to, že se na minulé valné hromadě usneslo, aby se v
příštím roce nestavělo, byly provedeny na sokolovně tyto
úpravy: Probourán a upraven východ ze sálu na zahradu a
upravena společná předsíň v budově opatrovny, položena
jevištní podlaha a strop, upravena šatna pod jevištěm. Vše
vyžádalo si značného nákladu a jednota má dnes značný
dluh, který se dá společným úsilím zaplatiti. Úprava byla
podniknuta hlavně na nátlak rodáků, kteří slibovali také
finanční pomoc. Místo finanční pomoci však darovali
jednotě nářadí v ceně 5 - 6000,-Kč.
prof. Mgr. Iva Plchová – Tillmanová
Rok od roku naše sokolovna vzkvétala, na jejím vzhledu
se odrážela usilovná práce sokolů. Tak v ní bylo postupně
vybudováno jeviště a pak už všechna sokolská divadelní
představení, besídky a akademie se konaly v sokolovně.
Jakou radost nám všem přinášelo, když se vybralo hodně
peněz a přemýšlelo se, co vše se za ně do sokolovny pořídí.
Postupně se pořídilo mnoho. Měli jsme bradla, hrazdu,
koně, kozu, kruhy, lano na šplhání, odrazový můstek,
žíněnky, disky, koule, činky, volejbalovou síť a míče, stolní
tenis atd.

I jiní bratři dosud chybí, ale o těch máme zprávy, že
jsou živi a jistě brzy se jich dočkáme.
Oprava fasády.
Celková oprava fasády proběhla v roce 1960.
Přestavba sokolovny.
K největšímu stavebním změnám došlo v letech 1975 1977.
Z kroniky 1977
Dne 14. Září byla znovu otevřena sokolovna v
Běrunicích, kde se 2,5 roku pracovalo v akci Z na výstavbě
přísálí a sociálního zařízení, aby vznikl důstojný stánek pro
kulturní podniky.Návštěvníci byli překvapeni vkusně
řešeným interiérem, obklady stěn, nátěry, které věrně
imitují dřevo, záclonami i pěknými svítidly, což všechno
dohromady vytvořilo líbivé a příjemné prostředí. Prácí
členů sokola a občanů, počtem 5620 brigádnických hodin
bylo vytvořeno dílo v hodnotě 466 000,-Kč.

Sokolské hnutí bylo po roce 1941 rozpuštěno, běrunická
jednota se znovu sešla po čtyřech letech. V roce 1942 bylo
velké krupobití, které poškodilo střechu a rozbila okna.
Zápis 1945
Když v r. 1942 přišlo krupobití, využil jsem situace
(starosta jednoty Fr. Tillman) k tomu, abych z Němců
vymačkal zasklení všech oken i dříve rozbitých a 1000
tašek, z nichž asi 700 jich zůstalo do zásoby. Až na
zpustnutí budovy, způsobené hlavně ubytováním německých
uprchlíků a nyní zřízením divizního skladiště v budově
neutrpěla jednota větších škod.
Při hodnocení na výroční valné hromadě jednoty v roce
1947 je o budově psáno: Přes značné potíže, které dnes
staví se do cesty, byla sokolovna z východní strany obílena
a kde toho bylo třeba byla omítka opravena. Západní
stranu budovy máme v programu opraviti až letos na jaře.
Dále byla na sokolovně umístěna pamětní deska našich
sokolských obětí. Zaskleny byly hlavní dveře, které strašně
trpí tím, že nám obec z vestibulu udělala sběrnu mléka.
Bylo by záhodno požádati místní národní výbor, aby se
nám sběrna z vestibulu
vystěhovala. Uvnitř
budovy směřovala
všechna práce na
jeviště, která je vlastně
nejlepším zdrojem
příjmů pro jednotu.

Výstava zahrádkářů - 1984

Z výborové schůze 31.
května
1945
Pamětní deska na sokolovně
Ani naše jednota
nebyla
ušetřena
válečných obětí. Nikdy asi již nezříme bratra Josefa Kasala
(řídící učitel na místní škole 1939 - 1942), jehož smrt byla
úředně oznámena z Osvětíma, i když z nepatrných

Otevření bylo plánováno právě na posvícení a poslední
dodělávky byly dokončovány v prodloužených směnách až
dlouho do noci.
V sále sokolovny se dlouhá léta dařilo pořádat
nejrůznější akce. V prvních letech se tu hojně cvičívalo,
hodně úspěchů zde sklízeli běruničtí ochotníci při hraní
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100 let Sokola Běrunice
svých divadelních her. Po provedené přístavbě přísálí se
stal sál především centrem veškerých kulturních akcí,
které zde pořádaly nejrůznější spolky.
Po roce 1990 došlo k soudnímu sporu o budovu
sokolovny mezi Českou obcí sokolskou, jenž mezitím
znovu obnovila činnost a soud v konečném rozsudku z 28.
března 2000 potvrdil ČOS jako majitele objektu.
Sokolovna zůstala po řadu let zcela prázdná, ČOS se o

známá Kvízovka původně posloužila jako cvičební plocha.
Poměry se zlepšily, když Sokol zakoupil budovu, zbytek
bývalého dvora.
Teď zavzpomínám na naše dětská sokolská divadelní
představení, různé besídky, akademie, oslavy před 2.
světovou válkou. Výtěže z nich vždy pomohl k zakoupení
něčeho nového.
Divadelní představení: překrásné vzpomínky z mého
dětství a mládí. Vše se soustředilo u nás, v našem domě č.
163. už jako malá holčička jsem milovala ty večery, kdy se
před připravovaným divadelním představením v naší
kuchyni scházeli hudebníci, aby nacvičovali skladby,
kterými doprovázeli herce – zpěváky. Naše teta Anna
Tillmanová hrála překrásně na housle, vždy celý orchestr
vedla. Náš tatínek František Tillman hrál na violu. Na čelo
hrál pan Josef Steklý. Míval obchod v rohovém domě za
školou, který nakonec po různých majitelích koupila Eva
Tománková, provdaná Němcová.
Po smrti pana Steklého na basu a
na čelo hráli bratři Veselí. Jeden
bydlel v prvním domě při vstupu
na malou Ohrádku, jeho bratr
bydlel na Vyklekách. I to si
pamatuji, jak opěrné bodce jejich
nástrojů nám propíchaly v kuchyni
linoleum, takže naši jim pak dávali
pod bodce podložku. Když tetiny
hbité ruce později oslabil
revmatismus a nemohla už na
housle hrát vedení orchestru se ujal
náš tatínek. Později také v tomto
Fr. Tillman - vlevo
sokolském orchestru vypomáhal
hrou na harmoniku pan Jindra
Hofman. Náš dědeček Robert Svoboda – hlavně před
válkou a pak ještě i za války – rozepisoval vždy celé dny
party pro jednotlivé nástroje.
Už jako dítě jsem vystupovala ve všech představeních.
Též hodně vystupoval i můj bratr Vladimír Tillman. Bratr
Zdeněk Tillman byl o dost mladší než my, ale také se
pamatuji, jak při jedné akademii vystupoval a s dětmi říkal
říkanku. Jmenovala se „Trstíčky“. Mám ji též celou
napsanou. Zdeňkovi byly tehdy asi 3 – 4 roky (bylo to až
po válce asi v roce 1947), a a protože byl maličký, musel
stát v první řadě. Já jsem stála v zákulisí a vše pozorovala.
Zdeněk chvíli říkal, chvíli se drbal na noze, chvíli mával na
lidi v obecenstvu, zkrátka lidi se tak bavili, že si vyžádali
opakování.
Naše dětské role: tehdy ještě nebylo jeviště v sokolovně
a tak se hrálo buď v hostinci u Votavů, nebo v hostinci u
Antošů (později u Klikarů). Vždy se postavilo provizorní
jeviště, které se po představení opět složilo. Měli jsme vždy
velký úspěch. Hostovalo se též ve Výklenkách,
v Kněžičkách a na Dlouhopolsku a vždy byla velká
návštěvnost. Škoda, že nemáme zachycena ve fotografiích
různá představení, ale tehdy ještě fotografická technika
nebyla na takové výši. Dnes dotyčný vezme fotoaparát a
„stříhá jeden snímek za druhým“. Tehdy to bylo složité.
Musel se postavit stativ, pak dlouze zaostřovat atd. Náš
tatínek už tehdy fotografoval, ale jediné co mohl udělat, tak

stav budovy nezajímal. Nebýt občasného zásahu Obecního
úřadu byla by sokolovna v daleko horším stavu.
Po velmi dlouhém úsilí se nakonec obci v minulém roce
podařilo „naši sokolovnu“ koupit zpět (400 000 Kč.).
Znovuotevření sokolovny si nyní vyžádá velké finanční
náklady.
Na své sokolské dětství a mládí
v Běrunicích vzpomíná běruňská
rodačka prof. Mgr. Iva Plchová –
Tillmanová

P

íše se červen roku 2005. Dnes už
i já patřím ke star ším
obyvatelům, kteří prožili své dětství a
mládí v Běrunicích. I když mě životní
vítr zavál daleko od své rodné vesničky, nikdy jsem jí
neopustila, ale celý život jsem se k ní stále vracela. Můj
dědeček, bývalý běrunický řídící učitel Robert Svoboda,
říkával: „Rádi se vracím na místa, kde po pěšinách chodilo
naše mládí.“ A moje mládí chodilo po běruňských cestách
a pěšinkách, a proto se ráda vracím.
Vyrůstala jsem v učitelské sokolské rodině. Od dětství
mě moji rodiče a tety vychovávali v duchu sokolských
myšlenek, které předávali nejen mně a mým bratům, ale
jako učitelé se snažili předávat je též svým běruňským
žákům, mladým lidem, ve kterých spatřovali budoucnost
našeho národa. Učili je bojovat za svobodu národa, učili je
vyznávat sokolské heslo: „Ve zdravém těle zdravý duch.“
Letos naše vesnička Běrunice vzpomíná 100.výročí
založení Sokola v Běrunicích. I já se vrátím do minulosti a
zavzpomínám nejen na mé sokolské dětství a mládí, ale na
sokolský život u nás v Běrunicích vůbec.
Tělocvičná jednota Sokol v Běrunicích začínala téměř
z ničeho. Cvičilo se všude, kde to šlo. I z našeho dětství
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alespoň u nás doma zachytil mne a bratra v různých rolích.
Dali jsme k dispozici alespoň tyto snímky a s nimi se mi
vybavují i názvy některých předválečných dětských
sokolských divadelních představení.
V době před druhou světovou válkou byly v běruňské
jednotě Sokol zastoupeny už všechny cvičební složky:
malý žáci a žákyně, starší žáci a žákyně, dorostenci a
dorostenky, muži a ženy. Všechny složky každý rok
nacvičovaly prostná od podzimu až do jara a obvykle asi
v červnu se pořádala okrsková či župní vystoupení, kde
všechny složky předvedly svá prostná obecenstvu. (župní
slet v Běrunicích 1933). Všech cvičení se zúčastnila vždy i
jednota Sokol Běrunice. Přípravy trvaly už několik dní
předem. To bylo něco pro nás, sokolskou mládež. Pan
statkář Václav Král zapůjčil žebřiňáky, které jsme ozdobili
zelenými větvemi a bílo-modro-červenými pentlemi
z krepového papíru. Vpředu se z velkých větví udělala
jakási brána a uprostřed ní jsme pověsili velkou ceduli
s nápisem: Běrunice-Župa Denisova. Dovnitř žebřiňáku se
z dlouhých prken udělaly lavice k sezení. V ten pro nás
slavný den pan Král zapůjčil též koňské potahy i s kočím
(myslím, že to býval pan Křivský z Kruhovky, byla za
Běrunicemi směrem k Vacinku, pálily se tam výborné
cihly). Do žebřiňáku se usadili malí žáčci a žákyně, ti větší,
dorostenky, dorostenci, muži a ženy a též mnoho rodičů
nasedli na kola, a tak se jelo do vesnice, kde se slet konal.
Po cestě jsme zpívali jednu sokolskou píseň za druhou: 6.
července na strahovských skalách, Lví silou vzletem
sokolím a další. Do příslušné vesnice se tak sjížděli
sokolské žebřiňáky ze všech složek. Dopoledne byly
zkoušky, odpoledne už byla vystoupení pro veřejnost.
Večer jsme se zase za zpěvu a jásotu vraceli domů, takže
Běrunice už z dálky slyšely, že se vracíme a na návsi přede
sokolovnou už na nás čekalo plno těch, kteří se nemohli
sletu zúčastnit.
V září r. 1937 zemřel náš první prezident T. G.
Masaryk. Celý národ želel jeho odchodu. Také v Běruňské
sokolovně se konala tryzna na rozloučenou. Náš tatínek
udělal návrh tryzny a pomohl mu s ní pan učitel Barták,
který tehdy učil na běruňské škole a byl to též zanícený
sokol. Uměl dobře malovat a tak na návrh našeho tatínka
na černou látku bíle namaloval českého lva. Tato látka
kryla jeviště vzadu. I další celé jeviště tatínek pokryl
černou látkou, uprostřed udělal katafalk, na kterém stála
busta pana prezidenta. Okolo byly bílé květy a planuly
vysoké svíce. Vypadalo to velmi pietně. Tato scéna ja
zobrazena též v almanachu, který byl vydán k 150ti letému
trvání běruňské školy. Já jsem při loučení s T.G.
Masarykem přednášela báseň. Kostelníkem v běruňském
kostele byl tehdy starý pan Velechovský. Bydleli v domě
naproti nám a vedle nich Šprtovi. Dnes už jsou oba domy
zbourané a na tom místě stojí vilka Štěpánových. S p.
Velechovským naši tehdy dojednali, že bude čekat
v kostelní věži u zvonu a jakmile mu dá náš tatínek ze
sokolovny z prvního okna u jeviště bílým šátkem znamení,
pan Velechovský začne zvonit. Tak se také stalo. Já jsem
tehdy jako 11letá holčička stála na vyvýšeném místě dole
pod jevištěm u 1. otevřeného okna a když jsem měla začít
přednášet báseň, tatínek dal znamení a p. Velechovský

J. Kakrda, O. Patera, M. Mašindová, Z. Otčenášková, M. Přibylová,
I. Tillmanová, D. Hochberger, Vl. Tillman
sedí - V. Haluška, J. Šolta, J. Fiferna

začal zvonit. Pamatuji se na to jak o dnes, jak jsem v duši
cítila smutek, když s mými slovy na rozloučenou zněl též
nám tak dobře známý hlas zvonu z běruňského kostelíčka.
A také se pamatuji i na to, jak sál v sokolovně byl naplněn
do posledního místečka běruňskými sokoly a i ostatními
lidmi z Běrunic, kteří se přišli též rozloučit.
Náš tatínek, p. učitel František Tillman, cvičil dorostence.
Velmi si je oblíbil, říkal jim „moji hoši“ a ti „hoši“ měli
rádi zase naopak našeho tatínka. Cvičil je mnoho let i
potom, když už ti „jeho hoši – dorostenci“ se věkově
dostali do mužů. Pamatuji se některá jména těchto chlapců.
Byli to například: Dobra
Hochberger, Slávek Steklý
(jeho tatínek byl truhlář),
Slávek Mašinda (z uličky),
Pepík Kakrda (z Vršek), Ota
Patera, Jarka Louda (z Ohrady)
a další. Tatínek z nich vychoval
dobré cvičence. Nejšikovnější
v cvičení na nářadí byli Dobra a
oba Slávkové. Mám zachovánu
fotografii, kdy všechny tyto tři
cvičence v roce 1938 tatínek poslal jako zástupce běruňské
jednoty Sokol do Prahy, kde v Tyršově domě probíhala
„Škola ČOS“ pro závodníky dorostence nářaďového
tělocviku. Všichni tři chlapci tam tehdy výborně
reprezentovali naši sokoloskou jednotu Běrunice. Na
fotografii sedí všichni tři vedle sebe na lavici vlevo v první
řadě. Zleva: Dobra Hochberger, Slávek Steklý, Slávek
Mašinda.
Taneční zábavy
V naší sokolovně se začaly
pořádat také sokolské taneční
zábavy. Pamatuji se na první
sokolské posvícení v roce 1938.
Naši tehdy nacvičili se mnou,
s Jaru Tománkovou (pozdější
Pavláskovou ) a se Slávkem
Steklým taneční vystoupení,
které jsme zatančili na úvod
sokolského posvícení. Sál tehdy
„praskal ve švech“, co přišlo lidí.
20

100 let Sokola Běrunice
naplnila je nesmírným smutkem. Za několik dní jsem se
šla já a děvčata k Přibylovým do Kroutilovy ulice zeptat,
jak je Anince. Vyšla její sestra Máňa pozdější
Hochbergerová. „Děvčata, Anča dostala chuť na švestkové
knedlíky.“ Jakou radost jsme měli! Aninka se nám uzdraví
a zase přijde mezi nás. Ale Aninka zakrátko zemřela.
Tehdy byly pohřby z domu. Tak i Aninku přivezli
z nemocnice domů. Když jsem se ten den večer sešly,
rozhodly jsem se, že půjdeme Anince naposledy zazpívat.
A zazpívaly jsme jí písničku, kterou s námi i Aninka
zpívávala a kterou měla ráda „Už mně koně vyvádějí, už ně
koně sedlají.“ A mně připadalo, že už i pro tu Aninku
sedlají koně, aby ji ve zlatém kočáře odvezli někam tam
daleko, nahoru.
A já dnes když jdu na běruňský hřbitov ke hrobu mých
drahých, často se zadívám též na první hrob vpravo hned u
hřbitovních vrat, kde je Aninka pochována a alespoň
v duchu ji pozdravím naším sokolským pozdravem.
„Nazdar, Aninko“.

Pamatuji se, že pořadatelé museli násilně usměrňovat lidi,
abychom pro vystoupení naší „trojky“ měli v sále místo. Je
zachována naše fotografie (zleva: Jara, Slávek, já).
Psal se rok 1940. A já musím vzpomenou na to, jak
jsme v naší sokolské rodině prožili i smutek. Tak jak to
v životě bývá, kdy se v něm střídá radost – smutek, smutek
– radost.
My, sokolská děvčata tehdy kolem 15ti let, jsme
cvičily v dorostenkách. Strašně rády jsem hromadně též
zpívaly a byli jsme velmi dobře sezpívané. Uměly jsme
nejen plno národních písní, ale i plno tehdejších šlágrů a
hitů, které byly rozšířeny mezi mládeží. Vše jsme zpívaly
dvojhlasně. Mnohdy večer, když jsme se sešly
v Opatrovně, vydaly se na procházku po vsi. Opatrovna
bylo velké sokolské cvičební místo hned u sokolovny. Teď
je tam budova mateřské školy. Po vsi jsme chodily od
matičky na Kvízovce, dál přes celou vesnici až k matičce
tehdy před Novákovým zahradnictvím, přes celou Ohradu
až ke kolejím a zase zpět. Tehdy téměř u každého domu,
kde to šlo, byla lavička. Na nich večer po práci sedávaly
běruňské hospodyně i hospodáři a povídalo se. Na Ohradě
byla lavička jedna vedle druhé. Když jsme tam při našem
večerním koncertu třeba přestaly na chvíli zpívat, abychom
si oddechly, nebo se poradily, co budeme zpívat dál, už na
nás ženské křičely: „Zpívejte, děvčata, zazpívejte nám
tuhle a tuhle.“ A my jsem zpívaly. Do naší sokolské party
patřila i Anča Přibylová z Kroutilovy ulice. Pěkná
blondýnka s jiskrnýma modrýma očima.Nezkazila žádnou
legraci. Já jsem ji měla moc ráda. Anča též dobře cvičila na
nářadí. Měla sílu v rukách, jak doma musela pracovat, a tak
přitáhnout se na kruhách a z toho udělat přemet – to byla
pro ni maličkost.
Bylo léto r. 1940. Jednou Anča nepřišla na naše
sokolské „zpěvánky“. „ Nevíte co je s Ančou, že nepřišla?“
„Anča je v nemocnici.“ A co se stalo.
Žne se chýlily ke konci a po celých Běrunicích hučely
mlátičky, které zpracovávaly posečené obilí. Kdo to zažil,
tak ví, že pracovat při mlácení na vále, dá skutečně zabrat.
Na vále se člověk skutečně musel otáčet, aby stále zásobil
snopy muže, který už je dával přímo do stroje. Snopy
musel mít stále připravené, aby mlátička nešla naprázdno.
A tato práce se stala osudnou i naší sokolské kamarádce
Anče. Pomáhala mlátit u Rohlíčků, byla na vále, ta se při té
rychlé práci zpotila, ofoukl ji průvan a Aninka dostala
rychlý zápal plic. Musela do nemocnice. My, naše sokolská
parta, hoši i děvčata,jsem chodívali též každou neděli do
Městce Králové do sokolovny na odpolední filmová
představení.
Hned další neděli, co byla Aninka v nemocnici, jsem se
já a moje v té době blízká kamarádka Jaru Tománková
(pozdější Pavlásková) rozhodly, že před kinem zajdeme do
nemocnice navštívit Aninku. Bylo jí tehdy 15 let, ležela
v budově přes dvůr (za hlavní budovou), kde tehdy bývalo
dětské oddělení. K Anince nás nepustili. Ale ležela dole
v přízemí hned u okna. Sestřička nám tedy okno otevřela.
Právě Aninku krmila. Aninka jen stěží k nám otočila do
okna hlavu, už vůbec neměla sílu. A já jsem se tehdy úplně
polekala jejich očí. To nebyly blankytně modré oči, ale
byly tmavé, snad všechno tmavá obloha se do nich stáhla a

I za války jsme se snažili cvičit. Ale nic se nesmělo
pořádat pod hlavičkou Sokola. Tehdy náš sokolský dorost

dospěl a my jsme dle let postoupili do mužů a žen.
Sokolská myšlenka v nás nezemřela, ačkoliv už tehdy
probíhala válka. Pokračovali jsme dál v cvičení. Pamatuji
se, že já jsem tehdy už sama vedla malé žákyně. I ostatní
sokolové a sokolky se přidali a k 1. máji, mohlo to být asi v
roce 1943, jsme v Opatrovně připravili cvičení pro
veřejnost. I z této akce máme fotografie. Na jedné jsme my
– cvičitelé, na druhé celá skupina účinkujících dívek.
Konečně přišel květen r. 1945 a s ním vytoužený konec
války. Sokol se zvedl z prachu, teď už zase mohl volně
dýchat, volně pracovat bez fašistické knuty za zády.
Začaly se pořádat sokolské plesy, akademie, nacvičovat
sokolská divadelní představení. Než budu psát celkově o
těchto podnicích, popíši jeden velký sokolský podnik, který
se uskutečnil 17. srpna 1947. Naši přišli na to, aby se
uspořádaly sokolské dožínky. Tento nápad nadchl též
ostatní sokoly a sokolky a všichni začali s vervou pracovat.
Já už jsem tehdy studovala v Praze na filozofické fakultě,
ale se sokolským životem u nás doma v Běunicích jsem
stále žila. Opět se pamatuji, že nám vypomohl zase p.
statkář Václav Král. Tentokrát nám zapůjčil valník opět i
s koňským potahem. Ve dvoře u Králů jsme v předvečer
dožínek valník ozdobili. Posloužil nám k tomu bílý a
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červený krepový papír,
stranách valníku. V čele
které bylo namalováno
ozdobili zelený chvojím

který jsem přidělali po obou
jsem postavili jakousi stěnu, na
vycházející slunce.Stěnu jsem
a fábory v národních barvách.

pomáhala, když jsem na víkendy přijela z Prahy domů. A
ústroje pro baletky? Řeklo se třeba. Ladit do růžova. A už
maminky malých sokolek sháněly růžový krepový papír, ze
kterého se udělaly sukničky, , bílá halenka se doma našla,
na ni se vyrobily umělé růžové kvítky a pentličky, stejné do
vlsů, na nohy se z bílé látky ušily ťapky a bylo oblečení
hotové. Malé sokolky pak zářily jedna víc než druhá,
protože maminky a babičky se předháněly, aby ta jejich
baletka byla ta nejhezčí. Tak přípravou na sokolské divadlo
žila celá vesnice.
Tatínek narýsoval plán sedadel v hledišti v sokolovně,
ten se spolu se vstupenkami dal do obchodu
k Tománkovým, kde tak byl předprodej. Různou cenu
sedadel tatínek na plánku odlišil barevně. A paní
Tománková nestačila zatrhávat místa, která se už prodala.
Mnohdy už bylo vyprodáno, ale byli další zájemci, a tak
jsem za týden, či za určitou dobu, naše divadlo rádi
opakovali. Na naše sokolská divadelní představení
přijížděli i diváci z okolních vesnic a nás ten zájem těšil a
ještě s větší vervou jsme se pustili do další práce.
Dle záznamů bratra Vlaďka mohu poznamenat, že 27.
ledna 1947 byla první čtená zkouška na divadlo „Emánek
to zařídí“
Zkoušky jsme měli každý druhý den, generálka byl 1.
března a v neděli 2. března byl o představení. Hráli jsem
odpoledne i večer. Vybralo se 5 800 Kč. Bratr zachytil i
obsazení jednotlivých rolí v tomto představení.
Emánek – Vladimír Tillman
Eva – Raduše Kasalová
Špulka – Václav Brzák
Viktorie – Iva Tillmanová
Amalie – Máňa Svobodová
Hrabě – Ríša Havránek
Služka – Máňa Pavlásková
Adam - Jarka Dvořák
Po tomto představení nám někdo říkal, že přijeli i diváci
z blízké vesnice na Poděbradsku (nepamatuji se její jméno)
prý už během našeho představení si říkali, že si to u nich
zahrají také a rozdělovali si úlohy, kdo bylého mohl hrát.
Ti mladí lidé pak skutečně přijeli k nám a prosili naše o
radu a též si půjčili i nějaké rekvizity. Naši jim rádi poradili
a pomohli.
A my jsem se pustili do dalšího představení 10. března
1947 jsme měli první zkoušku na divadlo „Cestička ke
štěstí“. Obsazení rolí:
Třepáček – Slávek Steklý Mariana – Anna Hofmanová
Příval – Slávek Mašiinda
Láďa – Dobra Hochberger
Jarka – Iva Tillmanová
Mia – Zdeňka Otčenášková
Paleček – Mirek Fiferna
Naďa – Máňa Svobodová
Vojtík – Láďa Přibyl
Gréta - Líba Šulcková
Polívka – Venda Brzák
Filoména – Ant. Hájková
Skvrna – Vladimír Tillman
Bauman – Jarka
DvořákČísník – Zdeněk Louda
Tuto operetu jsem zahráli 6. dubna 1947. Hráli jsem
odpolední a večerní představení. Vybralo se 9000 Kč. Ale
pro velký zájem jsem představení opakovali v neděli večer
20. dubna. Vybraly se 4000 Kč. Jak jsem se už zmínila,
naše sokolská divadelní představení se stala známá po
celém Poděbradsku. Na toto naše opakované představení
přijelo 27 lidí z Velenic.
Také jsem organizovali
společné sokolské výlety. Bylo to v červenci r. 1947, kdy
jsme si udělali společný výlet na Sněžku. Vyjeli jsem
v noci už v půl třetí. Tehdy nás vezl Ota Patera

Připravili jsem tak alegorický vůz. Před stěnou na
podstavci stála Milka Haltufová z Kroutilovy ulice.
Představovala naši osvobozenou vlast. Naše teta, pí.
učitelka Marie Svobodová, oblékla Milku do dlouhých
bílých šatů, přes tělo šerpu v národních barvách, na hlavě a
v ruce vavřín. Před ní klečely malé sokolky a Láďa Kadaňů
s houslemi a jako hrál. Dále jsem klečeli a stáli starší
sokolové buď v sokolských nebo národních krojích.
Bratr vše vyfotografoval. Fotografie zachycují všechny
osoby z obou konců vozu. Na jedné fotce je Milka jako
Vlast, na druhé hned první vlevo stojím já v národním
kroji, vedle mne je v sokolském kroji Jarka Voska, před
námi v národních krojích klečí Lída Letáková z Vršek a
Jindra Mašinová z Ohrady. Dožínky byly slavné. Celou
vesnicí šel dlouhý průvod sokolů v sokolských nebo
národních krojích.
Divadelní představení
Do příprav na plesy už zasahovaly též zkoušky a nácvik
divadelních představení. Zase naše tomuto věnovali své
veškeré síly. Tatínek opět měl na starosti plakáty,
zhotovení kulis, se svou sestrou a naší tetou Annou
Tillmanovou nacvičovali s orchestrem hudbu. Naše
maminka Miloslava Tillmanová a tety Marie Tillmanová a
Marie Svobodová s námi divadlo nacvičovaly. Maminka a
teta M. Tillmanová dělaly při zkouškách a pak při
představení nápovědy. Divadly opět ožila naše kuchyň
v domě č. 163 . Dokud se divadla nacvičovala v zimě, tak
ze začátku se zkoušky konaly u nás, protože v sokolovně
byla ještě zima. Pak už ale bylo potřeba přejít na jeviště
v sokolovně, protože se muselo přesně nacvičit, odkud kdo
přijde, kam odejde, kam se na jevišti postaví atd. Hráli
jsme hodně operety a jak jsem se těšily, když už jsme uměli
texty i melodie písní a na zkoušky už přišli též muzikanti a
zkoušelo se dohromady! Naši chtěli, aby se v divadelních
představeních uplatnilo co nejvíce lidí. Tak u každé operety
se jako vložky nacvičovala též taneční vystoupení mohlo se
jich zúčastnit hodně děvčátek – sokolských žákyň či
dorostenek. Maminka a tety na určitou hudbu vymýšlely
taneční kroky. Pamatuji se, že i já jsem jim v tom
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náklaďákem od Kvety, to byl název spojený s firmou
Matějka z Městce Králové. Na Sněžku jsem samozřejmě
museli vystoupit sami, pak zase sestoupit a Ota nás přivezl
zase domů asi ve 20 hodin.
V listopadu r. 1947 byla v sokolovně mikulášská

zachyceny, jak před představením ještě upravují malé
herce. Na jedné fotografii je též záběr publika.
Pokus o obnovení práce Sokola v naší zemi byl v roce
1968, ale tehdejší politická situace veškerou snahu umlčela.
Ale my staří běruňští sokolové, pokud jsme ještě živi,
stále vzpomínáme na naše krásné sokolské mládí. Jednou,
už teď v nedávných letech, když jsem byla doma
v Běrunicích, šla jsem okolo Steklých. U nich na dvoře na
lavičce seděla Zdena Steklá, bývalá Otčenášková z Ohrady.
Měla jsem čas, a tak jsem k ní přisedla. Seděly jsem tak
spolu víc než hodinu a celou dobu jsme vzpomínaly na
naše krásné sokolské mládí a zazpívaly jsme si spolu plno
písní, které jsme si obě pamatovaly z našich sokolských
divadelních představení.
Je to asi 5-6 let, též při pobytu doma, jsem šla okolo
sokolovny a zjistila jsem, že je tam otevřeno. Šla jsem se
tedy podívat dovnitř. Padl na mne tehdy velký smutek,
když jsem zjistila, jak sokolovna chátrá.
Ale teď v poslední době se zase rozjasnívá. Jak jsme
byli s bratrem mile překvapeni, když jsme přijeli domů a
při naší cestě z nádraží do našeho domu č. 163 se na nás už
z dálky usmívala krásně bíle natřená okna sokolovny! A
dokonce se letos v červnu připravuje oslava 100. výročí
založení Sokola v Běrunicích! Neodolali jsme! Sokolovna
byla otevřená, pracovali tam dva muži.
A já jsem s bratrem a jeho ženou vstoupila opět do
sálu, kde jsme v dětství a mládí prožili tolik radosti. Úplně
mě dojalo, když jsem zjistila, že ve stropě jsou stále dva
háky, na kterých v našem sokolském mládí byly zavěšeny
kruhy. A další hák ve stropě u jeviště, na kterém vysívalo
lano na šplhání. Šla jsem dál. Po starých už omšelých
dřevěných schodech jsem vystoupala na jeviště. A zase
jsem byla mladá jako kdysi, jako tenkrát, když jsem na tom
jevišti vystupovala v našich
sokolských divadelních
představeních.
Najednou jsem byla plná síly
a mimovolně jsem začala zpívat
tu milou píseň o kráse naší země
z našeho divadelního
představení. Za posluchače jsem
měla jen bratra a švagrovou, ale
nejednou mi připadalo, že je nás
jevišti plno, sál že je plný lidí Broukalka ve hře Krakonoš
jako kdysi a ti lidé tleskají a my a kmotr Kalous
znovu a znovu opakujeme naši
píseň jako tenkrát. Vše tak nějak zavonělo vzpomínkou na
naše krásné sokolské dětství a mládí.
Proto chci já a můj bratr Ing. Vladimír Tillman teď
poděkovat p. starostovi Ing. Zimovi a celému vedení za to,
že se ujali sokolovny, dají ji do pořádku, a tak sokolovna,
celoživotní dílo našeho tatínka, maminky teď opět zazáří
v plné své kráse a stane se ozdobou naší vesničky
Běrunice.

Zleva-F. Tillman, strýček Pepa, J. Hofman
zábava. Divadlo „Už je zase v Čechách jak bejvalo“ jsme
poprvé zahráli na Boží Hod o Vánocích, a to 25. 12. 1947.
Z odpoledního představení se vybralo 2500 Kč, z večerního
7000 Kč. Pro velký zájem se znovu opakovalo 1. ledna
1948, kdy se vybralo 6500Kč. Čili toto naše divadelní
představení vyneslo Sokolu celkem 16000 Kč. Obsazení.
Martin – Venda Brzák
Kateřina – Jaru Pavlásková
Madelaine – Líba Šulcková Rozmarýnek – Slávek Steklý
Pepička – Zdenka Otčenášková Zvonimír – Vladěk Tillman
Zuzanka – Iva Tillmanová
Jiří Boháč – Láďa Přibyl
Marcela – Máňa Svobodová
Ryval – František Pavlásek
Zlámal – Jarka Dvořák
Naši se snažili vybírat vždy taková divadelní
představení, aby působila též výchovně. Pamatuji si dodnes
závěrečnou píseň z jednoho našeho představení, kterou
jsme zazpívaly všichni herci, když jsme se nakonec
shromáždily na jevišti. Píseň oslavovala krásu naší země.
Obecenstvo tehdy bouřlivě tleskalo a vyžádalo si
opakování. Pamatuji se, že jsme píseň opakovali třikrát.
Přišel rok 1949.
12. února 1949 se konal tradiční sokolský ples. Jako
obvykle byl bohatě navštíven. Vybralo se 15000 Kč.
Ale projevila se lidská zloba. Hned druhý den 13. února
se KSČ svolala schůzi. Někteří představitelé KSČ křivě
obvinili některé sokoly, že na plese mluvili proti nim.
Došlo to tak daleko, že hned 14. 2. vyšetřovali četníci. 15.
2. bylo další vyšetřování na obecním úřadě. 16. 2. dokonce
přijela kriminálka kulturní a společenskou činnost Sokola
Běrunice. Sice se pak ještě konaly plesy, ale to bylo vše.
Já jsem se pak už vdala mimo domov a novinky
z Běrunic jsem se dozvídala jen při mém příjezdu domů.
Proto vím, že v květnu r. 1958 naposledy jeviště
v sokolovně hostilo malé žáčky a žákyně, kdy naši s nimi
nacvičili dětské představení „ Stříbrná studánka“. Je
zachováno několik fotografií. Tatínek je zachycen při
organizační práci a v orchestru, maminka a teta jsou

Na počest oslav 100. výročí trvání Sokola v Běrunicích své
vzpomínky zapsala
Prof. Mgr. Iva Plchová – Tillmanová
23

100 let Sokola Běrunice

Cvičení ve škole

Sokolové - kol. r. 1920

Sokolky - 28. března 1907
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mezičlánek, aby při postupu do I. A třídy nebyl tak velký
rozdíl ve výkonnosti a tím se I. A třída zkvalitnila.
Z I. A třídy sestoupilo 6 mužstev AFK Nymburk,
Všejany, Loučeň, Dymokury, Kopidlno, Libáň a z nižší
třídy postoupilo prvních 6 mužstvem mezi nimi i Běrunice
a tím se utvořila I. B třída, která měla 12 mužstev.
Naše mužstvo bojovalo nad očekávání velmi dobře, na
jaře stále na špici tabulky a mohlo skončit na 1. místě.
Postup znamenal mít na hřišti kabiny a na to v té době
nebyly peníze, museli jsme skončit na 2. místě. V té době
jsme se strojili v hostinci u Klikarů, nebo také u pana
Bohumila Kříže v pekárně. Na utkání nás vozil pan
František Lindr nákladním autem, které měl po válce ještě
na dřevoplyn (vznikaly problémy).
Mužstvo nastupovalo pravidelně v této sestavě:

Sloučení Sokola a oddílu kopané

S

polečenské a politické změny v naši zemi po roce 1948
měly na budoucnost těchto spolků velký vliv.
V rámci sjednocení tělovýchovy došlo k jejich sloučení
a na výborové schůzi 2. ledna 1949 byli přítomni již
zástupci „Sportovního klubu“.
V dalších letech původní sokolská činnost ustupovala,
větší prostor dostávala kopaná.

Louda František
Ouzský Josef
Kříž Bohumil
Pavlásek Víťa
Lanc František
Trčka Josef
Rýgl Jindřich
Fridrich Lad. Mašinda Fr. Malý M. Teslík Lad.
Další hráči včetně brankáře: Etlík V., Bína Jar., Hlaváček
L. Kapitána dělal Mašinda František a zápisy na utkání
vedl Vladislav Zavřel.
Žáci (1963)
Zleva - O. Patera, J. Šafařík, S. Steklý, E. Rohlíček, J. Voska,
V. Křivský, A. Zich, D. Hochberger
leží - J. Kakrda, F. Hartman, V. Brzák

U příležitosti sloučení bylo sehráno fotbalové utkání
mezi sokolem a fotbalisty. Utkání bylo vedeno
v přátelském duchu, ovšem fotbalem nezkušení cvičitelé
dostali asi 13 gólů.

Běrunický fotbal
Počátky prvních fotbalových zápasů se datují někdy do
třicátých let minulého století. Nebyla to žádná oficiální
utkání, většinou se dala dohromady parta mladých lidí,
kteří si vyjednali soupeře a na kolech tak jezdili hrát po
okolních vesnicích.
Na své trenérské a funkcionářské působení vzpomíná
Ladislav Teslik
V TJ Sokol Běrunice jsem trénoval střídavě dle potřeby
všechny mužstva. Žáky, dorost, I.A mužstvo i starou gardu.
Při trénování jsem ještě vykonával některé funkce u oddílu
kopané: předseda, jednatel, pokladník apod. Vyúčtování a
finanční prostředky jsem každý týden předával hlavní
pokladní, kterou byla paní Eva Brzáková. Spolupráce s ní
byla velmi dobrá. Také jsem mimo jiných akcí po dlouhá
léta zajišťoval v Sokolovně obsluhu při sokolském a
maškarním plese (i pro jiné spolky), Delší dobu také
pravidelně v neděli večer nahlašoval výsledky utkání všech
mužstev panu Svobodovi do Poděbrad, který je předával do
Nymburska (někdy je přebíral i jeho syn, který nyní pracuje
jako „sporťák“ u TV Nova)

V. Šimák,J. Ouzký, J. Hyšpler, Kotek, F. Mašinda, J. Dvořák, V. Zavřel
Novák, J. Matějíček, F. Louda, V. Pavlásek , J. Rygl

V roce 1963 jsem jako první začal trénovat žáky
(postupně a dle potřeby i dorost a I. A mužstvo). Z počátku
jsem měl 26 kluků začali jsme trénovat 2 x týdně. V zimní
přípravě v sokolovně.
V sezóně 1963 – 1964 jsme skončili v tabulce na 5.
místě
Na sezónu 1964 – 65 jsem si vybral 18 hráčů a
trénovalo se 3 x týdně a kluci byli schopni běhat 8 – 10
koleček kolem hřiště. V okresní soutěží v naší třídě bylo 8
mužstev. Na podzim po odehrání 7 zápasů na jaře jsme byli
na 1 místě bez jediné porážky. Velký úspěch!
Celkově naše mužstvo žáků skončilo na I. místě bez
jediné porážky v celé soutěži a ze 14 utkání mělo skóre 86 :
7 a 28 bodů. Bylo to najedno utkání vstřelených přes 6

Mezi rokem 1948 až 1951 nařídil nadřízený orgán
reorganizaci ve fotbale a nově byla zavedena I. B třída jako
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Polaban Nymburk - ZOM Nymburk (vyhrál Polaban)
Druhé utkání:
Běrunice – Poděbrady 1:0 (branka Mašinda Fr.)
O třetí místo:
Poděbrady – ZOM Nymburk
(vyhrála Bohemia)
O první místo:
Polaban Nymburk – Běruncie 2:0

branek a obdržených ½ branek. Nejlepší výsledek:
Běrunice – Dlouhopolsko 12 : 2 – poločas 6:0. Nejvíce
gólů celkově nastřílel Olda Nosek
Nejčastější sestava:
Horčička L.
Mašinda Vl. Kukaň Mir. Vácha Václav
Kazda Zdeněk
Kukla Jar.
Fiferna M.
Jiranský L. Nosek Olda Kukaň Vojta Leták L.
II. brankář: Mazal Jan

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Další hráči: Svatoška, Vlach, Midloch, Moc L., Žížek Petr,
Kazda V.
Po skončení soutěže žáci ještě sehráli 2 přátelská utkání
s Městcem Králové – hráli o třídu výše! Běrunice – M.
Králové (2:0) 2:1
M. Králové – Běrunice (1:2) 1:4
O pohár VŔSR (dorost)

Polaban Nymburk
TJ Sokol Běrunice
Bohemia Poděbrady
ZOM Nymburk

Předseda komise mládeže předal mužstvům diplomy a
hodnotné ceny. Poděkoval všem, kteří převzali záštitu a
předali mužstvům velmi hodnotné ceny, zástupcům
zúčastněných mužstev za účast a dobré vystupování při
závěrečném turnaji zde v Běrunicích. Dále poděkoval všem
rozhodčím, hlavním a pomezním. Rozhodčím za jejich
vzorné vystupování a objektivní posuzování ve všech
utkáních. Zvláště poděkoval zástupcům TJ Sokol Běrunice
v čele s předsedou za vzornou agitaci předem, za přípravu
hřiště a všeho co k tomu patří a také za hojnou účast
diváků. Prohlásil také, že ze všech již odehraných turnajů
řadí tento po všech stránkách na I. místo a považuje ho za
velice úspěšný. Poděkoval také panu Kvízovi vedoucímu
pohostinství za velmi dobrá a hodnotná jídla a občerstvení
po celý den – pro dospělé Pilsner Urquell.
Sestava:
Hochberger Oldřich
Vlach L. Myška Boh. Vaňura B. Fridrich Lád.
Janouch Miroslav Šilhan Radek Musil Libor
Nosek J. Kodera Zd. Mašinda Fr.

1965- O. Nosek, V. Kukaň , V. Vácha, L. Leták ,Vl. Mašinda, L. Teslík
L. Horčička , M. Fiferna, P. Žižek , V. Mydloch, J. Kukla, Z. Kazda

Další hráči:
Šafařík Pepa, Mazal Jan, Haltuf Josef, Košátko Josef,
Hronek Vláďa, Robovský Rosťa, Steklý ( z Dlouhopolska).

V roce 1973 vyhlásila komise mládeže kopané při
OVČST Nymburk podmínky turnaje v kopané na počest
„VŘSR“. Přihlásit se mohly všechny mužstva řízená touto
komisí, která hrála okresní soutěže – přebor a I.B třídu.
Hrálo se o hodnotné věcné ceny.
Byla rozdělena do 4 skupin: Městecko, Poděbradsko,
Nymbursko a Lysecko. Hracím dnem byla středa a svátky.
Hrálo se vyřazovacím způsobem a vítěz vždy postupoval
do dalšího kola. Vítězové skupin:
Městecko: TJ Sokol Běrunice
Poděbradsko: Sklo Bohemila Poděbrady (mistráky o 1
třídu výše)
Nymbursko: Polaban Nymburk (mistráky o 2 třídy výše)
Lysecko: ZOM Nymburk ( mistráky o 1 třídu výše)
Místopředseda OV ČSTV Věra Šafařík zařídil, že
závěrečný turnaj o umístění na 1. až 4. místě se bude hrát
na hřišti TJ Skokol Běrunice v sobotu 11. listopadu.
O velkou podporu se postarali: předseda JZD Olda
Kubánek, předseda MNV a Sokola Věra Šafařík
Mužstvům věnovali překrásné velké broušené vázy
z brusírny z Městce Králové ( Víťa Pavlásek, Pepa Ouzký,
Venda Etlík a jiní).

L Teslík
B. Myška, J. Nosek, L. Fridrich, R. Šilhán, M. Janouch, B. Vaňura
B. Haltuf - L. Musil - L. Vlach - Z. Koděra
O. Hochberger

Během celého turnaje hrálo naše mužstvo dobře. Ve

Dopoledne první utkání:
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pana Otu Hemeleho, hráče, ale hlavně duši a jednatele staré
gardy. On vše sjednával, domlouval podmínky, potvrzoval
a říkal ano nebo ne.
V té době byla stará garda Slávie velice populární a od
jara do podzimu měla termíny plánovaných utkání zadány.
Dle dostupnosti hráli i mezistátní utkání. Vyjednávání
s ním bylo velice korektní a hlavně vedlo k rychlému a
kladnému závěru. První týden v červnu jsem od něj obdržel
doporučený dopis a dvě kopie domluvené dohody s tím, že
u nás sehrají utkání ještě nad plán.

třech utkáních venku i doma jsme vyhráli 5:0. Nejvíce
branek za celý turnaj nastřílel Zd. Kodera a všichni hráči si
zahráli. Ještě se vrátím k finálovému utkání. Mužstvo
bojovalo ze všech sil a proti soupeři, který hrál o 2 třídy
výše odevzdalo na co mělo.
Vynikající výkon podali 2 hráči. Bylo to Olda
Hochberger v bráně, zachytal i nemožné a ve středu obrany
Bohouš Myška. Hrál pravou, levou, tělem i hlavou a
bojoval jako pravý český lev. Všem patří poděkování.
Stará garda
Zpočátku jsem pro starou gardu po několik let
vyjednával utkání. Během roku to vždy bylo několik
utkání. Většinou se hrálo o poutích, posvíceních, svátcích a
podobně. Hrálo se jak na domácím, ale i na hřištích
soupeřů. Po několik let jsme pravidelně hráli se starou
gardou z Velkých Výklek, Městce Králové, Opočnic,
Lovčic a.t.d.
Někdy se hrálo o zlaté v pondělí odpoledne proti A
mužstvu o sud piva. Ať byl vítěz kdokoliv, po utkání se
vždy vypilo společně.

Stará garda Slavie přijede druhou sobotu v červenci r.
1967 a utkání se bude hrát odpoledne. Účast přislíbili
pánové Plánička, Bican, Kopecký, Hemele a další. Navečer
bude Beseda, vše za náhradu 3 800,- Kč. Pro nemoc
nakonec nemohl Pepi Bican přijet (nar. r. 1913 – zemřel
12.12.2001 ve věku 88 let. Po dobu aktivní činnosti
nastřílel 643 gólů!).
Potom nastaly přípravy a těšení se. Na tuto akci věnoval
veškeré jídlo na pohoštění předseda JZD Olda Kubánek,
občerstvení TJ Sokol, a obsluhu zajistily manželky i
děvčata hráčů a funkcionářů.
Slavia přijela dle dohodnutého termínu v sobotu ve 13.
hod. Po přivítání a proslovech v hostinci u Klikarů jsme
jim k obědu připravili jídla z pravé české zabijačky.
Po obědě a krátkém odpočinku jsme se přesunuli na
hřiště. Přijelo 14 hráčů, vedení a jeden novinář z deníku
Sport.
Běrunické hřiště bylo plné příznivců Slávie z blízkého,
ale i dalekého okolí a vytvořili hráčům výborné podmínky.
Celé utkání probíhalo za slunečného počasí v dobrém
tempu, korektně a slušně. Všichni naši hráči se snažili
podat co možná nejlepší výkon, ale nakonec prohráli
rozdílem jedenácti gólů 1 : 12, což však nebylo podstatné.
Všichni byli rádi, že si mohli proti těmto fotbalovým
legendám zahrát a byl to pro všechny velký zážitek.
Jedinou branku Běrunic vstřelil M. Jeřábek.
Na své si přišli také fandové, neboť viděli krásné akce,
finty a jednu branku hezčí než druhou. Brankář Plánička
předvedl rybičky pod nohy soupeře jako za mlada. Z řad
diváků se ozývalo „Heja, Heja Slávia a jména jednotlivých
hráčů“.
Po utkání jsme se přesunuli do přeplněné restaurace u
Klikarů. K večeři se podávala pečená kuřata a občerstvení
dle chuti. Poté následovala bohatá, dlouhotrvající a hlavně
věcná beseda. Všechny dotazy byly zodpovězeny všemi

J. Myška , M. Veselý, V. Brzák, L. Kadaně, Fr. Mašinda, J. Ouzký
L. Teslík, V. Pavlásek, J. Janouch, J. Hála, J. Hladík

Tato sestava byla velice silná a většinu zápasů jsme
vyhrávali. Nejvíce branek dávali Mašinda Fr. a Hála J.
Pravděpodobná sestava z hráčů, kteří hráli po založení
fotbalového klubu SK Běrunice nebo i později.
Vaňura B. – Fiferna Miroslav, Kříž Bohumil, Plachý Josef
– Posadovský František, Horáček Josef, Haluška Václav –
Pavlíček Vlasta, Pánek Josef, Pilař Jaroslav, Vaníček
Bohumil
F. Plánička v Běrunicích
V Běrunicích hrála Slávia Praha (st. garda)
Z jara roku 1967 mě výbor Sokola a kopané požádal zda
bych mohl navázat kontakt se Slávií, zda a za jakých
podmínek by k nám byla ochotna přijet stará garda Slaávie
a sehrát přátelské utkání s naším I. A mužstvem.
Během dvou měsíců následovala zdlouhavá
korespondence a hodně telefonních hovorů. Domlouvání
termínů, soupisku hráčů, finanční náhradu, občerstvení,
besedu atd. Vše nabralo rychlý spád, když se mi kolem 20.
května podařilo získat velice důležité soukromé tel. číslo na
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hráči. Nejvíce odpovědí a zážitků sdělil pan Plánička,
Kopecký, Hemele, ale i ostatní. Všem u nás bylo velice
dobře, byli spokojeni po všech stránkách a pobyt si více jak
o hodinu prodloužili, než bylo dohodnuto.
Při odchodu ze sálu a odjezdu domů všichni mohutně
skandovali Heja, heja Slávia! Dík všem za to , že jste přijeli
i na tak malou vesnici!
Velké uznání a poděkování patří také všem, kteří se na této
velkolepé akci podíleli.

Fotbalové turnaje
Mezi řadou pořádaných fotbalových
turnajů, ať již žákovských, dorosteneckých má
nejdelší historii „memoriál Petra Duby“, který
tragicky zemřel 9. srpna 1965 na železničním
přejezdu mezi Běrunicemi a V. Výkleky. Bylo
mu tehdy 19 let.
V letní přestávce se Běrunice zúčastnňují
fotbalových turnajů v sousedních obcích. Nejčastěji se
hrává na Dlouhopolsku a v Lovčicích.

L. Teslík, V. Brzák, J. Janouch, Vohralík, J. Leták, V. Smolík,
M. Šafařík , Vl. Kopřiva
M. Jeřábek, J. Baťka, J. Hála, J. Myška, Jar. Hladík

Dlouhopolsko - I. místo Běrunice B

J. Trčka, V. Smolík, Fr. Mašinda, Vohralík, J. Janouch, M. Jeřábek,
Vl. Semirád, V. Etlík
J. Leták, J. Baťka,Vintrlík, V. Pavlásek, J. Hladík

Turnaj - Lovčice
L. Vlach, J. Hála, B. Myška, B. Vaňura, J. Šafařík, J. Hála ml.
M. Mejstřík, J. Kubánek
Z. Koděra, M. Fiferna, J. Kukla, R. Svoboda, L. Hruška

Turnaj - Běrunice 1983
L.Havránek, M. Fiferna, L. Hála, B. Vaňura, L. Brzák, J. Fiferna
V.Šmíd
L. Hruška, J. Šafařík, L. Vlach, F. Mašinda, B. Myška

Okolo celého hřiště bylo plno diváků.
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Fotbal 1980 - 2000
Okresní přebor 1979-1980
Kovanice-Běrunice
6:2/1:1
Dymokury-Běrunice

3:7/1:5

Šafařík-Vlach, Myška, Havránek, (Fiferna J.), Leták L.
-Mejstřík, Kukla, Fiferna M.-Z.Koděra, Steklý, Kazda (Jeřábek)
Branky:Kukla 2,Mejstřík,Fiferna,Koděra,Kazda,Steklý

1.Rožďalovice
2.Kam. Zboží
3.Opolany
6.Běrunice
8.ZOM Nymburk

45:20
47:43
55:33
57:46
31:38

33 bodů
28
27
21
20

Okresní přebor 1983-1984
Běrunice-Hrubý Jeseník 2:7/2:2

Běrunice-Měst. Králové A 4:2 -Koděra 2,Vaňura, Fiferna
64:39
56:37
48:45

9:1

Kanonýři: Kukla 12, Hruška 11, Mejstřík 9

Turnaj Běrunice:
Běrunice-D.Dejvice 3:2 -Kukla2,Fiferna M
1.Kounice
2.Sokoleč
6.Běrunice

Běrunice-Křečkov

Běrunice-Městec Králové A 3:0/2:0
Šafařík-Vlach, Myška, Brzák, Vaňura
Hála /Šmíd/, Mejstřík, Fiferna M.,-Hruška, Kukla, Koděra
Branky:Myška 2,Hruška

36 bodů
32
27

Tatce-Běrunice 1:1-nedohráno
Branka:Černý-inzultace hráče M.Fiferny divákem
Kanonýři: Kukla 14, Mejstřík 8, Mašinda F. 5

Městec Králové A-Běrunice
Branka:Janouch

0:1

1.Opolany
2.Rožďalovice
3.Hrubý Jeseník
4.Běrunice
5.Městec Králové A

33 bodů
32
28
27
23

45:16
51:17
52:40
42:36
30:25

Kanonýři: Hruška 15, Myška 6, Kukla 4
Okresní přebor 1984-1985
Běrunice-Městec Králové A 3:1
Branky:Koděra 2,Myška
Křečkov-Běrunice 2:6/1:4
Jeřábek-Vlach, Myška, Brzák L., Vaňura
Hála /Černý/, Mejstřík, Svoboda-Brzák T., Kukla, Černý
1.Rožďalovice
2.Městec Králové
3.ZOM Nymburk
4.Běrunice

L. Havránek, L. Hála, Steklý, M. Fiferna, J. Kukla, B. Vaňura, L. Brzák
J. Šafařík, B. Myška, Z. Koděra, Fr. Mašinda, L. Vlach, L. Musil

Okresní přebor 1980-1981
ZOM Nymburk-Běrunice
6:0/1:0

41:27
52:38
44:61
41:57
36:48

Kanonýři: Brzák T. 7, Hruška 5, Hála L. 5
Okresní přebor
Bobnice-Běrunice

1985-1986
6:2/4:1

Běrunice-Odřepsy
6:1/4:0
Šafařík-Vlach, Myška, Brzák, Vaňura
Hála, Mejstřík, Černý- Hruška, Kukla, Koděra/Fiferna J./
Branky:Kukla 3,Mejstřík 2,Hruška

34 bodů
33
28
22
21
20

1.Městec Králové
2.Kovanice
8.Běrunice

Kanonýři: Mejstřík 9, Kukla 7, Koděra 6

41:25 26
45:34 26
44:50 19

Kanonýři: Kukla 14, Hruška 11, Mejstřík, Chrastný 5

Okresní přebor 1982-1983

Okresní přebor 1987-1988
Běrunice-Poděbrady B 6:1/3:0
Šafařík-Vaňura, Vlach, Fiferna M., Ouzký
Hála L., Mejstřík, Kubánek/Myška/-Hruška, Kukla, Brzák
Branky:Hála,Brzák 2,Hruška 3

Běrunice-Křinec 8:2/5:1
Hruška-Vaňura, Leták L., Černý, Fiferna J.
Ščotka, Mejstřík, Fiferna M./Myška/
Koděra, Kukla, Šmíd/Vlach/
Branky:Kukla 3,Mejstřík 2,Koděra,Šmíd,Ščotka
Hrubý Jeseník-Běrunice

36
31
27
27

4 body odečteny chyba při přestupu Šmída do Převýšova

Běrunice-Milovice 5:1/3:0
Hruška-Vlach, Vaňura, Leták L., Fiferna J.
Mejstřík, Kukla, Černý-Koděra, Fiferna M., Kubánek
Branky:Kukla 2,Kubánek 2,Černý
1.Křinec
2.Tatce
3.Hrubý Jeseník
12.Chrást
13.Běrunice
14.Dymokury

54:13
39:19
53:27
38:27

Běrunice-Krchleby

6:2/5:1
29

1:5/0:2
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1.Krchleby
2.ZOM Nymburk
3.Libice
5.Městec Králové A
8.Běrunice

64:20
51:26
50:36
34:27
56:61

43bodů
39
30
27
25

1.Kounice
2.Jíkev
3.Sloveč
6.Běrunice

56:28
57:27
52:39
37:45

53 bodů
52
46
37

Kanonýři: Bambas P. 11, Brzák T. 5, Janouch Z. 4

Kanonýři: Brzák T. 19, Hruška 10, Kukla, Mejstřík 6
REKAPITULACE 1988-89
Kanonýři: Janouch Z. 18, Brzák T. 11, Mejstřík 5
REKAPITULACE 1989-90
Kanonýři: Janouch Z. 15, Brzák T. 11, Mejstřík 10
REKAPITULACE 1990-91
Kanonýři: Janouch Z. , Brzák T. 10, Kukla, Mejstřík 6
Okresní přebor 1992-1993
Poděbrady B-Běrunice
6:2/4:0
Odřepsy-Běrunice
2:8/1:2
Sedláček-Mašinda P., Martínek, Janouch J., Bambas M.
Mašinda M., Mejstřík, Janouch Z.,Bambas P.,Brzák,Hruška
Branky: Brzák4, Hruška , Bambas P.2, Mašinda M.
1.Lysá n/L.
2.Městec Králové
3.Poděbrady B
10.Běrunice
11.Drahelice
13.Sokoleč

78:21
74:25
52:30
43:43
32:46
30:53

Družstvo žáků 1991

Okresní přebor 1995-1996
Sloveč-Běrunice
4:3/4:0 nedohráno
Kropáček-Mašinda P., Hruška, Janouch J. Bambas M.
Zima/Lehký/, Mejstřík, Janouch Z., Šafařík
Bambas P., Brzák
Branky:Brzák 2,Šafařík

42
39
32
24
20
16

Inzultace pom. rozhodčího-Fiferna M.

Kanonýři: Brzák T. 13, Hruška, Bambas P. 5

1.Lysá n/l.
2.Pečky
11.Běrunice

Okresní přebor 1993-1994
Kounice-Běrunice 0:3 kont.
K utkání jsme se dostavili bez dresů,reg. průkazů.
V opakovaném utkání domácí nenastoupili.
Jíkev-Běrunice
6:1/2:0

Kanonýři: Brzák T. 9, Hruška 6, Bambas P., Šafařík 4
Okresní přebor
Běrunice-Sloveč
Běrunice-Semice B

Běrunice-Kostelní Lhota 4:1/2:1
Sedláček-Mašinda P.,Bambas M.,Hruška Zima
Mašinda M., Mejstřík, Tar /Hochberger J./
Janouch Z., Brzák,Bambas P.
Branky:Bambas P. 2,Bambas M.,Mejstřík
1.Městec Králové
2.Kounice
10.Běrunice
11.Ostrá
13.Sloveč

42:27
46:20
37:52
37:43
35:57

60:22 57bodů
53:21 54
39:49 28

1996-1997
1:5/1:3
1:9/0:4

Semice B-Běrunice
10:1/6:0
Kropáček-Poláček, Zima, Janouch J., Dvořáček
Lehký /Rohlíček/, Fiferna /Kukla/, Mejstřík, Šafařík
Janouch L., Brzák
Branka:Dvořáček

38 bodů
37
23
22
18

Katastrofální výkony a zasloužilý sestup do III. třídy
1.Sokoleč
62:17 63bodů
2.Semice B
90:41 49
3.Jíkev
57:38 49
14.Běrunice
25:86 12

Kanonýři: Brzák T. 10, Janouch Z., Bambas P. 8

Kanonýři: Brzák T. 9, Kohoutek, Zima 3
Okresní přebor 1994-1995
Poříčany-Běrunice
5:0/3:0
Běrunice-Kamenné Zboží 3:2/1:2
Sedláček/Kropáček/-Dvořáček /Hruška/, Bambas
M.,Ouzký R., Martínek- Zima,
Mejstřík, Mašinda P.
Šafařík/Poláček/-Bambas P.,
Janouch Z.
Branky:Bambas P. 2,Hruška
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1.
2.
3
4.
5.

III.třída
1997-1998
Běrunice-Odřepsy
7:2/3:1
Běrunice-Rožďalovice B 6:0/3:0
Kropáček-Zima, Janouch J., Bambas M., Martínek
Lehký /Ouzký R./, Mejstřík /Tar/, Mašinda M.
Kohoutek, Brzák, Bambas P./Janouch L./
Branky:Brzák,Mašinda 2,Lehký,Janouch J.,Janouch L.
1.Běrunice
2.Libice
3.Seletice
4.Pátek

83:52
64:35
63:45
44:29

53 bodů
49
48
47

Okresní přebor 1998-1999
Běrunice-Křinec
5:1/3:0
Ouzký-Dvořáček, Bambas M., Janouch J., Poláček
Lehký, Brzák, Zima, Kohoutek /Šafařík/
Mašinda, Bambas P. /Janouch L./
Branky: Mašinda 2/1p.k./, Zima 2, Brzák
1.Ostrá
2.Kostomlaty
11.Běrunice

77 : 23 62
57 : 34 40
55 : 27 39
45 : 52 38
55 : 51 38

Fotbalové hřiště
Z počátku stálé hřiště nebylo, hrálo se na loukách za
Malou Ohrádkou (1933 zde byl sokolský slet), fotbal se
hrál také na plácku u dráhy. Hřiště bylo vyjímečné tím, že
uprostřed byl sloup elektrického vedení a fotbalisté ho
museli obíhat.
Dnešní hřiště je na původním sokolském poli, které do
svého vlastnictví získali sokolové ve třicátých letech
minulého století.
Kabiny byly postaveny po roce 1960 a dodnes patří k
těm lepším na nymbursku.
Také travnatý povrch hřiště je nyní ve velmi dobrém
stavu a na velké vápno vysypané škvárou můžeme již jen
vzpomínat.

Kanonýři: Mašinda M. 20, Brzák 14, Bambas P. 10

Běrunice-Poděbrady B

Loučeň
Kostomlaty
Pátek
Poříčany
Běrunice

2:6/1:4

47:23 53 bodů
47:23 49
40:48 32

Kanonýři: Mašinda M. 9, Hruška, Zima , Brzák. 7
Okresní přebor 2002-2003
Běrunice - Hořátev 4 : 1
V dalším kole přijeli do Běrunic fotbalisté Hořátve.
Domácí měli odvádět krutou podzimní porážku 5 : 1.
Začátek utkání však tomu neodpovídal, a hosté se ujali
vedení. V druhém poločase nastoupil M. Mašinda a hra
dostala spád a efektivitu.
Branky: Mašinda 2, Vaňura, Bambass
1.AFK Nymburk
2.Běrunice
11.Kostomlaty

56:33 53 bodů
57:34 49
53:31 49

Kanonýři: Vaňura 16, Brzák 7, Janouch J. 6
Okresní přebor 2003-2004
Městec Králové B - Běrunice 2 : 5
Hosté vedli po brance Lehkého z 20. minuty. Vyrovnání
zařídil po přihrání Kafky Trusina. V úvodu druhého
poločasu zahrával Mašinda trestný kop a dorážel Poláček.
Městec opět vyrovnal brankou Kafky. Když se zdálo, že
utkání skončí remízou, využil chybu domácích Brzák a dal
třetí gól. V závěru přidali další branky Vaňura a Mašinda.
Branky: Lehký, Vaňura, Poláček, Mašinda, Brzák

1960 - brankař Z. Tillman

Šafařík - Poláček, Zima, Kopřiva, Janouch, - Hála,
(Bambas)Lehký (Brzák), Mašinda, Šafařík R., - Vaňura,
Černý
Kanonýři: Vaňura 16, Brzák 7, Janouch J. 6

2005 - brankař M. Janouch
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Střelci gólů 1979-2004

Trenéři v Běrunicích:
A mužstvo dospělí:
Teslík Ladislav, Hála Josef do roku 1991 a v roce 20012,Musil Libor 1999-2000, Kukla Jaroslav 19911999,Mejstřík Miroslav,Kukla Jaroslav 2002-2005

1.Brzák Tomáš
2.Kukla Jaroslav
3.Mejstřík Miroslav
4.Janouch Zdeněk
5.Hruška Luboš
6.Mašinda Marek
7.Bambas Petr
8.Koděra Zdeněk
9.Černý Ladislav
10.Kubánek Josef
11.Fiferna Miroslav
12.Zima Tomáš
13.Šafařík Robert
14.Myška Bohumil
15.Vaňura Ondřej
16.Hutníček Jiří

Trenéři mládeže:
Strnad , Teslík Ladislav,Pavlásek, Vítěslav, Kopřiva
Vladimír, Vlach Luboš, Štěpán Marian, Novák Milan,
Mašinda František st., Tar Štefan, Ouzký Radek, Černý
Ladislav,Chrastný Miroslav, Jeřábek Miroslav.
B mužstvo dospělí:
Fiferna Miroslav, Jeřábek Miroslav, Kopřiva Vladimír.
Trenér století :
Hála Josef-trénoval více než 20 let, zavedl pravidelné
tréninky, používal moderní tréninkové metody a za jeho
trenérské éry do Běrunic jezdila na mistrovská utkání A
mužstva Lysé n/L., Městce Králové, Rožďalovic,
Kounic,Jíkve, Sokolče, Ostré. ZOMU Nymburk, Peček.

142
112
104
98
96
60
51
33
28
24
24
23
22
22
22
20

Zajímavosti:
Gól století:
III.třída o postup Kostelní Lhota – Běrunice padající list ze
40 m zapadl přesně do šibenice domácího brankáře a
výrazně pomohl k postupu do okresního přeboru.
Trest století:
Po inzultaci rozhodčího Václava Šulce v utkání DymokuryBěrunice- 12 měsíců nepodmíněně – rehabilitován v roce
2005 po úplatkářské aféře rozhodčích.

ODEHRANÁ UTKÁNÍ 1979-2004

Nejúspěšnější rok :
2003 - V sezóně 2002-2003 2. místo v Okresním přeboru
49 bodů skóre 57:34
podzim 2003 opět 2.místo v Okresním přeboru 28 bodů
skóre 30:16
V tomto roce jsme všechna domácí utkání vyhráli –
neztratili jsme doma ani 1bod.

1.Mejstřík Miroslav 434 utkání + 2 sezóny
2.Brzák Tomáš
287 utkání +2 sezóny
3.Janouch Zdeněk
281 utkání
4.Kukla Jaroslav
279 utkání +8 sezón
5.Vlach Luboš
263 utkání +3 sezóny
6.Bambas Martin
258 utkání +2 sezóny
7.Hruška Luboš
258 utkání
8.Fiferna Miroslav
226 utkání +5 sezón
9.Bambas Petr
220 utkání
10.Janouch Jaroslav
205 utkání
+2 sezóny
11.Zima Tomáš
205 utkání +2 sezóny
12.Myška Bohuslav
197 utkání +3 sezóny
13.Martínek Jaromír
183 utkání
13.Šafařík Josef
179 utkání +3 sezóny
14.Hála Libor
175 utkání +2 sezóny
15.Koděra Zdeněk
164 utkání +2 sezóny
16.Vaňura Bedřich
162 utkání +3 sezóny
17.Šafařík Robert
160 utkání
18.Černý Ladislav
159 utkání +2 sezóny
19.Mašinda Petr
144 utkání
20.Dvořáček Radek
141 utkání +2 sezóny

Nejvyšší pokuta:
5.000,-Kč za inzultaci pomezního rozhodčího divákem
z Běrunic při utkání Sloveč-Běrunice. Dle zápisu
rozhodčího a nezávislého svědka p. Langra úder pěstí
způsobil 8 cm otok v obličeji pomezního rozhodčího.
Přezdívka TYSON pro našeho fandu ovšem nevznikla
oprávněně, protože událost proběhla zcela jinak.
Nejvíce gólů v jednom utkání:
1981-82 Opočnice B-Běrunice 2:14 – Černý Ladislav 5
gólů
2002-03 Běrunice-Vrbice 7:1 Vaňura Ondřej 5 gólů
Nejvíce gólů v sezóně:
1981-82 Kukla Jaroslav

24 gólů

Kuriozity:

Nejlepší střelec století:
Brzák Tomáš od 1979-2004 142 gólů
Nejvíc odehraných utkání :
Mejstřík Miroslav

Nevíce vypitých piv z metru, který sám poručil – pan
Jeřábek na vrcholu výkonnosti.

434 zápasů + 2 sezóny

Nejslušnější hráč:
Ouzký Radek st.: Pane Valenta promiňte- po malé
domů,kdy perfektně obhodil brankáře a vstřelil vlastní gól
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XI.STOLETÍ - Sokol Běrunice
Tipující trenéři: Teslík Ladislav, Hála Josef, Jeřábek
Miroslav, Kopřiva Ladislav, Fiferna Miroslav, Kukla
Jaroslav,Mejstřík Miroslav
Trenéři ,kteří trénovali mužstvo dospělých a mají přehled
o fotbale v posledních letech v Běrunicích.
Hála Josef st. (6)
Vlach L.(5) Jeřábek M. (6) Myška Boh. (5) Baťka J. (3)
Mašinda M. (4) Mejstřík M. (6)
Brzák Tomáš(4)

Fiferna M.(6)

Kukla J. (6)

Leták L. (3

Leták J. (5)

2 hlasy:
Poláček Martin, Hlaváček Václav, Kopřiva Vladimír st.
1 hlas:
Mejstřík Josef, Bambas Martin, Šafařík Josef, Hruška
Luboš, Janouch Zdeněk ml., Ouzký Josef, Matějíček J.,
Mašinda František st., Pavlásek Vítěslav, Kazda Zdeněk
Tato jedenáctka století není a ani nemůže být úplně
objektivní a spravedlivá ke všem hráčům, kteří prošli za
desítky let běrunickým fotbalem.
Přesto hlasy dostali i hráči, kteří jsou na dochovaném
zápise až z roku 1946.
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L. Leták - M. Novák - J. Svoboda - J. Svatoška - J. Kukla - M. Janouch - M. Jeřábek
M. Fiferna - J. Baťka - M. Valenta - Vl. Kopřiva

Staré gardy

1995 - J. Šafařík - M. Fiferna - L. Hruška - B. Vaňura - M. Mejstřík - M. Valenta
Martínek - Š. Tar - J. Kukla - L. Vlach - M. Novák - F. Mašinda - O. Dvořáček

2004 - P. Šidlik –O. Matoušek - M. Kohoutek - P. Bambas- L. Martínek - M. Fiferna - M. Štěpán - M. Novák
A. Karabello - P. Vavřinek - T. Brzák - L. Moc - Š. Tar - Z. Koděra - R. Ouzký - J. Havránek
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Sokol Běrunice - dorost 1963

M. Brzák - M. Haltuf - F. Petrovický - M. Janouch - V. Jilemnický - V. Šimák - B. Šafařík
P. Duba - J. Leták - J. Hladík - O. Lehký - J. Hamral
Vl. Semirád

Dorost - memoriál J. Hrušky 1.7.1973 Městec Králové, 3. místo
L. Teslík, - J. Košátko - M. Janouch - R. Šilhán - L. Steklý - B. Vaňura - B. Myška - F. Mašinda - B. Brzák
J. Nosek - R. Robovský - Z. Koděra - J. Šafařík - L. Vlach - L. Musil - L. Hronek

Sokol Běrunice - žáci 1958
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B. Suchánek - F. Mašinda - J. Mejstřík - J. Kakrda - B. Vlk - Novák - Z. Musil - Z. Tillman - J. Pánek
V. Pavlásek - F. Lanc - J. Veselý - J. Bříza - J. Janouch
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Sokol Běrunice A

2005 J. Kukla - T. Zima - M. Poláček - T. Brzák - P. Šafařík - M. Lehký - M. Mejstřík
D. Hála - L. Hála - M. Mašinda - O. Pilař - Vl. Kopřiva - J. Janouch - O. Vaňura

Sokol Běrunice - dorost

P. Šafařík, - P. Hála - . T. Fiala - D. Mašinda - M. Černý - J. Kopřiva
A. Fiferna - K. Chrastný - J. Podnecký - L. Štus - M. Chrastný - A. Kysilka– K. Havránek

Sokol Běrunice - žáci

Š. Tar - J. Janouch - K. Chrastný - J. Malina - J. Šidlik –J. Böme - R. Ouzký
O. Janouch—V. Mrozko - T. Ouzký - P. Záhora - M. Bambas - A. Fiferna
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Sokol Běrunice B

2004
M. Novák - M. Jeřábek - R. Šafařík - M. Pilař - L. Janouch - L. Sedláček - P. Fiferna - M. Lehký - M. Chrastný - Vl. Kopřiva - M. Štěpán
M. Janouch - P. Ouzký - E. Rohlíček - M. Černý - L. Svíčka –P. Hála

Přespolní - zbytek světa 2004

Vítězové z Běrunic
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Z dějin dalších spolků v Běrunicích
V roce 1895 je založena Hospodářsko-čtenářská beseda zanikla 1956. Spolek domkařů Svornost založen
1902 – zanikl. Roku 1905 založen byl v Běrunicích Spořitelní a záložní spolek – zanikl. Spolek
divadelních ochotníků vznikl roku 1908 – zanikl rokem 1955. Spolek pro zřízení opatrovny a zimní
tělocvičny založen 1922 – zanikl. V letech popřevratových byla v několika etapách prováděna parcelace
běrunického dvora. Za tímto účelem bylo založeno Strojní družstvo r. 1925 – zanikl. Okresní sdružení
chovatelů založeno 1936 – zanikl. Odbočka Svazu čs. záložníků a bývalých vojínů – zanikl. Po 45 roce
vznikají nové spolky, ale i ty většinou svou činnost postupně ukončují.

Běrunické slavnosti
Zpracoval O. Hochberger
Autor děkuje všem přispívajícím (vzpomínky, fotografie).
Zvláštní poděkování patří panu J. Svobodovi za pomoc při tištění publikace.
Běrunice - červen 2005

