Sbor dobrovolných hasičů

Běrunice
1880 - 2000

Vážení občané!
120. výročí založení místního sboru dobrovolných hasičů je
důležitým mezníkem, abychom si připomněli hlavní myšlenku
zakladatelů sboru „Vlasti k ochraně – bližnímu ku pomoci“.
Abychom tuto myšlenku měli stále na paměti a uchovali ji jako
odkaz do dalších let.
Již po několik generací naplňují naši hasiči ušlechtilou myšlenku dobrovolnosti, nezištnosti a obětavosti. Ačkoliv se v naší
vlasti měnilo společenské klima, období rozkvětu se střídala
s obdobími krizovými, tyto základní vlastnosti zůstávají stále
základem práce každého člena sboru dobrovolných hasičů.
Je to dobrá příležitost ohlédnout se zpět kolik prospěšné práce
se podařilo vykonat a stanovit si další úkoly pro nadcházející
období. Sbory dobrovolných hasičů mají své místo i v dnešní
demokratické společnosti, jejich úloha i nadále roste, neboť
jejich náplní je ochrana společného, soukromého i osobního
majetku. Těžiště práce spočívá hlavně v předcházení požárů
prováděním dobré prevence.
Obecní zastupitelstvo a Obecní úřad v Běrunicích si váží práce
dobrovolných hasičů a proto i nadále bude SDH podporovat
v jeho záslužné práci.
U příležitosti tohoto významného výročí děkujeme všem, kteří
v našem sboru aktivně pracují i těm, kteří zde pracovali
v minulosti. Do dalších let činnosti přejeme SDH Běrunice
hodně úspěchů v naplňování myšlenky pomoci bližnímu.
Ing. Milan Zima
starosta obce Běrunice

Z kroniky dobrovolného hasičstva
První pokusy o zakládání dobrovolných hasičských sborů jsou datovány rokem 1863 a městy
Chrudim, Slaný.
Skutečně však založen byl prvý takový sbor r. 1864 ve Velvarech, přičiněním mladého obchodníka Karla Krohna, jenž v Hamburku měl příležitost poznat blahodárnou činnost tamního ochranného sboru. Při svém pobytu
v Hamburku kráčel jednoho rána do závodu kde byl zaměstnán a stal se
svědkem požáru. Při té příležitosti viděl zasahovat hamburské hasiče vybavené stříkačkami umístěné na lodích. Po svém návratu domů vyprávěl svým
rodákům o prospěšném působení hasičských sborů a doporučoval zřízení
takového sboru ve Velvarech. Skutečně také z jeho podnětu byl sbor roku Karel Krohn
1864 založen.
O rok později vznikl další v Roudnici, r. 1867 v Nepomuku a Kolíně, roku 1868 v Kutné Hoře,
v Plaňanech a Táboře. V roce 1869 bylo založeno dalších šest sborů, následující 1870 ještě
sedm. ( mimo jiné i Opolany 1870)
Koncem roku 1870 bylo v království českém 20 sborů dobrovolných hasičů vedle některých jednot sokolských, které hasičství pěstovaly.
Počet spolků utěšeně narůstal, ale mezi jednotlivými sbory byli veliké rozdíly nejen v ustrojení,
ale hlavně ve vybavení a výcviku mužstva. Situace přímo volala po založení velké a silné organizaci postavené na pevných základech.

Zemská ústřední hasičská jednota království Českého

Prvý výbor zemské ústřední hasičské jednoty
Království Českého

Byla založena v Teplicích r. 1878 a zastoupena 127 hasičskými sbory s 10 399 členy,
ale již na konci roku 1887 to bylo 1714 sborů s 91 966 členy. Na desáté výročí založení
hasičské jednoty v roce 1888 se stala Zemská ústřední jednota královsví Českého vedle
jednoty bavorské, největší přísně organizované hasičské sdružení na světě.
Celkem bylo k 1. lednu 1887 v RakouskuUhersku 5035 sborů hasičských s 262 377
činnými členy, z toho v Čechách 1827 sborů
a 93 410 členů.

Rozdělení hasičské jednoty království Českého
Do roku 1891 hasičské sbory české i německé zůstávali v jediné organizaci, ale již od počátku objevovali se rozpory mezi těmito sbory. O schůzi poslanecké ústřední jednoty konané 1. února
1891 došlo k pokojnému rozdělení na českou a německou sekci dobrovolných hasičů v království
Českém.
Koncem roku 1930 čítala Č.Z.H.J. 143 hasičské župy s 5 114 sbory a 162 766 členy. V 1 040 ženských odborech bylo 6 857 členek, v jinošských družinách 1 001, celkem 170 714.

Cvičení stříkačníků - 1899

Ze zákona zemského ze dne 25. května 1876
Kterak se požáry zameziti mají.
Co v příčině té vůbec opatřiti zapotřebí.
§ 5 Starosta obce má opatřiti čeho potřebí, aby co možná odstraněno bylo vše, jakož aby ničeho činěno nebylo, čímž by požár vypuknouti nemohl.
O prohlídce v příčině ohně
§ 8 Aby se vypátraly vady ohněm nebezpečné, a aby se dohlíželo k tomu, zda-li se komíny bedlivě
čistí a přípravy hasící v dobrém stavu se chovají, má obecní starosta aneb ti, kdož k tomu zřízeni
jsou, podle potřeby, nejméně ale jednou za rok, vykonávati prohlídku v příčině ohně ve všech budovách a má se k prohlídce té přivolati znalec a tam, kde jest zřízen sbor hasičský, též zástupce sboru
toho.
Komíny mají se čistiti.
§ 9 Komíny a roury buď též čištěny od kominíků k tomu oprávněných. Jak často čištění se má vykonávati ustanoví obecní starosta, přihlížeje k místním poměrům, zvláště k tomu, jakého způsobu jsou
komíny a jak silný oheň se dělá.
Čištění konati se má v zimě aspoň vždy za dva měsíce jednou, kde se ale dělá větší oheň, zejména
v dílnách a továrnách, budiž čištění konáno častěji, ano, bylo-li by toho potřebí, vždy v osmi dnech.
O zřizování stráže proti ohni
§ 11 V každé uzavřené, aspoň padesát čísel domovních čítající osadě budiž nákladem osady zřízen
ponocný, jenž má konati službu stráže proti ohni. V menších osadách uzavřených, jakož i v osadách
s domy po různu stojícími, není-li v nich ustanoven zvláštní ponocný, musejí noční službu stráže proti ohni aspoň v měsících červenci, srpnu, září, říjnu vykonávati majitelé domů střídavě po sobě a bezplatně.

Početné hasičstvo v Běrunicích - nedatováno

Hasičské sbory založené do r. 1938 - Poděbradsko

Královéměstecko 1938

Opolany

1870

Kostelní Lhota

1894

Kněžice

1878

Kněžičky

1905

Poděbrady

1876

Zvěřínek

1899

Chroustov

1878

Vrbice

1907

Pečky

1877

Kluk

1900

M. Králové 1878

Dubečno

1910

Předhrádí

1881

Přední Lhota

1903

Běrunice

1880

Střihov

1910

Vrbová Lhota

1882

Polabec

1903

Činěves

1881

Žehuň

1922

Libice n. C.

1884

Chvalovice

1905

Chotěšice

1882

Vinice

1923

Sokoleč

1884

Kouty

1906

Skochovice

1883

Vlkov n/L

1923

Odřepsy

1885

Velké Zboží

1908

Sloveč

1884

Dvořiště

1923

Choťánky

1886

Pňov

1911

Záhornice

1886

Velenice

1924

Písková Lhota

1886

Sány

1911

Senice

1887

Bříství

1926

Ratenice

1886

Klipec

1923

Dobšice

1887

Černá Hora

1933

Úmyslovice

1887

Milčice

1923

Podmoky

1889

Kamilov

1937

Kanín

1888

V. Chvalovice

1926

Svidnice

1891

Pátek

1888

Okřínek

1929

Dymokury

1895

Křečkov

1891

Oseček

1936

Sadská

1891

Ledečky
1898
Vinná Lhota

Hradištko

1894

Nová Ves

1900

Po roce 1938

Slibovice

1939

Malá Strana 1903

V. Výkleky

1940

Osek

1903

Dlouhopolsko 1940

Nouzov

1904

Sbory vzniklé po r. 1938 - uvedeny jsou jen spolky patřící do 13. okrsku .

Z historie hasičstva na městecku
Hasičská župa královéměstecká byla založena r. 1881 v Poděbradech a měla původně jméno „Župní
hasičská jednota v okresním hejtmanství poděbradském“. Sdružovala všechny tehdy stávající hasičské sbory dobrovolných hasičů z okresů Městec Králové, Nymburk a Poděbrady, teprve v roce 1885
založil okres Nymburk svoji hasičskou župu, která nesla číslo 34, a konečně o sjezdu v Pískové Lhotě roku 1889 byla založena župa Poděbradská „Jiří“ číslo 59.
Prvním župním starostou byl bratr H.V.Jakoubek, lékárník v Městci Králové, a to až do roku 1892.
Královéměstecká župa byla rozdělena na čtyři okrsky řízené okrskovými dozorci.

Výbor hasičské župy
králové-městecké č.21 r. 1928

V prvním okrsku byli zastoupeny Dobšice, Žehuň, Vrbice, Velenice, Dymokury, Městec Králové,
Podmoky a Činěves.
Druhý okrsek představovali: Sloveč, Skochovice, Vlkov, Střihov, Běrunice, Kněžičky a Vinice.
Třetí okrsek: Osek, Malá Strana, Nová Ves, Dubečno, Chroustov, Dvořiště, Kněžice, Záhornice a
Kamilov.
Čtvrtý okrsek: Senice, Nouzov, Černá Hora, Ledečky-Vinná Lhota, Svidnice, Břístev a Chotěšice.
Po zrušení poděbradského okresu došlo k sjednocení do jedné okresní župy Nymburské a rozdělení
na jednotlivé okrsky.
Běrunický sbor byl zařazen do okrsku č.
13, kde byli také Velké Výkleky, Kněžičky, Dlouhopolsko, Slibovice, Vlkov nad
Lesy.
V polovině 90let jsou do 13. okrsku přiřazeny sbory z Městce Králové, Činěvse,
Podmok, Nového.
Ve funkcích okrskového velitele se postupně vystřídali Václav Strihal , Ladislav
Přibyl, Václav Midloch, Václav Midloch
ml., v současné době je velitelem Vladimír
Kopřiva z Velkých Výklek, starostou okrsku je Josef Teslík z Kněžiček.
V současné době má okres 12 okrsků
J. Vaníček, L. Přibyl, B. Brzák, V. Midloch st.
(některé sbory zanikly) a 91 sborů činných s 2700 členy.

Založení sboru v Běrunicích
Sbor dobrovolných hasičů Běrunice je nejstarším spolkem v obci, rok založení 1880. Jeho zakladatelem byl František Libánský, jenž se také stal jeho prvním velitelem. Celkem v zakládajícím družstvu
bylo jedenáct členů rozdělených následovně.
Fr. Libánský, rolník velitel, Václav Procházka, rolník od r. 1910 velitel, Václav Voska, kovář podvelitel, Václav Zelinka, domkař hasič, Josef Přibyl, ponocný hasič, František Myška, domkař hasič,
František Louda, zedník hasič, František Brzák, zedník hasič, Antonín Knytl, domkař hasič
Fr. Procházka, obuvník hasič, František Ženatý, kolář četař
Stříkačku a celé zařízení koupilo pro sbor obecní zastupitelstvo. Sbor běrunický, který patří mezi nejstarší na našem venkově, plnil úspěšně svoje poslání od svého vzniku. Již r. 1890 pořádal oslavu svého desetiletého trvání, která byla velkým svátkem v naší obci. Zúčastnil se r. 1891 Všehasičského
sjezdu v Praze, r. 1896 slavnosti odhalení pomníku Krále Jiřího v Poděbradech a r. 1903 sjezdu slovanského hasičstva v Praze. R. 1909 byla založena knihovna sboru, která se roku 1922 předala obecní knihovně.
Oslava 30letého trvání sboru 1910 se také vydařila. Za první světové války ustala činnost téměř úplně, po převratu byla obnovena zvětšenou měrou. Sbor kromě ostatní činnosti pořádá též divadla. Sehrál r. 1923 divadlo v přírodě „Jménem veličenstva - Poprava V.Kudrny“, v témže roce ve dnech 29.
června až 2 července zúčastnil se sbor sjezdu slovanského hasičstva v Praze, nejvýznačnější události
roku. I přes nepříznivé počasí podařilo se přesvědčit širokou veřejnost o významu dobrovolného
hasičstva.
V roce 1926 byla u sboru založena samaritánská stráž o třech mužích a jedné ženě. Po vzájemné debatě na schůzi konané 13. března byli zvoleni př. Tománek Boh., Konvalina Václav, Hochberger Karel a Hochbergerová Anna, všichni volbu přijali. Mezi významné společenské akce patří pořádání
každoročního hasičského plesu.

V zápisu ze členské schůze 14. prosince 1925
„Projednání stran plesu. Jednomyslně usnášíno ples pořádati a sice 10. ledna 1926. Pozvánky má
objednati dle vybraného vzoru př. Přibyl u Bělohlávka a sice 250 neb 300 kusů. Vstup do plesu nanešíno dáti 8 Kč. mimo zemské dávky. Hudbu vyjedná př. Zima Fr. a Tománek Boh. Zváti budou př.
Konvalina Václav a Hladík Josef. U pokladny budou př. Mach a Přibyl Josef.
Dekorace: Na chvojí před časem dojdou př. Hladík Jos., Hochberger K., Janouch Fr., a Dvořáček
Josef. Ostatní členové každý dle možností.“
U příležitosti 45letého trvání sboru, tento uspořádal 27. června 1926 veřejné župní cvičení, spojené
se župním sjezdem. Oceněni za hasičskou činnost byli př. Knytl Antonín a Louda Fr.
Na poslední schůzi před slavností je projednáno mimo jiné:
„Usneseno objednati od fy. Menšík z Mohelnice kolo štěstí na zapůjčení, a k tomu koupiti skupinu výher v ceně 200 Kč. Dále objednati 100 kusů džbánků půllitrových na pivo prostřednictvím př. Loudy
Jos. obchodníka. O slavnosti se má podávati káva, což si beřou na starosť př. Janouch Fr. a Hochberger Karel. Na cvičišti se má vésti v režii od sboru trafika.“
Mezi stálé služby sboru té doby patří stavění hlídek při provozování biografu, divadel, zábav a pod.
Na valné hromadě 1. ledna 1930 v místnosti spolkové u Antošů za přítomnosti 22 členů si sbor připomněl 50 výročí založení sboru. Valnou hromadu zahájil starosta br. Mach Josef:
Vážení přátelé, příznivci hasičstva a milí bratři hasiči!
V roce 1880 t.j. před padesáti lety vznikl v naši obci spolek jehož 50letá činnost má být oceněna. Byl
to náš spolek dobrovolných hasičů. Shromáždil kol sebe více uvědomělých občanů a vytkl si cíl jehož
plnění bylo obětavé. Může se některý spolek vykázati tak plodnou práci, bohatou kulturní činnosti
jak náš spolek? Jenž po celých padesát let ve své činnosti ani tak nezahálel, pak nechť jeho činnost
soudí veřejnost. Mnoho různých sdružení se vytvořilo v našem životě za tu dobu, žádnému však nebylo dáno do vínku tolik ústrku a přehlížení jako hasičům. Jistě každý nepředpojatý občan zastaví se
nad naším jubileem a řekne spravedlivě: Jest to půl století krásné a užitečné práce, kterou ste pro
vlast a lidstvo vykonali, třebaže v kronice o tom psáno nebylo.
Dříve než skončím, prosím byste vzpomněli všichni těch, kteří nejsou mezi námi, našich mrtvých druhů.
Zvu do řad našich dorost, naše hochy. V dorostu jest naše naděje, naše budoucí síla. Tím končím a
přeji sboru v druhé padesátce mnoho zdaru.
Valné hromady naší se zúčastnili delegáti za sbor Kněžičky br. velitel Vejr Václav a za Král. Městecký sbor bratří Nezbedové. Za župu jako zástupce br. Nezbeda Florián, župní dozorce podal krásný
proslov k dnešnímu našemu jubileu, za což mu vzdán dík.
V létě 1930 pořádá sbor dožínkovou slavnost, která se velmi vydařila. Z pokladní správy se dočteme:
Příjem – vybráno u Antošů
534,5
vybráno u Votavů
849
při průvodě
759
celkem
2277,5
vydání
1953,5
zbylo
324
Vstupné bylo v průvodě 2 Kč, v hostincích 5 Kč. do večera, 7 Kč. do rána.

V roce 1931 žádá sbor o zakoupení nové motorové stříkačky, respektive o převzetí záruky na provedení zápůjčky na stroj ten. Informační přednášku na schůzi 26. června ohledně stříkačky měl bratr
Kalaš, zástupce Stratílkovy továrny ve Vysokém Mýtě.

Potvrzení objednávky z továrny na stříkačky, hasičské nářadí a konopné hadice z roku 1903
Potvrzuji obdržení Vašeho ctě. listu ze dne 12/5
vzdávám za laskavě mi udělenou objednávku povinné díky, a sděluji uctivě, že tatáž během několika
dnů k úplné spokojenosti Vaší vyřízena bude.
Poroučeje se k dalším službám co nejochotněji trvám
s veškerou úctou

Smíchov, dne 13 / 5……1903

R. A. Smekal

Na členské schůzi 24. května 1933 bylo projednáno vystupování četnictva.
O jednání ohledně vystupování četnictva v Městci Králové proti jednotlivým členům a veliteli sboru
při posledních ohních jak ve zdejší obci, tak i ve Výklekách.
Po delší debatě usneseno zaslati obecnímu úřadu zdejšímu vyrozumění o zakročení na příslušných
nadřízených úřadech o uspořádání v této věci, jinak všichni členové se vzdávají činnosti hasičské a
obec ať se postará o bezpečnost veřejnosti sama. Za naši dobrovolnou a obětavou práci urážky od
četnictva si nemůžeme nechat líbiti.
V červenci 1934 společně se spolkem divadelních ochotníků v Běrunicích, sbor organizuje sjezd rodáků obce, za kterého bylo sehráno v přírodě divadlo „Rumburská vzpoura“. Sbírka na záchranu Jiráskova divadla v Hronově r. 1935 a Fond pro československé zahraničí o rok později , dohromady
vynesly 560,- Kč.

Správa samaritánské stráže na valné hromadě 3. ledna 1937
podává br. Tománek Bohumil:
Samaritánská stráž čítá pět členů. Z nichž jsou tří ženy jako sestry samaritánského odboru. Poskytla
v 13případech první pomoc lehčích úrazů a ve třech případech těžších úrazu.
Samaritánská stráž konala opakovací kurz od 29/11 do 13/12. Při tomto kurzu byl též pořádán tech-

nicko – chemický, což vše bylo řádně navštěvováno. Protož prohlašuji, že sme připraveni na vše dobré i zlé. Děkuji jménem samaritánské stráže osadnímu zastupitelstvu za pomoc ve způsob 1% aksidentu z dražeb v lese. Nynější samaritánská stráž: Tománek B., Káda V. Hochbergerová A., Smolíková J., Kazdová Vl.

Zpráva vzdělávatele podává bratr Vilímovský
na 58 řádné valné hromadě 2. ledna 1938
Bratří!
Scházíme se dnes abychom přehlídli co se za rok vykonalo a jak a co by ještě bylo zapotřebí udělati.
Tak 24/1 byl pořádán hasičský ples 7/3 zúčastnil se sbor oslav narozenin p. prezidenta T.G. Masaryka, samostatně pálil vatru v předvečer tohoto dne, při níž přečetl br. Hochberger proslov Č.Z.H.J.
28/3 sehráno divadlo „Veronika pod Lipami“ od Jiřího Hory. 29/3 pořádána taneční zábava , obojí
v rámci samostatné ošacovací akce sboru. 29/6 zúčastnil se sbor Zborovských oslav spojených
s oslavou M.J. Husi pořádaných v lese u Kopičáku. 5/7 večer byla pálena hranice čteno provolání
zaslané Č.Z.J.H. 14/9 Došla nás zpráva zarmucující srdce nás všech bez rozdílu, že zemřel námi milovaný první náš prezident. 19/9 byla na to pořádána všemi místními korporacemi smuteční tryzna
v Sokolovně, které se zúčastnil i náš sbor. Vzpomínka na tuto tryznu jistě nevymizí z paměti. Umřel
nám náš tatíček ale bude žíti věčně v nás. 20/9 byla zapálena smuteční vatra u plácku při níž smuteční řeč přečetl p. učitel Tillman. 28/10 zúčastnil se sbor oslav svátku Svobody a oslav u pomníku padlých ve svět. válce.Mimo toho se zúčastnil 4 pohřbů členů. Byly vykonány 3 přednášky členům. Sbor
má 12 svazku odborných a jiných knih. Odebírá 1 Hasičské Rozhledy odebral 6 kalendářů a 2 sborníky. 2 členové se zúčastnili župních kurzů chemicko technických. Jsme členy sboru dobrovolných
hasičů, tedy spolků, kde se za práci neplatí, přes to že práce činných členů není nijak lehká, mnohdy i
životu nebezpečná. Jsme členy veliké hasičské rodiny, která se vzala za úkol pomáhati neštěstím postiženým spoluobčanům a chrániti národní majetek což je zároveň hlavním bodem hasičského programu. Do spolku jsme vstoupili dobrovolně a tím jsme se také zavázali, že budeme dodržovati stanovy tohoto spolku. Státi se členem spolku znamená práci pro spolek jeho zvelebení a rozšíření. o to se
má přičiňovati každý z nás. Máme pilně sledovati činnost funkcionářů případně přispěti nějakým
dobrým návrhem neboť jenom stálou činností se spolky udržují. Touto spoluúčastí kontrolujeme současně práci funkcionářů, což má také dobrý účel.
Tito pak nesmí v zájmu spolkové věci viděti nedůvěru člena vůči jeho osobě. Členové musí udržovati
kázeň ve spolku a dbáti nařízení svých funkcionářů. Tito však ze svých funkcí nesmí dělati úřady a
spojovati funkci spolku se svými osobními zájmy. Právě tyto věci jsou nejčastějším kamenem úrazu
v mnohých spolcích a příčinou četných neshod. Do spolku jen spolkové věci! Věci osobní si vyřiď
každý na jiným místě. Tak se nastane, že místo členů přibývalo, valem ze spolku utíkají. Mám-li něco
proti některému členů, řeknu mu to při takové příležitosti, aby mi mohl osobně odpověděti a ne vypravovati o něm osobám, které ani cleny spolku nejsou a věc přikroutí a obrátí v klep. Klepy jsou dílem nízkých a křivých povah, snažících se druhého poškoditi. Hasičstvo se svými ideami představuje
však lidi přímé, charakterní a jak jsem již dříve uvedl pomáhajícím svým spoluobčanům v jejich neštěstí. Dejme svým chováním i vystupováním příležitost těm, kteří členy spolku ještě nejsou, aby do
něho vstoupily, rozmnožili naše řady a stali se spolušiřiteli krásné hasičské myšlenky. Přáním mým
jest, aby jich bylo hodně. V tomto i ve všem ostatním co sbor v tomto roce podnikne přeji plného zdaru.
Valná hromada 1. ledna 1939
v místnosti spolkové u Votavů
Zpráva jednatele přednesl Přibyl Josef.
Vážení bratři!
Uplynulý rok měl pro nás býti zvláště slavnostním, poněvadž v něm jsme měli oslavovati 20tileté jubileum trvání naši svobodné republiky. Však osud s námi jinak zatočil a zbývá nám na tento rok opravdu jen bolestná vzpomínka. Bratři, my jako hasiči a jako dobří Češi nesmíme věšeti hlavy, neb hledati
viníky za tuto národní katastrofu, třebaže někdy nebude ke škodě si to připomenouti, ale přiložiti ruce
k dílu, nejen k udržení naší republiky, ale k opětovnému jejímu rozmachu, což doufám jest přáním

nás všech. V tomto roce dojde asi k sloučení župy naší s Poděbradskou. Každá župa si podrží jakousi
svoji správu a společným naším předsedou bude p. okresní hejtman, čímž se přiblížíme úžeji
k vojenskému útvaru dle nového řádu.
Požáry v obci 1909 - 1930
Sbor náš čítal počátkem roku 18 činných
Václav Kakrda čp. 87
1909
členů, 48 přispívajících. Během roku jeden
vystoupil, jeden zemřel a čtyři přistoupili.
Václav Jiránek čp. 63
1922
Fr. Otčenášek čp. 151

1922

Václav Procházka čp. 5

1924 – stodola

Josef Petrovický čp. 121

1925

Fr. Mašinda čp. 84

1925

Josef Řeháček čp. 85

1925

Fr. Semirád čp. 100

1926

Alois Steklý čp. 96

1927

Václav Straka čp. 101

1929

Josef Votava čp. 54

1929

Josef Buřič čp. 144

1929

Josef Libánský čp. 118

1929

Václav Trčka čp. 81

1930

František Zima čp. 80

1930

Na členských schůzí je jednáno o adaptaci
staré zbrojnice. Obecní zastupitelstvo bude
požádáno o místo vedle staré zbrojnice,
stavitel Janata o vyhotovení plánku a rozpočtu. Bude vyzváno obecní stavební komise ku shlédnutí tohoto stavebního místa
a schválení této stavby.
Roku 1941 je konečně poskytnuta záruka
na zakoupení motorové stříkačky. S fy.
Stratílek je dojednána koupě a tato ji dodá
v nejkratší době tří neděl. Za vše sbor zaplatí 28 200 Kč. Stříkačka bude tažena automobilem, který pojedou obhlídnout br.
Král V. a br. Vilímovský , kteří si sebou
vezmou odborníka p. Doležala z Městce
Králové.
Adaptace hasičské zbrojnice stála 25
419,10 Kč.
Z jednání o pracovních stejnokrojích
pro členstvo 16. února 1942

1931 – 1949
Jan Mašinda čp. 37

Fr. Kocfelda čp. 95

Václav Hyšpler čp. 50

Antonín Semirád čp. 48

Fr. Svoboda čp. 122

Václav Svoboda čp. 125

Josef Ouský čp. 70

Josef Karban čp. 71

František Vaňura čp. 72

František Káda čp. 112

Rudolf Horáček čp. 111

Václav Louda čp. 128

Josef Ouský čp. 129

Václav Zavřil čp. 116

Josef Mach čp. 78

František Kosina čp. 125

Josef Leták čp. 124

Josef Duba čp. 102

Josef Hladík čp. 153

Václav Zima čp. 43

Br. velitel oznamuje, že nám Hasičská prodejna zasílá 66 m. látky khaki metr za 18
Kč. Celkový účet s výpravou a obratem
činí na 1 192 Kč.Dále jednáno kam se dají
stejnokroje ušíti. Usneseno se informovati
u domácích krejčů zač by tyto šili, pakliže
by o to nestáli nebo to s nima nešlo dohromady, zadati to krejčům cizím.
Jmenování trubače 1942
Dle nařízení povinnosti jmenovati trubače
sboru a to br. Smolík J., Pavlásek Jan, jenž
budou nahlášeny na obecním úřadě a četnické stanici.

Jaroslav Šantrůček čp. 35 Ladislav Přibyl čp. 6
Josef Hrdina čp. 69
Valná hromada 17 června 1945
hostinec u Hervertů
Starostou sboru zvolen Svoboda Josef říd. učitel, předseda NV, za velitele sboru Tománek Boh.
náměstek velitele Káda Václav, vzdělávatel Vilimovský Jaroslav
Počet členů činných v tomto roce bylo 26 a počet členů přispívajících 40.
Sbírka O.H.J. č.34 Nymburk byla podpořena 2500 Kč. Dále vykonána sbírka mezi činnými členy

sboru na uctění památky br. Nezbedy Floriána obvodního velitele z Městce Králové.
Členská schůze
hostinec u Klikarů –duben 1948
Zpráva velitele o dopravním hasičském autě.
Br. velitel hlásí, že nemůže bráti zodpovědnost za nynějšího stavu, kdy si stále dopravní auto někdo
dluží bez jeho vědomí. Klíče od zbrojnice jak od velitele tak i od br. Smolíka si vypůjčili od MNV a
dosud se neodvedli. Usneseno oznámiti MNV, že hasičský sbor namůže souhlasiti s dosavadním půjčováním hasičského auta, z důvodu, že scházejí některé klíče a pumpa od auta přes to, že před krátkým časem sbor zakoupil celou kolekci klíčů. Když již nebyl ve zbrojnici benzin, od svazu mládeže
vylili do auta denaturovaný líh, který tam zbyl po čištění stříkačky v zimě. Má-li to býti hasičský vůz a
za něho nésti velitel zodpovědnost, ať jest auto dáno do generálky, od opravy ať zaplatí ty korporace
co ho používali, aneb ať si ho ponechá ve své správě.
V roce 1953 dostává hasičské hnutí nový název na ČSPO, československý svaz požární ochrany.
Předsedou ZO ČSPO v tomto roce je Hyšpler Václav, velitelem Hladík Josef, jednatelem Barták Josef.
V letech 1952 – 1958 sbor prožívá krizi ve své činnosti.
Zápis z výroční členské schůze konané 8. prosince 1956
hostinec u Hervertů
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 a ve svém projevu zdůraznil, že náš sbor se začíná rozpadat a je nutno činnost sboru zlepšovat.
Na výroční členské schůzi 23. listopadu 1958 zvolen nový výbor ČSPO Běrunice
Hyšpler Václav předseda, Petrovický František velitel, Šafařík Věra jednatel,
Stránský Ota preventivní, Přibyl Ladislavtechnik, Hronek Mir. kulturní a propagační
Musil Zdeněk referent mládeže, pokladník
ČESKOSLOVENSKÝ SVAZ POŽÁRNÍ OCHRANY
místní jednota

BĚRUNICE, okres Poděbrady

Každoročně probíhají protipožární preventivní prohlídky v obvodu sboru to jsou Běrunice a Běruničky.

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

Z jednání členské schůze 23. ledna 1959
Prohlídky budou provedeny 1. února 1959
V Běruničkách provedou: br. Přibyl L. a Šafařík V.
Běrunice: br.Musil, Vańura – Petrovický V., Pilař Jar. – Stránský O., Horák Fr.
br .Musil a Vaňura – Ohrada, Ohrádka, Závist až Jednota
br .Petrovický V., Pilař Jar. – od Jednoty až po Ulici a Podbaráky
br. Stránský O. a Horák F. – Ulici až Louda v koutě, od Němce Jar. až po Šantrůčka Václava.
br. Smolík Jos., Petrovický F. – Vrška a dvůr
Z výborové schůze 21. září 1959
Požární sbor upozorňuje zástupce MNV na velmi špatný stav požární nádrže (Plácku), která je úplně
prázdná a má velmi špatné vypouštěcí zařízení a je nutno toto opravit.
Výbor 1961
Předseda Tománek B. velitel Dvořáček O. jednatel Šafařík V. preventář Pilař J. mat. technik Přibyl
L. kult. referent Vaniček J. pokladník Musil Z. org. referent Hyšpler V. referent mladých Horák F.
revizoři Barták J. Hladík J. Semirád M.
Požáry po roce 1945-1980
V dalších letech stoupá význam prevence a díky tomu klesá počet požárů. Prohlídky domů probíhají
a jsou každoročně zajištěny hlídkami dobrovolných hasičů.
V hasičské zbrojnici se v době žní držela pohotovost pro případ požáru. Občanům se pomáhá při čištění studní.
Zásahy hasičského sboru po r.45
 požár stodoly u Rohlíčků
 požár v domě u Šantrůčků, u Kukaňů
 požár mlátičky u stohu v objektu JZD r. 1961
 v r. 1971 zásah u požáru v objektu statku v Běruničkách
 požár stohu ve Velkých Vyklekách
 1972 požár Šulckovy stodoly

1972 - 1980
Požárníci několikrát zasahovali při požáru obilí, kde zdejší katastr protíná trať Chlumec nad Cidlinou – Křinec. V r. 1972 byla přestavěna požární zbrojnice nákladem 216 000 Kč. Na konci sedmdesátých let je dokončena úprava podkroví zbrojnice.
Od roku 1961 vlastní sbor motorovou stříkačku PPS 12 s celým příslušenstvím a výzbrojí, která nahradila předchozí sloužící 20 let. Po vyřazení dopravního auta nebyla již náhrada, k tažení stříkačky
se používá traktor
Kulturní činnost a spolupráce s MNV v Běrunicích je velmi dobrá. Každým rokem sbor pořádá pravidelně pouťovou zábavu, požárnický ples, což požární ochraně přináší i finanční přínos. Účastní se
oslav Mezinárodního dne dětí, kde předvádí ukázky výcviku, účastní se májových oslav v Městci
Králové.
Největší pozornost je věnována cvičením jak na suchu, tak s vodou v rámci okrsku. V r. 1975 bylo
provedeno okresní cvičení CO za účasti devíti požárních sborů v obci Slibovice. Voda byla předávána do vzdálenosti 1800 m na obilní sklad JZD.
Zúčastnili jsme se 50letého trvání požárních sborů ve Vlkově nad Lesy, v Kněžičkách a na Dlouhopolsku. Jen v r. 1979 proběhly v Běrunicích tři okrsková cvičení spojené se soutěží družstev za účasti zástupců okresní požární ochrany z Nymburka a okrskového velitele Václava Midlocha.

Kamenem úrazu je v naši obci vodní zdroj. Rybníček „Plácek“ je z poloviny roku bez vody a jiný
větší zdroj zde není. Vodní nádrž u zdejšího kravína je po celý rok bez vody. Právě zde je třeba tento
problém vyřešit ke spokojenosti všech občanů.
Složení výboru ZO Svazu požární ochrany r. 1980
Předseda Bohuslav Brzák, místopředseda Josef Leták, velitel Oldřich Dvořáček, zástupce velitele Miroslav Semirád, jednatel ing. Milan Zima, referent prevence Jaroslav Pilař, Josef Ouzký politickovýchovný referent, Alois Souček organizační referent, Jaroslav Beneš referent CO, Vladimír Semirád
kulturní referent, Miroslav Štěpán technický referent, Josef Baťka hospodář Jaroslav Pilař,
revizoři účtů J. Pánek, M. Chrastný, V. Šimák

členská základna
rok

členů rok

členů
Příprava oslav výročí 100 let SDH Běrunice

1981 37

1991

34

1982 37

1992

34

Program oslav 7.6. 1980 sobota

1983 38

1993

29

1984 38

1994

29

1985 38

1995

28

1986 35

1996

32

1987 35

1997

31

1988 35

1998

31

1989 35

1999

31

1. Sraz na hřišti, zahájení, vypuštění holubů, průvod obcí s hudbou
2. Položení věnců k pomníků padlých
3. Slavnostní schůze, kulturní vložka, slavnostní projev, předání
medailí, občerstvení
4. Soutěž požárních družstev na sucho
5. Námětové cvičení
6. Ukázka požární techniky
7. Zakončení, nástup před hostincem u Klikarů,
8. Občerstvení u Klikarů
9. Taneční zábava, sokolovna od 20 hod.

1990 35

2000

27

V. 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

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 následovaly 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.

Po vydařených oslavách stého výročí založení sboru pokračuje činnost dále. Zvýšený zájem mládeže
je využit k založení družstva mladých požárníků-žáků, kteří zahájili v následujícím roce 1981 svoji
činnost. Zapojili se do celostátní hry „Plamen“. Zúčastnili se branného závodu v Pečkách.
V roce 1984 práce mladých požárníků skončila a v roce 1985 se již hry Plamen nezúčastnili.

Požáry v roce 1980 – 2000







Požár stohu v obci Velké Výkleky – 9.5.1981 v odpoledních hodinách
Požár rod. domku V. Maliny, Běruničky čp.9 – 2.11.1995 odpoledne.
Požár u Krajských v Běruničkách čp.9 – 2.11.1995 v 18.00 hod.
Požár u V. Maliny v Běrunicích čp. 198 – 24.5.1996 odpoledne
Požár slámy na poli pod Vlkovem – 20.8.1996 v odpoledních hodinách.
Požár lakovny v objektu dřevovýroby firmy BERON ve Velkých Výklekách – 10.12.1997 ve
2000 hod.
 Požár u Linhartů v Běruničkách čp.7, po úderu blesku – 30.5.1998 v 1900 hod.
 Zahoření zásoby paliva v kotelně prodejny PAMA v Běrunicích v prosinci 1999 v ranních hodinách.

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.
Umístění SDH Běrunice na cvičeních po roce 1980

rok

místo konání

umístění

1980

Kněžičky

5 místo

1981

Kněžičky

1 místo

1982

Vlkov nad Lesy 2 místo

1983

Kněžičky

3 místo

1984

Kněžičky

4 místo

1986

Kněžičky

1 místo

1987

Kněžičky

3 místo

1988

Kněžičky

3 místo

1996

Kněžičky

6 místo

1997

Činěves

4 místo

1998

Činěves

1 místo

1999

Velké Výkleky

3 místo

Hasičské výlety
Mezi tradiční oblíbenou činnost patří pořádání
výletů pro členy a jejich rodinné příslušníky. Na
našich zájezdech nikdy nebyla nouze o zajímavé zážitky pro všechny účastníky. Proto je jistě
škoda, že se v posledním období nedaří výlety
pro malý zájem pořádat.
K nejzdařilejším výletům patřily:
1985 - Jižní Morava
1986 - Mělník, Terezín
1987 - Prachovské skály, Děčín
1988 - Koněpruské jeskyně, Beroun
1989 - Český ráj
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.
Každoročně sbor pořádá „Pouťovou zábavu“

a „Tradiční hasičský bál“
Po mnoha letech a připomínkách hasičů na špatný stav jediného vodního zdroje v Běrunicích „
Plácku“, proběhla v roce 1994 jeho rekonstrukce.
NA ZÁVĚR
Není jednoduché pro všechny aktivní členy sboru se scházet a naplňovat svou dobrovolnou prací
činnost hasičské jednoty. Pracovní povinnosti odvolávají členy po celém kraji. Dobrovolní hasiči
dnes v naši zemi mnohde bojují o přežití. Některé sbory již zanikly, jiné ve své pomoci občanům
dnes vydatně pomáhají. Například při četných povodních jež nás dnes postihují.
Dobrovolní hasiči, zvláště v menších obcích nemohou nahrazovat své profesionální kolegy, ale mohou jim být nápomocni podle svých možností a vybavení.
Uzavřeme naši malou neucelenou procházku dějinami našeho sboru slovy bratra starosty Josefa Macha z 1. ledna 1930 při oslavě 50 výročí založení sboru:
Dříve než skončím, prosím byste vzpomněli všichni těch, kteří nejsou mezi námi, našich mrtvých druhů.. Zvu do řad našich dorost, naše hochy. V dorostu jest naše naděje, naše budoucí síla.!

Sbor
dobrovolných
hasičů
Běrunice
24. června 2000

Starosta sboru

Velitel 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 – 2000

Boh. Tománek

1950 – 1952

Jos. Hladík

1953 - 1958

Fr. Petrovický

1958 – 1960

Jednatel
Fr. Jenne

1900 - 1909

O. Dvořáček

1961 – 1980

J. Přibyl

1925 – 1953

M. Semirád

1980 – 2000

J. Barták

1953 – 1959

V. Šafařík

1959 – 1976

ing.M. Zima

1976 – 2000

Vlkov nad Lesy

Matrika členů činných
jméno a příjmení

přijat

jméno a příjmení

přijat

Fr. Libánský, rolník

1880

Fr. Pilař, rolník

1909

Václav Zelinka, domkař

1880

Fr. Zima, dělník

1910

Josef Přibyl, ponocný

1880

Josef Ouzký, rolník

1910

František Louda,domkař

1880

Jan Votava, dělník

1910

Fr. Myška, domkař

1880

Fr. Očenášek, dělník

1910

Václav Voska, kovář

1880

Fr. Dvořák, dělník

1910

Antonín Knytl, domkař

1880

Václav Němec, dělník

1910

Fr. Procházka, obuvník

1880

Karel Ouzký, dělník

1910

Fr. Ženatý, kolář

1880

Fr. Melichar, dělník

1910

Fr. Brzák, zedník

1880

Václav Etlík, dělník

1910

Václav Procházka

1880

Václav Eliáš, strojník

1911

Václav Kůrka, dělník

1888

Fr. Ženatý, kolář

1919

L. Matějíček, dělník

1888

Jan Hofman, rolník

1919

Václav Libánský, rolník

1891

Josef Dvořák, domkař

1922

V. Procházka, truhlář

1895

Jan Mašinda, kolář

1922

F. Neuman, krejčí

1899

Ladislav Přibyl, rolník

1922

Václav Hyšpler, tesař

1899

Alois Smolík, dělník

1922

Jan Kodera, pokrývač

1902

Alois Steklý, truhlář

1922

Josef Krebs, obuvník

1903

Václav Steklý, dělník

1922

Josef Morávek, domkař

1904

Josef Ouzký, truhlář

1922

Josef Svoboda, domkař

1904

Fr. Tománek, dělník

1922

Václav Štěpán, cestář

1904

Boh. Tománek, dělník

1922

Václav Král, rolník

1906

Václav Hyšpler, dělník

1922

Václav Horáček, dělník

1906

Hochberger Karel, dělník

1923

Josef Přibyl, dělník

1908

Václav Káda, dělník

1926

Fr. Myška, zedník

1908

Fr. Hamral, dělník

1926

Boh. Procházka, krejčí

1909

Jan Brzák, zedník

1929

Josef Horáček, dělník

1909

Josef Hladík, dělník

1929

Josef Petrovický, truhlář

1909

Jan Vanc

1930

Fr. Petrovický, zedník

1932

Josef Ouzký

1977

Václ. Petrovický, truhlář

1933

Vladimír Nádeník

1977

Josef Barták, domkař

1933

Zdeněk Petrovický

1977

Josef Smolík, dělník

1937

Pavel Pavlásek

1979

Miroslav Fiferna

1946

Jar. Morávek

1946

Jaroslav Janouch

1946

Ota Stránský

1946

Ladislav Přibyl

1942

Jaroslav Zima

1946

Jaroslav Pilař, pokladník

1947

Jaroslav Pánek

1946

Miroslav Semirád, velitel

1955

Josef Louda

1947

Věroslav Šafařík

1958

Fr. Mašinda

1947

Vladimír Semirád

1966

Josef Pánek

1947

ing. Milan Zima, jednatel

1976

Ladislav Louda

1947

Vladimír Libánský

1977

Jaroslav Etlík

1947

Milan Nádeník

1977

Václav Grůša

1947

Pavel Louda

1977

Josef Svoboda, říd. učitel 1953

O. Hochberger

1977

Miroslav Štěpán

1953

Alois Souček

1978

Josef Huňáček

1953

Václav Smolík

1978

Ladislav Novotný

1953

Zdeněk Kocfelda

1979

Bohuslav Brzák, dělník

1955

Jaroslav Janouch, starosta

1980

Josef Hyšpler, lakýrník

1956

Jana Štěpánová

1983

Zdeněk Musil

1958

Miroslav Lochman

1983

František Horák

1958

Petr Hála, strojník

1986

Jaroslav Vaníček

1961

Vladimír Voborník

1988

Josef Štěpán

1961

Vladimír Pilař, strojník

1991

Miroslav Štěpán

1966

Jiří Janouch

1994

Jaroslav Štěpán

1966

Ladislav Lochman

1996

Josef Baťka

1966

Lukáš Macháček

1996

Vladimír Pilař

1966

Pavel Šimák

1996

Václav Vanc

1967

Robert Šafařík

1996

Josef Leták

1969

Tomáš Zima

1996

Miroslav Chrastný

1969

Miroslav Valenta

1997

Oldřich Hofman

1969

Marek Janouch

2000

Jaroslav Beneš

1976

SDH Běrunice v r. 2000

Matrika členů zakládajících, čestných a přispívajících
jméno

přijat

jméno

přijat

Fr. Obešlo, říd. učitel
P.V. Vintera, farář
Vincenc Libus, maj. cihelny
Jan Brych, náj. dvora
Fr. lenne, učitel
Jas. Vachek, mistr cihlářský
Jas. Kohout, hostinský
Jan Kopřiva, rolník
Fr. Přibyl, rolník
Fr. Sodoma, rolník
L. Vogel, obchodník
Jas. Eliáš, dělník
Fr. Drahokoupil, n. dvora
R. Svoboda, učitel
Jan Kuchta, učite
Václ. Libánský, rolník
J. Zajíček, hostinský
Fr. Matějíček, ob. strážník
Jas. Louda, hostinský
Václav Vlk, rolník
Maric Polák, obchodník
Karel Kovář, učitel
Josef Novák, učitel
Josef Mach, rolník
Jan Brzák, domkař
Fr. Herveli, hostinský
Josef Zajíček, strojník
Josef Janák, žel. zřízenec
Josef Očenášek, dělník
Václav Pi]ař, dělník V
áclav Král, rolník
Antonín Antoš, hostinský
Jan Dušek
Božena Ouzká
J. Řeháček, domkař
Jan Pavlásek, domkař
Fr, Šafařík, domkař
Jar. Stryhal, mlynář

1881
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1900
1903
1903
1903
1903
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1905
1906
1906
1909
1909
1909
1909
1909
1909
1925
1926
1926
1926
1926
1926

Ed. Bednář, obchodník
Václav Macura, rolník
Jar. Macura, hostinský
M. Švejková, domkařka
Václav Steklý, rolník
Fr. Očenášek, dělník
Jas. Šantrllček, krejčí
Jas. Morávek, rolník
Fr. Šrejma, hostinský
Jas. Steklý, rolník
Jar. Brych, náj. dvora
Fr. Šimůnek, hajný
Jan Dušek, náj. dvora
Jas. Hejzar, cihelna
Jas. Blecha, obchodník
V. Doležal, rolník
Fr. Novotný, domkař
V. Jiránek, rolník
Fr. Rohlíček, rolník
Jas. Sobota, domkař
An. Tichý, soukromník
Fr. Šolta, holič
V. Petráček, rolník
Fr. Macura, rolník
Fr. Steklý
A. Chalupníček, hosti.
Jan Kakrda, domkař
Fr. Štěpán, domkař
Jan Mašinda, kolář
A]ois Steklý, truhlář
J. Tománek, obchodník
J. Kazda, domkař
Jan Míča, hostinský
Václav Brzák, domkař
V. Votík
Fr. Louda, trafikant
Jar. Vávra, domkař
Jos. Pánek, domkař

1909
1909
1909
1909
1911
1911
1911
1911
1911
1911
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1919
1922
1924
1925
1925
1926
1928
1928
1929
1929
1929

Z dějin spolků v Běrunicích
Mimo spolek dobrovolných hasičů, vyvíjeli svou činnost spolky další. Většina během let
však zanikla.
V roce 1895 je založena Hospodářsko-čtenářská beseda zanikla 1956. Spolek domkařů
Svornost založen 1902 - zanikl. Tělocvičná jednota "SOKOL" , založena roku 1905. Nejstarší to vesnická jednota na Královéměstecku. Její náplň se sice pozměnila, nyní je to hlavně provozování oddílu kopané, měla by oslavit za pět let 100let své existence.
Roku 1905 založen byl v Běrunicích Spořitelní a záložní spolek zanikl. Spolek divadelních ochotníků vznikl roku 1908 - zanikl rokem 1955. SpoJek 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 45roce vznikají nové spolky, ale i ty většinou svou
činnost postupně ukončují.
Zapomenout nemůžeme ani na samotnou obec Běrunice. První zmínka o takzvaných Běrunicích Velkých a Kostelních se objevuje rokem 1354, kdy byli sídlem vladyky Slavka z
Běrunic, jež se připomíná jako patron zdejšího kostela.Podle pověstí vysvětlující původ jména Běrunice, stávaly tyto již na úsvitu našich dějin.
Jedna z nich přisuzuje založení osady vladykovi Berúnovi, který si zde postavil tvrz a po
nčm byla pojmenována později při tvrzi vzniklá osada. Jiná pověst potvrzuje, že byla naše
osada již v dobách kněžny Libuše. Když jednou meškala na hradě Libici, překvapili ji naši
obyvatelé darem pěti bochníků chleba a mísou medu. Potěšena oddaností jejich zvolala
"Více od vás beru nic!" A odtud prý povstalo jméno Berunice, dnešní Běrunice. Kde však
stávala tato původní tvrz, založená při zemské stezce kladsko-polské, není známo.
V roce 2004 si tedy můžeme připomenout 650 Jet od první doložené zprávy o Běrunicích.

1940

1980

1980

J. Beneš, M. Štěpán - 1980

