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Úvod: 

Na jaře roku 2019 byla vedením kroniky pověřena Ing. Eva Opavová ze Sběře, která se 

aktivně zabývá studiem historie zdejšího kraje a osobností. Jejím úkolem bylo na 

předchozí kroniku navázat a dopsat zpětně všechny obecní a spolkové události ve Sběři 

za rok 2018. 

 

Jednou z nejdůležitějších obecních událostí roku 2018 byly komunální 

volby do zastupitelstva obce Sběř. 

 

 KOMUNÁLNÍ VOLBY ve Sběři se konaly 5.- 6.října 2018 

Kandidovala dvě Sdružení: 

 

1. Sdružení nezávislých kandidátů „Občané pro obec“  

Ing. Michal Kněz projektový manažer, 39 let 

Miroslav Drozen manažer dopravních staveb, 45 let 

Bc .Ilona Rančáková vrchní sestra, 46 let 

Martin Rančák soukromý podnikatel, 42 let 

Miroslav Hykyš důchodce, 76 let 

František Novák dělník, 60 let 

Hana Floriánová prodavačka, 38 let 

 

Hlavní body volebního programu tohoto sdružení pro období 2018-2022 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení a budování kamerového systému ve 

spolupráci s Policií ČR pro vyšší bezpečnost 

Dokončení rekonstrukce Obecního úřadu v Černochově vile včetně 

bezbariérového přístupu a přestěhování OÚ z budovy školy zpět 

Zlepšení občanské vybavenosti a dopravní obslužnosti, oprava vozovky a 

chodníků 

Rekonstrukce budovy školy, podpora oprav velešického kostela, revitalizace 

zeleně v obci 
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2. Sdružení pro obnovu Sběři, Hrobičan a Velešic 

RNDr. Libor Berný matematik, 63 let 

Jaroslava Ferdová zdravotní sestra, 44 let. 

Milan Jor zaměstnanec obce, 56 let 

Lukáš Nezkusil státní zaměstnanec, 36 let. 

Miloslav Nezkusil truhlář, 43 let 

Jiří Syrůček traktorista, 47 let 

Roman Tesař traktorista, 48 let 

Lukáš Vrabec zámečník, 25 let. 

 

Hlavní body volebního programu tohoto sdružení pro období 2018-2022 

 

Bezpečnější obec pro chodce 

Zachování prodejny 

Oblast rozvoje obce (nový most do Velešic, oprava vstupu na velešický 

hřbitov 

Zeleň a čistota v obci 

Nové webové stránky obce 

Transparentní správa obce 

Přesun obecního úřadu.Obecní úřad zůstane v budově bývalé školy, kde 

bude dokončena oprava, izolace a vyřešeno topení. V budově budou 

klubové místnosti pro spolky v obci, knihovna, restaurace a možnost 

sportovního a kulturního využití. 
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VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB  (zdroj iDNES.cz) 

Celkem se volilo 7 zastupitelů, volební účast občanů Sběře byla 67,95 % 

 

Zvolení zastupitelé: 

 
Sdružení pro obnovu Sběři, Hrobičan a Velešic (SOSHV) 

4 mandáty  
54,76 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. RNDr. Libor Berný 
kandidátní listina: Sdružení pro obnovu Sběři, 
Hrobičan a Velešic (SOSHV) 
pořadí na kandidátce: 1 
63let, matematik, Sběř 

94 

2. Milan Jor 
kandidátní listina: Sdružení pro obnovu Sběři, 
Hrobičan a Velešic (SOSHV) 
pořadí na kandidátce: 3 
56let, technický pracovník, Sběř 

91 

3. Lukáš Nezkusil 
kandidátní listina: Sdružení pro obnovu Sběři, 
Hrobičan a Velešic (SOSHV) 
pořadí na kandidátce: 4 
37let, státní zaměstnanec, Velešice 

76 

4. Jaroslava Ferdová 
kandidátní listina: Sdružení pro obnovu Sběři, 
Hrobičan a Velešic (SOSHV) 
pořadí na kandidátce: 2 
44let, zdravotní sestra, Sběř 

72 

 
Sdružení Občané pro obec 

3 mandáty  
45,24 % hlasů 

pořadí zvolený zastupitel preferenční hlasy 

1. Miroslav Drozen 
kandidátní listina: "Občané pro obec" 
pořadí na kandidátce: 2 
45let, manažer dopravních staveb, Sběř 

83 
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2. Ing. Michal Kněz 
kandidátní listina: "Občané pro obec" 
pořadí na kandidátce: 1 
39let, projektový manažer, Hrobičany 

80 

3. Bc. Ilona Rančáková 
kandidátní listina: "Občané pro obec" 
pořadí na kandidátce: 3 
46let, vrchní sestra, Hrobičany 

68 

Obecní události ve Sběři, Velešicích a Hrobičanech  
během roku 2018 

 
 
 

24.2.2018– Setkání u příležitosti dokončení obnovy pomníku a 

hrobu operní zpěvačky Aloisie Věkoslavy Blažkové na 

hřbitově ve Velešicích spojené s výstavkou k historii její rodiny a jejího 

otce Františka Blažka rodáka z Velešic č.p.8 – profesora na varhanní škole 

v Praze. To vše za účasti zástupce Českého rozhlasu.  

Aloisie Blažková     František Blažek 

 

Restaurátorské práce provedli: 

- MgA. Kateřina Čiháková Myšková, akademická sochařka a 
restaurátorka  

- Leoš Valehrach, kamenosochař a restaurátor 
- Jiří Beneš, umělecký kovář  

       
Finančně podpořili: Nadace VIA, IZOTRADE, AGRO ŽLUNICE a.s., 
VOLANICKÁ ZEMĚDĚLSKÁ a.s. a OBECNÍ ÚŘAD ve Sběři. 
 
Organizaci tohoto projektu, uspořádání tematické výstavky, tisk informací a 
práce všeho druhu provedl Libor Hovorka z Velešic ve spolupráci s Petrem 
Hvězdou  z V.Veselí. Historické podklady zpracovala Eva Opavová. 
Přípravu na slavnostní setkání ve velešickém kostele Nanebevzetí Panny 
Marie (včetně občerstvení a instalace betlémů apod.) zajistili Miroslav Hykyš 
a Hana Peroutková. Varhanní doprovod zahrál pan Turek. 
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30.4.2018 – tradiční pálení čarodějnic, opékání špekáčků a také 

soutěže pro děti a vyhlášení nejlepšího čarodějnického kostýmu. 

To vše na prostranství vedle bývalé školy ve Sběři. Špekáčky včetně 

příloh, nealko nápoje a odměny pro vítěze dětských soutěží zajistila obec. 

Bylo zároveň otevřeno i místní pohostinství v bývalé škole. 

 

9.6.2018 Dětský den ve Velešicích. Organizuje tradičně Tělovýchovná 

Jednota Sběř za pomoci SDH Hrobičany, který každoročně připravuje 

překážkovou dráhu pro děti. Spolupracuje i řada dalších dobrovolníků z řad 

obce. Součástí akce je zajištění občerstvení pro děti i pro dospělé. 

  
 

 

Červenec a srpen 2018 – víkendová průvodcovská činnost pro zájemce 

o historii a betlémy ve velešickém kostele. Zajistil pan Miroslav Hykyš 
z Velešic, člen spolku Stezka. 
 
 

14.7.2018 – pro velký zájem opakování akce z roku 2017 „Po stopách 

lokálky Smidary – Vysoké Veselí“. Pořádáno Pardubickým spolkem 
železniční dopravy  s výpomocí členů spolku STEZKA Libora Hovorky a 
Petra Hvězdy. Opět bylo možno zakoupit velmi dobře zpracovanou publikaci 
s názvem „Lokálkou do Vysokého Veselí“ nebo pamětní list a výroční 
razítko. V chodbě bývalé školy ve Sběři byla připravena výstavka 
tematických dobových fotografií a exponátů a nechybělo ani občerstvení.   
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18.7.2018 - v chodbě bývalé Sběřské školy byla zahájena 
výstava na téma 100 let od ukončení 1. světové války a vyhlášení 

samostatného Československa. Výstava zároveň připomněla jména 
místních rodáků, kteří padli během 1.sv.války nebo bojovali v řadách 
legionářů. Výstavku připravila Eva Opavová ve spolupráci s dalšími členy 
spolku Stezka. 
Jména padlých rodáků uvedených na pomníku ve Sběři: 
 

 

 
Berný Josef – Sběř 
Cejnar Jan - Sběř 
Černoch Rudolf - Sběř  
Černoch Václav - Sběř  
Fišera Antonín 
Chaloupský Jan- Pševes 
Novotný František -Hrobičany 
Kykal Václav - Sběř 
Preis Josef - Sběř 
Rančák Josef 
Řeháček Ludvík 
Verner Zdeněk -Sběř  
Valášek Josef 
Zmátlik Václav 
Zelinka Jaroslav -Sběř 
 

Jména dalších padlých rodáků: 
Berný Václav - Sběř  
Šťovíček Josef - Sběř 
Zmatlík František – Sběř 
Popek Alois - Hrobičany 
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Legionáři z Hrobičan, Sběře a Velešic, kteří bojovali  
v 1. světové válce a dva z nich se již nikdy nevrátili… 

 
ČERNOCH Rudolf *1883 Sběř  
    nezvěstný) 
ČERNOCH Karel *1889 Sběř 
DEJL Josef *1893 Velešice  
FIALA Josef *1883 Sběř  
FIDLER Jaroslav *1889 Sběř  
KRUPIČKA František *1900 Sběř  
KYKAL Alois *1891 Sběř 
POPEK Alois *1897 Hrobičany (padl)
      

 
PREIS Václav *1871 Velešice  
STUDENÝ František *1885 Sběř  
ŠŤOVIČEK František *1894 Sběř 
ULVR Alois *1885 Podh. Újezd  
  (řídící učitel ve Sběři)  
 
ZELINKA Josef *1889 Velešice 
ZELINKA Václav *1895 Sběř  
ZMATLÍK Václav *1889 Hrobičany  

 

21. 7. 2018 - Putování po stezce Češov – Vysoké Veselí přes 
Velešice a Sběř - pořádané Spolkem Stezka Češov - Vysoké Veselí.  

Trasy 5-25 km pěšky nebo na kole podle mapy a vyplňování tematické 
soutěžní křížovky. Kontrolní stanoviště: Kozojedy (kostel), Velešice (kostel), 
Kákovice (vyhlídka), Vysoké Veselí (kostel), Češov (náves), Volanice 
(zámek), Sběřský rybník, Sběř (hostinec). Všechna stanoviště byla 
obsluhována členy spolku Stezka a na několika stanovištích bylo zajištěno 
občerstvení. V kostelech na trase se v určitou hodinu konala tradiční ukázka 
hry na varhany a v kostele sv. Václava v Kozojedech pak koncert. 
 
 
 

27.10. 2018 sázení lip SVOBODY 
 

ve Sběři, Hrobičanech a Velešicích  ke stoletému výročí 
ukončení 1.světové války a vzniku Československé republiky 

v roce 1918. 
   
To vše za aktivní účasti místních občanů, zástupců obce a všech místních 
spolků. Na závěr sázení byla zazpívána česká hymna a nové lípy byly 
ozdobeny trikolorou a označeny informační tabulkou. 
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Sběřská lípa Svobody je zasazena uprostřed plochy mezi a Černochovou 
vilou č.p.38 a bytovkou č.p.39. 
  

 

 

 
 
 
 
Hrobičanská lípa Svobody je zasazena v blízkosti pomníku „Obětem z 
válek“ a zároveň v blízkosti staré lípy Svobody zasazené již před 100 lety. 
Označení této již stoleté lípy tabulkou na stromě postupem času zaniklo, ale 
její umístění je velmi dobře popsáno v Pamětní knize Hrobičan . 
 

 

 

 
 
 
Velešická lípa Svobody je zasazena na velešické návsi po levé straně 
cesty k Veselskému háji v blízkosti informační tabule a památné lípy staré 
několik set let, která byla oceněna v celostátní anketě Strom roku 2015. 
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Fotografie ze sázení lip na všech stanovištích pořídil Petr Hvězda 
z Vysokého Veselí a výběr z nich zveřejnil Libor Hovorka na nástěnce 
v chodbě bývalé Sběřské školy.  
 
Zároveň s akcí Sázení lip Svobody byly také dosázeny doubky ve 
Velešické aleji a podél lávky u Velešického mlýna za spolupráce Libora 
Hovorky, Milana Jora a dalších dobrovolníků. 
 
 

9.11.2018 exkurze dvou školních tříd z Vysokého Veselí na 

výstavku k 100. výročí ukončení 1.světové války a vzniku Československa, 
jejíž součástí byla také ukázka dobového dřevěného vojenského kufru. 
Průvodní slovo měla Eva Opavová.  
Součástí školní exkurze byla také prohlídka výstavky betlémů s výkladem 
Miroslava Hykyše. 
 

1.12.2018 adventní koncert ve velešickém kostele – účinkoval 

dívčí sbor Kantiléna z Hradce Králové. Byla zajištěna sváteční výzdoba 
kostela, přitápění a výborné perníčky upečené paní Hykyšovou  a paní 
Jorovou. Po koncertu, který měl nádhernou atmosféru, se za svitu lampionů 
nesených dětmi uskutečnil přesun z kostela před bývalou školu. Tam se 
konalo tradiční rozsvícení vánočního stromu a bylo nabídnuto velmi dobré 
občerstvení. 
 
 

22.12. 2018 adventní koncert rodinné vokální skupiny "Kůsovic 

koledníci" ve velešickém kostele. 
 
 
Aktivity pro děti v obecní knihovně  
Listopad 2018 – vystřihování motivů Halloween  
Prosinec 2018 – pečení vánočního cukroví   
Připravila paní Jana Jorová 
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Spolková činnost ve Sběři v roce 2018 
 

 
Tělovýchovná jednota Sběř: 
 
Tělovýchovná jednota organizovala dne 30.4.2018 čarodějnické soutěže pro 
děti při pálení čarodějnic. Po opékání špekáčků a příjemném posezení se 
hodnotila také nápaditost dětských čarodějnických kostýmů. 
 
 Další akcí Tělovýchovné Jednoty byla organizace Dětského dne ve 
Velešicích dne 9.6.2018. Při dětském dnu se tradičně konala řada soutěží 
pro děti a podávalo se občerstvení nejen pro děti, ale i pro dospělé.  
Při organizaci Dětského dne spolupracují také  SDH Hrobičany, SDH Sběř a 
dobrovolníci z obce.  
 

Sbor dobrovolných hasičů Sběř : 
 
SDH Sběř v průběhu roku cvičí a trénuje na hasičské soutěže. V roce 2018 
se zúčastnil okrskové soutěže, která se konala 19.5.2018 ve Vrbici. 
Zúčastňují se také všech důležitých obecních akcí, např. slavnostního 
sázení lip Svobody. V případě potřeby jsou aktivními účastníky obecních 
brigád. 
 
 

 
 
 
Sbor dobrovolných hasičů Hrobičany: 
 
SDH Hrobičany  v roce 2018 aktivně trénoval a nacvičoval na soutěže.  
 
První okrsková soutěž byla dne 19.5.2018 ve Vrbici - SDH Hrobičany se 
umístil na 2. místě. 
 
Další byla Noční soutěž hasičů 9.6.2018 v Kozojedech, které se SDH 
Hrobičany zúčastňuje každoročně. Protože jejich sbor nebyl kompletní, 
jejich řady doplnil Pavel Dryák ze Sběře a v této sestavě vybojovali 2. místo. 
 
SDH Hrobičany každoročně pomáhá Tělovýchovné jednotě Sběř 
s organizací dětského dne ve Velešicích a připravují tam pro děti 
překážkovou dráhu.  



 

12 
 

 
Zúčastňují se všech důležitých obecních akcí, např. slavnostního sázení lip 
Svobody. V případě potřeby jsou aktivními účastníky obecních brigád. 
 
 
 

Myslivecký spolek Střela:  
 
Myslivecký spolek Střela má 11 členů, 4 lovecké psy a 894 hektarů uznané 
honitby.  
Výsledky sčítání zvěře v rámci uznané honitby v roce 2018: 
 14 srnců, 14 srnek, 10 srnčat, 27 zajíců, 2 bažanti a 30 kachen. 
 
Na základě výsledků sčítání zvěře se stanovuje přiměřený plán odlovu.  
Odloveno bylo:  3 srnci, 4 srny, 4 srnčata, 2 divočáci, 1 ks dančí, 12 kachen, 
4 divocí holubi a 7 lišek. 
 
 
Všichni členové spolku každoročně odpracují 20 hodin brigád při údržbě 
posedů a krmelců a také zajišťování krmení. Během zimy provádí 
přikrmování a napájení zvěře a v období sklizní polí chrání zvěř před 
posečením. Zúčastňují se též všech důležitých obecních akcí. 

 

Spolek Stezka Češov-Vysoké Veselí   
  
Spolek Stezka byl založen v roce 2006 a má přibližně 15 členů z obcí 
Češov, Sběř a Vysoké Veselí. Sběř je v něm zastoupena 4 aktivními členy.  
 
Činnost tohoto spolku ve Sběři: 
 
- údržba Velešické aleje - jednou až dvakrát měsíčně jsou kontrolovány 
úvazky stromků a ochrana proti okusu a jednou až dvakrát ročně probíhá 
sekání plevele mezi stromky v horním stromořadí. Na podzim jsou podle 
potřeby dosazovány nové stromky místo těch, které byly poškozeny nebo 
zničeny 
 
- čištění a údržba Koukalovy studánky ve Velešicích pod ‚fárkou‘. Přibližně 
3x ročně je studánka vyprázdněna a tím zároveň odbahněna. Podle potřeby 
je opravováno kamenné obložení studánky a proveden úklid okolo studánky 
a zastřižení větví vrby u lavičky 
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-  spolkem zrestaurovaný hrob A.V.Blažkové na velešickém hřbitově je 
čištěn od náletů a spadů. Zároveň je od odpadků průběžně čištěna také 
velešická náves 
 
-  zalévání lip Svobody, které spolek vysadil společně s místními občany a 
spolky ve Sběři, Hrobičanech a Velešicích ke 100.výročí vzniku 
Československé republiky  
 
-  každoroční spoluúčast a organizace akce „Putování po stezce“, která 
vede i přes naše obce, včetně zajištění pořadatelské služby na třech 
stanovištích ve Sběři 
 
-  ve velešickém kostele bývají o prázdninových víkendech komentované 
prohlídky kostela a betlémů pro zájemce. Betlémy jsou k vidění také ve 
škole ve Sběři včetně Velešického betlému (p.Hykyš) 
 
- v chodbě školy jsou pořádány tematické výstavky (např. ke 100.výročí 
vzniku Československa a k dalším historickým tématům). 
 
  

 

Výběr ze zápisů činnosti obecního zastupitelstva v roce 2018 

 

 Zadání zakázky na zastávku ve Sběři firmě IZOTRADE s.r.o. ve výši 

217.432,-Kč bez DPH.  Na tuto zakázku došla pouze tato jediná nabídka. 

 Zakázka na dodávku oken a dveří do budovy čp. 94 (hospoda) byla zadána  

firmě OKAY-Plast s.r.o. v částce 53.845,-Kč včetně 21% DPH.  

 Zastupitelstvo schválilo počtem 5 hlasů příspěvek 5.000,-Kč pro Hospic 
Duha v Hořicích. 

 Zastupitelstvo schválilo počtem 5 hlasů příspěvek v celkové výši 5.000,-Kč 
pro Spolek Stezka Češov –Vysoké Veselí (1.500,-Kč na obnovu hrobu A. 
V. Blažkové ve Velešicích a 3.500,- Kč na Putování po Stezce). 

 Zastupitelstvo schválilo počtem 5 hlasů darovací smlouvu 3.000,-Kč pro 

Knihovnu V. Čtvrtka v Jičíně.              

 Zadání zakázky firmě OKAY-Plast s.r.o. ve výši 265.716,-Kč vč. DPH na 
dodávku oken a vstupních dveří v budově OÚ, na základě nejlepší cenové 
nabídky. 

 Poskytnutí finančního daru na akci Po stopách lokálky Smidary –Vysoké 
Veselí ve výši 2.000,-Kč 

 Provedení zpevnění příjezdové cesty v Hrobičanech k čp. 52 a k č.p.28 

 Provedení opravy chodníku u autobusové zastávky ve Sběři 

 Poskytnutí finančního daru pro MŠ Žlunice ve výši 3.000,-Kč 

 Poskytnutí finančního daru pro MŠ Volanice ve výši 2.000,-Kč 
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 Projednání Studie obnovy veřejné zeleně na návsi v Hrobičanech 
Zastupitelstvo zamítlo počtem 4 hlasy (2 zastupitelé se zdrželi hlasování) 

 Podání žádosti o závazné stanovisko na opravu plastiky Sv. Jana 
Nepomuckého 

 Zastupitelstvo schválilo nejnižší nabídku na opravu místních komunikací ve 
Sběři –Hrobičanech od firmy IZOTRADE s.r.o a nejnižší nabídku na 
restaurování plastiky Sv. Jana Nepomuckého ve Sběři 

 Zadání restaurování plastiky Sv. Jana Nepomuckého ve Sběři 
 MgA. Kateřině Čihákové Myšákové 

 Odložení realizace betonového oplocení ve Sběři u č.p. 57 

 Informace o jednání na krajském úřadu ohledně situace v objektu č.p.57 a 

okolí a hlasování o tom, zda obec dá příspěvek na stavbu protihlukového 

plotu: schváleno počtem 6 hlasů 

 Vzhledem k nevyužívání pevné linky Obecního úřadu schválen návrh na 

její zrušení. 

 Schválen příspěvek na opravu lávky přes Cidlinu na konci Hrobičan. 

Příspěvek bude stanoven podle definitivní kalkulaci. Předběžná cena je cca 

7 000,- Kč) 

 Informace pana Hykyše o neúspěšném jednání s církví o opravě střechy 

velešického kostela. Stav střechy zhodnotil jako havarijní, jelikož uvolněné 

plechy ohrožují i občany na hřbitově. Požádal tedy obec, zda by se mohla 

finančně podílet na opravě. Starosta řekl, že nejprve vyzve církev oficiálně 

jako vlastníka kostela tj. Biskupství královéhradecké ke zjednání nápravy, 

neboť obec musí mít písemné vyjádření církve. Obec především musí řešit 

problémy se střechami v obecním majetku, tedy bývalou školu a obecní 

úřad. 

 Byla odsouhlasena dotace na protihlukový plot u budovy č.p. 57, obec 

zaplatí geometrické vyměření. Starosta obce jednal s majitelem budovy 

panem Dostálem a upozornil ho na popisované problémy. Vedení obce 

převzalo pohledávky za poplatky za odpad a poplatek ze psů a kromě toho 

spolupracuje s krajskou veterinární správou. 

 Žádost zřizovatele prodejny potravin ve Sběři o dotaci na provoz prodejny 

v obci Sběř. Schváleno bylo, aby obec požádala Královehradecký kraj o 

dotaci a na příspěvku by se pak podílela obec Sběř i kraj částkou 25 000,- 

Kč. 

 

Zapsala Eva Opavová ze Sběře č.7  dne  30.5.2019 

 

Schváleno zastupitelstvem dne………………………. 

 

Zveřejněno dne:……………………. 


