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Události ve Sběři, Velešicích a Hrobičanech v roce  2019 

 
2. 2. 2019 oslavil náš občan pan Josef Fiala své životní jubileum. Obecní úřad mu 

poděkoval za jeho dlouholetou práci pro obec a zahrál mu jeho oblíbené skladby v 

místním rozhlasu. 

 
9. 3. 2019 se uskutečnila brigáda na likvidací křoví  pod bývalém náspem 

železniční trati v obci Sběř. Na brigádě se podíleli členové hasičského sboru z 

Hrobičan, starosta a místostarosta obce.   

 

16. 3. 2019 se uskutečnila další brigáda na úklid a likvidací křoví  na obecních 

pozemcích u mostu přes Volanku z obou stran příjezdové silnice.  Na brigádě se 

podíleli členové hasičského sboru z Hrobičan, Sběři, starosta a místostarosta obce. 

15. 4. 2019 byl skácen mohutný smrk v těsné blízkosti hřbitovní zdi u Velešického 

kostela  z důvodů narušování zdi a jejího okolí svými kořeny a trvalého stínění jižní 

zdi kostela, ve které se drží zemní vlhkost. Smrk byl starý zhruba 50 let. Dřevo ze 

stromu bylo použito na lávku v Hrobičanech. 

 

30. 4. 2019 od 17.30 se u bývalé 

školy konalo tradiční pálení 

čarodějnic, a opékání špekáčků na 

zahradě u bývalé sběřské školy. 

Pod vedením vedoucího 

Tělovýchovné jednoty Lukáše 

Vrabce proběhly tři soutěže pro děti:  

 házení koštětem do dálky  

 běh /let s koštětem 

 soutěž o nejoriginálnější koště 

Porota na závěr vyhodnotila nejlepší, 

nejšikovnější a nejpůsobivější 

čarodějnici a čaroděje. 
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8. 6 2019 se konal na hřišti ve Velešicích tradiční dětský den, který pořádala 

Tělovýchovná jednota Sběř pod vedením Lukáše Vrabce. Akce se vydařila. Účastnilo 

se 26 dětí,  které soutěžily ve čtyřech kategoriích. Po vyhodnocení výsledků obdržely 

zasloužené odměny.   

  

 

 
5. 7. 2019 se u Koukalovy studánky pod fárkou ve Velešicích konala svatba 

snoubenců ze Starých Smrkovic, kteří byli za účasti svatebních hostů a družiček 

oddáni vysokoveselskou radní Ing. Jaroslavou Kořínkovou. 

Svatebnímu obřadu předcházel pečlivý úklid prostranství, zastřižení vrby a vyčištění 

studánky za účasti dobrovolníků z Velešic a Vysokého Veselí. 
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Letní kino ve Sběři  

13. 7. 2019 se na zahradě u bývalé školy ve Sběři 

promítal film Ženy v  běhu.  

 

 

 

 

 
20. 7. 2019 se konalo již tradiční celodenní Putování po Stezce na trase Vysoké 

Veselí – Kákovice – Velešice - Sběř škola - Sběř rybník- Kozojedy a Češov,  

zakončené koncertem ve Velešickém kostele. Více informací o této akci je uvedeno 

v kapitole Spolky. 

 
26.- 28. 7. 2019 

Obecní úřad uspořádal svoz velkoobjemového odpadu. Kontejnery byly přistaveny u 

bývalého obecního úřadu č. p. 38. 

 

 

Letní kino ve Sběři  

23. 8. 2019 se na zahradě u bývalé školy ve 

Sběři promítal film  Léto s gentlemanem 

  

 

 

 

29. 8. 2019 byl na internetových stránkách obce zveřejněn ceník za pronájem 

techniky obecního úřadu občanům. 
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30. 9. 2019 - Realizace likvidace suti na obecní skládce „hliňák“ 

Během let 2014 až 2018 se na obecní skládce hliňák nahromadila suť ze staveb a 

obecních cest. Celkem více jak 1 000 tun. Zastupitelstvo na svém zasedání 4.9.2019 

schválilo realizaci likvidace suti, kterou prováděla zdejší firma MAKE – STAV. 

Suť byla roztříděna a rozdělena na kontaminovanou zeminu, která byla odvezena na 

násep bývalé železniční dráhy a na stavební suť cihly, kamení a kusy betonu. 

9. 10. 2019 se konal výlov Sběřského rybníka. 

31. 10. 2019 - z důvodu ukončení činnosti současného nájemce obecní hospody, byl 

vydán návrh na ukončení nájemní smlouvy s panem Mlejnkem k 31. 10. 2019. Z 

tohoto důvodu byl i vydán záměr na pronájem obecní hospody. Přihlásili se dva 

zájemci. Po výběrovém řízení byla obecní hospoda od 2. 11. pronajata firmě Paralela 

s.r.o, a o hospodu, která se je v provozu od středy do soboty v podvečerních 

hodinách se stará místní obyvatelka paní Chrtková. 

Listopad  2019 - obecní anketa o budoucnosti obecních budov čp. 38 a 94 

Z podnětů občanů a zastupitelů vznikly 2 varianty možného využití obecních budov 

č.p.38 (Černochova vila) a č.p.94 (bývalá škola ve Sběři). Z těchto 2 variant si mohli 

občané nad 15 let vybrat ve veřejné anketě. Podrobný rozpis obou variant byl 

uveden na stránkách obce a na nástěnce u prodejny COOP. 

Hlasovací lístky byly k vyzvednutí na obecním úřadě a po výběru jedné z variant se 

odevzdaly do zapečetěné urny. Aby byla anketa platná musela být volební účast 

alespoň 30%. Pokud by byla účast v anketě vyšší než 60% byl by výsledek této 

ankety pro obec závazný. Hlasovat mohli občané po celý měsíc listopad v úředních 

hodinách.  

Po sečtení hlasů dne 17. 12. 2019 bylo zjištěno, že ankety se zúčastnilo celkem 71 

obyvatel starších 15 let. Z toho vyplývá, že že volební účast oprávněných účastníků 

ankety byla pouze 29%.  

https://obec-sber.cz/index.php/realizace-likvidace-suti-na-obecni-skladce-hlinak/
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15.11 2019 byla po dlouhé době 

opět instalována socha Jana 

Nepomuckého na původní 

místo při cestě ve směru od 

Vysokého Veselí poté, co prošla 

složitou a finančně náročnou 

opravou po závažném 

poškození couvajícím 

kamionem a dlouhodobě 

působícími povětrnostními vlivy.  

 

 

 

 
30. 11. 2019 se konal adventní 

koncert dívčího sboru Kantiléna 

z Hradce Králové ve svátečně 

vyzdobeném Velešickém kostele.  

 

Bezprostředně po ukončení 

koncertu následovalo tradiční 

rozsvícení vánočního stromku 

před obecním úřadem a také 

zpívání vánočních koled dětmi 

z našich obcí.  
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14. 12. 2019 obecní úřad 

uspořádal zájezd na muzikál 

Popelka na ledě do Enteria 

arény v Pardubicích a pro 

všechny účastníky zájezdu 

objednal autobus a zaplatil 

jízdné. Účastníci zájezdu si tak 

platili pouze vstupné na 

muzikál. Bohužel byl malý 

zájem a tak byl zvolen malý 

autobus.  

 

 

 

31. 12. 2019  - UKONČENÍ PROVOZU VEŘEJNÉHO TELEFONNÍHO AUTOMATU  

Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních 

automatů  a podle aktuálního rozhodnutí ČTÚ čj. ČTÚ-41 366/2017-610/VI., kdy 

končí k 31.12. 2019 povinnost provozovat veřejné telefonní automaty jako univerzální 

službu v obci, se společnost O2 Czech Republic rozhodla ukončit k 1.1. 2020 jeho 

provoz na adrese:  – Sběř u čp.24 s tím, že demontáž veřejného telefonního 

automatu  bude probíhat postupně během roku 2020.  
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Spolková činnost ve Sběři v roce 2019 

Tělovýchovná jednota Sběř  

TJ Sběř pod vedením Lukáše Vrabce měla v roce 2019 15 členů. V obci se podílela 

hlavně na organizaci dětských soutěží při pálení čarodějnic dne 30. 4. 2019 a na 

organizaci Dětského dne ve Velešicích dne 8. 6. 2019   

 Sbor dobrovolných hasičů Sběř  

SDH Sběř měl v roce 2019 celkem 21 členů. Dne 16. března se zúčastnil druhé 

letošní brigády  na obecních pozemcích u mostku přes Volanku,které se čistily  

od náletových křovin a podél břehů Volanky, kde bylo vyklízení od náletů. Při pálení 

dřeva z náletových křovin se na závěr brigády konalo opékání buřtů. Kromě členů 

zastupitelstva a SDH Hrobičany se brigády za sběřský sbor účastnil Šulc J.,Švejda 

P.,Dryák P.a Havelka V. SDH Sběř v průběhu roku cvičil a trénoval  na hasičské 

soutěže. Květnová příprava na soutěže proběhla v Hrobičanech na požární nádrži za 

občasného deště. Kromě techniky byl vyzkoušen i nový člen Řeháček Leoš mladší 

(věk 12 let). Samotná soutěž se konala 18.května v Sekeřicích,kde jsme se po 

dobrém výkonu umístili na celkovém 7.místě. Za SDH Sběř nastoupil:strojník 

Moravec Jaromír ml., košař Jeřábek Tomáš, rozdělovač Šulc Stanislav, levý útok 

Havelka Vlastimil a Dryák Pavel, pravý útok  Šulc Jaroslav a Řeháček Vlastimil. Na 

štafetu nastoupil: bariéra okno Dryák P., bariéra Šulc J., minimax Řeháček V., lávka 

Havelka V. 

Další akce, které se SDH Sběř zúčastnil, byl Dětský den 8. 6. 2019. Na této akci se 

podílí mnoho našich členů společně s hasiči z Hrobičan jako výpomoc 

tělovýchovnému spolku. 

Další brigáda na vysekání náletu měla být 2. 11. 2019 na bývalé trati ČD, bohužel ale 

nepřálo počasí a celé dopoledne propršelo. Byl proto domluven nový termín 23. 11. 

2019, kdy byla zároveň provedena příprava vánočního stromku na jeho plánované 

rozsvícení před obecním úřadem.  

Poslední akcí roku 2019 byla výroční schůze SDH Sběř dne 7. 12. 2019.   
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.  

 

Sbor dobrovolných hasičů Hrobičany  

V letošním roce se SDH Hrobičany zúčastnil tří brigád pořádaných obecním úřadem. 

První brigáda byla 9. 3. 2019 druhá 16. 3. 2019 a třetí 23. 11. 2019 

Při první brigádě jsme likvidovali křoví pod náspem bývalé železniční trati, při druhé 

brigádě jsme likvidovali křoví  na obecních pozemcích u mostu přes Volanku z obou 

stran příjezdové silnice do obce. Při třetí brigádě jsme asistovali při kácení a převozu 

vánočního stromu a pokračovali v likvidaci křoví na náspu bývalé železniční trati. Na 

všech brigádách nám obec zajistila občerstvení, což si zaslouží naše poděkování. 

Další naše aktivity spočívala převážně v nácvicích a účastech na soutěžích: 

První byla okrsková soutěž, která se konala v Sekeřicích 18. 5. 2019. Soutěž byla 

připravena perfektně a proběhla bez protestů. Byl skvěle připraven i doprovodný 

program a vydařilo se i počasí. Náš sbor se umístil v rámci okrsku na 3.místě ale 

protože  měli hosté z Chotělic lepší čas, odsunuli nás na celkové 4. místo. 

Jako každý rok jsme pomáhali tělovýchovné jednotě s organizací dětského dne, který 

se uskutečnil 8. 6. 2019. Každoročně pro děti připravujeme překážkovou dráhu, letos 

jsme měli zapůjčeny také okrskové překážky pro štafetu. 

A ještě tentýž den se ve večerních hodinách uskutečnila Noční soutěž hasičů 

v Kozojedech. Náš sbor se jako každý rok zúčastnil jako jeden z mála sborů, který 
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se účastnil každého ročníku. Nebyli jsme kompletní, proto s námi cvičil Pavel Dryák 

ze sboru ze Sběře. Soutěž byla, jako každý rok, připravena dobře. Letos došlo 

k malému zpestření tím, že před zahájením útoku musel jeden člen soutěžícího 

družstva vyběhnout a vypít připravené pivo v co nekratším čase. Teprve když se 

vrátil na start, mohl odstartovat zbytek družstva. Za nás se tohoto úkolu zhostil Pavel 

Dryák.  Soutěžilo se na dva požární útoky. Náš druhý útok se bohužel neobešel bez 

zranění - útok nevydržela olejová vana u stříkačky. Ale i tak jsme se umístili na 

pěkném 3. místě.  

Myslivecký spolek Střela   

Pro myslivecký spolek Střela byl v roce 2019 na základě výsledků sčítání zvěře v 

rámci uznané honitby stanoven následující plán odlovu:  6 srnců, 5 srn a 4 srnčata – 

odloveno bylo 5 srnců (1 uhynul), 4 srny a 3 srnčata. Dále byly odloveny 4 ks prasat 

divokých, 2 ks dančího, 37 kachen, 3 lišky a 1 psík mývalovitý.  

Všichni členové mysliveckého spolku každoročně odpracují 20 hodin brigád při 

údržbě posedů a krmelců a také zajišťování krmení. Během zimy zajišťují 

přikrmování a napájení zvěře a v období sklizní polí chrání zvěř před posečením. 

Zúčastňují se také všech důležitých obecních akcí. Administrativní chod 

mysliveckého spolku zajišťují předseda, hospodář a pokladník spolku.  

 

 

 

 

Spolek Stezka Češov-Vysoké Veselí  

 
 Spolek Stezka byl založen v roce 2006 a má celkem 15 členů z obcí Češov, Sběř a 

Vysoké Veselí. Sběř je v něm zastoupena 3 aktivními členy. 

Činnost tohoto spolku ve Sběři v roce 2019 

 Pravidelná údržba Velešické aleje, zalévání stromů a dosazování chybějících 

stromů. 12.října 2019 bylo 4 členy spolku a 3 místními občany dosazeno 21 ks 

doubků ve Velešické aleji a podél povodňové lávky mezi Sběří a velešickým mlýnem.  
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Každoroční čištění a údržba Koukalovy studánky ve Velešicích pod ‚fárkou‘ a 

jejího okolí včetně Velešické návsi. 

Celoroční údržba a úklid hrobu operní zpěvačky Alosie Ress Blažkové na 

Velešickém hřbitově. 

 Zalévání a potřebná péče o 3 lípy Svobody, které spolek Stezka vysadil společně 

s místními občany a spolky ve Sběři, Hrobičanech a Velešicích k 100. výročí vzniku 

Československé republiky v roce 2018.  

Účast na organizaci akce „Putování po stezce“, které vede i přes naše obce a 

zajištění pořadatelské služby na třech stanovištích ve Sběři: - v kostele ve Velešicích 

(včetně průvodcovské služby),v chodbě bývalé školy ve Sběři a také u Sběřského 

rybníka.  
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Zpracování a prezentace historie školství ve Sběři v 18.-20. století formou 

celoroční výstavky v chodbě bývalé školy ve Sběři. 

Zajištění průvodcovské služby pro návštěvy nejen škol a školek na stálé výstavě 

betlémů v bývalé Sběřské škole a u pomníku  operní zpěvačky Aloisie V.Blažkové ve 

Velešicích. 

 

--------------------------------------------------------------konec zápisu ----------------------------------------------------------------- 

Kroniku za rok 2019 zpracovali Ing.Eva Opavová a Miroslav Hykyš  


