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číslo 1, ročník 2017

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky utekly jako voda a
před námi máme nový rok 2017.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál do nového roku vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a úspěchů.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.1.2017

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
1

Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
Muži
Ženy
92
49
43
160
86
74
210
108
102
74
37
37
27
15
12
140
72
68
703
367
336
Hlášky z Liberka
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ZPRÁVY Z RADNICE
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 9.12.2016 v Uhřínově
Zastupitelstvo schválilo následující:
 Rozpočet obce na rok 2017. Příjmy 13 605 000,- Kč. Výdaje
13 605 000,- Kč. Rozpočet je vyrovnaný.
 Rozpočet DSO Mikroregionu Rychnovsko na rok 2017.
Příjmy 332 500,- Kč. Výdaje 216 100,- Kč. Rozpočet je
přebytkový.
 Vodné pro rok 2017 zůstává ve výši Kč 40,60 včetně DPH.
 Novou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2017.
Žádosti a veřejnoprávní smlouva

 Žádost a veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve
výši 1 500,- Kč pro ZO ČSOP Prorubky na silvestrovský
ohňostroj.
 Žádost a veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace pro
SDH Uhřínov ve výši 1 500,- Kč na akci rozsvícení
vánočního stromku v Uhřínově.
 Žádost a veřejnoprávní smlouvu ve výši 10 000,- Kč Farní
charitě Rychnov nad Kněžnou na služby pro dva občany z
Liberka.
2
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Dále:
 Cenovou nabídku na zpracování PD na opravu cesty Liberk –
Prorubky ve výši 89 500,- Kč s firmou Ateliér dopravních
staveb, Ing. Kulič, Pardubice a podpis Smlouvy o dílo.
 Cenovou nabídku od firmy Hřiště. cz, Brno ve výši 568 434,Kč s DPH na vybudování dětského hřiště v Liberku na hradě
v roce 2017.
 Podání žádosti o dotaci na MMR ČR, program Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2017, DT č. 2a – Podpora obnovy
a údržby venkovské zástavby a občanské vybavenosti, na
vybudování dětského hřiště v Liberku.
 Smlouvu o dílo č. 17012-123 s firmou Timoris Projekt a.s.,
Náves Svobody 8/14, Olomouc na práce od zpracování
žádosti o dotaci až po vyúčtování celé akce ve výši 20 053,Kč s DPH.
Oznámení o vyhlášení nové volby přísedících u Okresního soudu
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou hledá nové zájemce na
výkon funkce přísedících u Okresního soudu v Rychnově nad
Kněžnou.
Při účasti na jednání soudu náleží přísedícímu náhrada hotových
výdajů (stravné dle příslušných právních předpisů a dále
vynaložené jízdné), náhrada ušlé mzdy a dále pak paušální náhrada
ve výši 150 Kč.
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POPLATKY ZA ODPAD 2017

Dovolujeme si upozornit na splatnost
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování,
sběru,
přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2017.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. března 2017 nebo ve
dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.
března 2017 nebo do 30. září 2017.
V případě
bezhotovostní
platby
uvádějte přidělený variabilní symbol
nebo do poznámky uveďte jména osob
a bydliště.
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NEZAPLACENÉ ODPADY ZA ROK 2016

Informace o zpřístupnění hromadného předpisného
seznamu
na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
(dále jen „místní poplatek za odpad“),
Poplatníkům, kteří doposud neuhradili místní poplatek za
odpad za rok 2016, bude během začátku roku 2017 vyměřen
poplatek
hromadným předpisným seznamem, který bude
zpřístupněn na obecním úřadu v Liberku. Informace o době, kdy
bude možné do hromadného předpisného seznamu nahlédnout
bude zveřejněna veřejnou vyhláškou, kterou vyvěsí obecní úřad po
dobu nejméně 30 dnů na úřední desce. Při nahlédnutí do
hromadného předpisného seznamu budou poplatníkovi
zpřístupněny pouze údaje týkající se jeho poplatku.

Současně sdělujeme, že včas nezaplacené poplatky nebo
část těchto poplatků zvýší obecní úřad o 50 % (viz čl. 7
obecně závazné vyhlášky č. 1/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů).

5
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PROGRAMOVÁ DOTACE PRO ROK 2017
Podmínky dotačního programu
Obec Liberk

Číslo programu
Název programu

001/2017
Sportovní, kulturní a společenské
akce
Schváleno
Zastupitelstvem obce Liberk dne
9.12.2016
Doba trvání programu
1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
Lhůta pro podání žádostí do 30.11. 2017
Celková předpokládaná
alokace peněžních pro40.000,- Kč
středků
Max. výše dotace
1.500,- Kč
v jednotlivém případě
Účel podpory:

podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního významu v roce 2017

Důvod podpory stanového účelu:
Podporou sportovních akcí dojde ke zkvalitnění volnočaso6
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vých aktivit dětí a k zachování
všesportovní zdatnosti dětí,
mládeže i dospělých. Podpora
kulturních a společenských akcí má pozitivní dopad na posílení místní komunity a na zachování tradic v obci Liberk a
jeho místních částí.

Okruh způsobilých žadatelů:

právnické nebo fyzické osoby
vyvíjející činnost ve prospěch
občanů obce Liberk a jeho
místních částí

Uznatelné výdaje:

výdaje na pořízení materiálu a
služeb souvisejících s účelem
dotace

Neuznatelné výdaje:

výdaje na svépomocné práce a
výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 60 dnů od doručení žádosti

7
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Kritéria pro hodnocení žádostí
Počet bodů
hodnotící
škála 1 - 5

Hodnotící kritéria
1.

Kvalita zpracované žádosti

2.

Dosavadní činnost a zkušenosti žadatele

3.

Akce určena pro širokou veřejnost – regionální dosah
Přínos akce pro prezentaci obce

4.

Podmínky pro poskytnutí dotace:
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Dotaci lze poskytnout na základě žádosti o poskytnutí dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy.
Na poskytnutí dotace není právní nárok.
Finanční prostředky na tento dotační program jsou alokovány v rozpočtu obce.
Finanční prostředky budou příjemci dotace vyplaceny
v termínu a způsobem uvedeným ve veřejnoprávní
smlouvě.
Dotace je poskytována účelově a lze ji použít pouze na
úhradu nákladů realizovaného projektu v souladu
s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou.
Maximální výše podílu dotace na celkových nákladech akce
může činit až 100 %.
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Uznatelné výdaje vznikají nejdříve 1.2.2017. Platby před
podpisem smlouvy tvoří kompenzaci výdajů, pokud jsou
provedeny v roce podepsání smlouvy.
Finanční prostředky lze využít pouze do 31.12.2017, pokud
není ve smlouvě uvedeno jinak.
Příjemce dotace je povinen vrátit nevyčerpané finanční prostředky poskytnuté z rozpočtu obce zpět na účet poskytovatele dotace a to do termínu uvedeného ve veřejnoprávní
smlouvě.
Příjemce dotace je povinen předložit finanční vypořádání
poskytovateli dotace do termínu uveřejněného ve veřejnoprávní smlouvě.

Kontaktní osoby
Jméno

telefon

e-mail

Kateřina Doskočilová,
referent
Jiří Šimerda, starosta

494 545 129,
733 525 008
731 108 496

sprava@obec-liberk.cz
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
Dne 10.12.2016 uspořádal Obecní úřad v Liberku celodenní zájezd
do Prahy na muzikál MEFISTO, který se konal v divadle Hybernia.
Mefisto – velvyslanec Pekla, ďábel, který byl schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí lákal i stařičkého
profesora Fausta, který hlavně litoval, že během svého života nestihl dokončit své rozsáhlé dílo. Ze starého profesora se na zkoušku
stal mladík, který prožívá to, na co už dávno zapomněl. Popíjel se
studenty, které kdysi učil, užíval radostí života, ale hlavně znovu
prožil lásku. A to nejednu.

Muzeum voskových figurín Grévin Praha

Ještě před samotných představením navštívili zájemci, kteří si rezervovali vstupenky, Muzeum voskových figurín Grévin v Praze.
Věříme, že všichni zájemci si zdejší návštěvu patřičně užili.
Grévin Praha, které bylo otevřeno 1.5.2014 nabízí ve třech patrech
o celkové rozloze 3000 m2 podlahové plochy necelou stovku domácích, ale i světových osobností a celebrit. České osobnosti zastupují
například Václav Havel, nezkrotný atlet a běžec Emil Zátopek, zpěvák Karel Gott nebo spisovatel Karel Čapek.
V létě roku 2015 bylo otevřeno muzeum v Soulu, které se stalo
čtvrtým Grévinem na světě.
10
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OKÉNKO DO HISTORIE
V každé místní části obce se nachází kostel nebo alespoň malá kaple. Liberský kostel je dokonce národní kulturní památkou a známým
turistickým místem. Pozornost by si určitě zasloužil kostel v Bělé,
který se bohužel nachází v dosti neutěšeném stavu, přestože se
jednalo o významnou sakrální stavbu v době, kdy Bělá byla samostatná farnost. Ale o něm třeba někdy příště. Dnes bych chtěla
zmínit něco málo o kapličce na Hřívě. Dnes je kaple špatně viditelná, protože se kolem ní pomalu rozrůstá les a nejspolehlivěji se
tam dá dojít po pěšinkách vyšlapaných zvěří. V minulosti zde ale
tolik porostu nebylo a tak byla kaplička už z dálky dobře vidět a
nabízel se odsud pěkný pohled na Liberk a Vlčinec.
Podnět k vystavění kaple dala Františka Hromadníková. Její bratr,
František Hromadník působil dlouhá léta v Liberku jako farář. Ke
stáru odešel na odpočinek do Černovic u Tábora právě za svou sestrou, která se o něj po zbytek života starala. Dávným přáním paní
Hromadníkové bylo postavení kapličky v podobě Lurdské jeskyně.
Obrátila se proto na tehdejšího liberského faráře, zda by si vzal
stavbu na starost. Místo si vybrala sama jednak kvůli zmíněnému
výhledu a pak také proto, že na tomto místě byl od pradávna na
vysokém smrku zavěšený obrázek Panny Marie, u kterého se lidé
často zastavovali na krátkou modlitbu. Pan farář se úkolu rád ujal,
ikdyž sám přiznal, že to nebylo úplně snadné. Kromě strmé úzké
pěšiny nahoru nevedla žádná cesta, po které by bylo možné dopravit materiál. Oslovil rychnovského stavitele Františka Hányše, aby
vytvořil plán stavby. Sochu Panny Marie Lurdské modeloval sochař
a štukatér Kropáček. Když svezli materiál pod kopec, všichni obyva12
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telé vesnice se ochotně zapojili do jeho vynošení. Celá kaplička
tehdy stála 400,- K. Slavnostně vysvěcena byla 8. září 1906. Paní
Hromadníková byla velice vděčná a jako poděkování darovala faráři
obraz Panny Marie, který dříve býval v liberském kostele na vedlejším mariánském oltáři. Tento obraz byl následně umístěn na liberskou faru. Jaké jsou ale jeho další osudy, přiznám se, nevím.
Všichni z nás mají zajisté ještě v paměti poslední rekonstrukci této
kaple. V roce 2003 se zde sešla více méně celá vesnice a kaplička
byla děkanem Janem Rybářem znovu vysvěcena.

13
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ŠKOLKOVINKY
Zdravím Vás opět v novém roce z mateřské školy a hned úvodem
Vám všem přeji, aby Vás celým následujícím rokem provázelo pevné zdraví, dobrá nálada, štěstí, láska a úspěch!
Od posledního čísla Hlášek jsme toho v naší školce stihli, myslím,
opravdu spoustu. Prosinec a Advent je opravdu krásné období,
obzvláště pro děti, ale také velmi náročné... I když to nebylo
mnohdy jednoduché a my jsme často nevěděli, "kde nám hlava
stojí", zvládli jsme to a dokonce jsme si toto období také stihly s
dětmi náležitě užít.
S příchodem prosince k nám, jako každý rok, zavítal na návštěvu
Mikuláš s andělem i čertem. Děti nám, po jejich odchodu, zůstaly
všechny, takže je jasné, že v naší školce jsou všechna dítka opravdu
hodná... :-)
Samozřejmostí již bylo konání Vánoční dílny pro rodiče s dětmi.
Tentokrát si účastníci akce domů odnášeli domů svícny ze sklenic
na víno.
Také jsme v prosinci, již podruhé, uspořádali Vánoční jarmárek na
návsi před MŠ. Návštěvníci jarmárku si mohli zakoupit výrobky nejen dětí, ale také si pochutnat na vánoční štole, závinu, nebo se
zahřát vánočním punčem. Stejně, jako loni jsme si jarmárek užili,
počasí nám vyšlo báječně a stejně, jako "mizely" výrobky ze stolů,
se "ztrácel" i náš punč...
Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem rodičům dětí i
ostatním našim příznivcům, kteří se do našeho jarmárku zapojili, ať
14

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2017

již věnováním výrobků, nebo pomocí při přípravě. Také chci poděkovat Obci Liberk za to, že naše akce po celý rok 2016 finančně
podporovala.
Poslední den pobytu jsme s dětmi měly ve školce "Štědrý den",
Ježíšek na nás opravdu nezapomněl a dětem přinesl spoustu krásných dárků. Na závěr "našeho Štědrého dne" se konala Vánoční
besídka pro rodiče, příbuzné a přátele, která se dětem, jako vždy,
velice povedla a tou jsme se s rokem 2016 ve školce rozloučili.
V letošním roce nás čeká opět spousta práce, ale i radostí a akcí, na
které se všichni těšíme. První velkou akcí v novém roce bude Dětský karneval, který budeme, již tradičně, pořádat, ale zatím si od
těchto aktivit do března odpočineme...
(tš)
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Z NAŠICH OBCÍ
Vánoční koncert v Liberku
Dne 16.12.2016 od 17.00 hodin proběhl v kostele sv. Petra a Pavla
v Liberku vánoční koncert. O kulturní zážitek se postarala rodina
Strejcova ( Petr Strejc – housle, Lucie Strejcová – zpěv, Martin
Strejc – varhany).
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli se zaposlouchat do vánočních písní.

Půlnoční mše v Liberku
Dne 24.12.2016 se od 16.00 hodin konala v kostele sv. Petra a
Pavla v Liberku PŮNOČNÍ MŠE. Mše měla jako vždy hojnou účast.

18
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Mikulášská nadílka na Uhřínově 4.12.2016

Rozsvícení vánočního stromu v Uhřínově
„Dne 26.11.2016 proběhlo na Uhřínově rozsvícení Vánočního stro-

mu. Každý kdo přišel se mohl těšit na svařené víno, grog, čaj a na
něco malého k zakousnutí. Děti, které docházejí na základní školu
do Deštného v Orlických
horách zazpívaly vánoční
koledy“
Petra Možnarová

19
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Kulturní prosinec v naší vesnici Hláska

Vánoční koledy, svařák, pečený čaj, ohňostroj, ochutnávka vánočního cukroví, to vše bylo připraveno pro návštěvníky tradičního
zpívání u vánočního stromečku na Hlásce.
Rok, co rok připravují maminky z obce Hláska, tuto krásnou kulturní
akci, na které se scházejí nejen občané této vesnice, ale i přespolní
návštěvníci. V tomto roce okouzlil kapličku nejen zpět Míši Krejčové, manželů Bohunky a Jožky Bisových, ale také přítomnost Svaté
rodiny v podání půvabné Evičky Kotyzové a chrabrého Šimonka
Majtána.
Zpíváním u stromečku kulturní dění v obci Hláska, v prosinci, rozhodně neskončilo. Následující den, tedy v sobotu, obcházel Hlásku
strach. Nejedno dítko se krčilo pod maminčinou sukní, když slyšelo
u dveří zvonění pekelného řetězu. Ano, i tento rok zavítala Mikulášská družina na Hlásku. Tentokráte navštívil Mikuláš s čerty a
andílky každou domácnost, ve které bylo podezření na neposlušné
dítě či děti. Čerti nakonec usoudili, že hříchů mají děti málo a že si
každé dítko zaslouží od andílků sladkou odměnu.
Velmi rády bychom touto cestou poděkovaly nejen všem, kteří se
na organizaci těchto akcí podíleli, ale také zastupitelům obce Liberk
a Sdružení dobrovolných hasičů Hláska za finanční podporu, bez
které by se tato setkání nemohla uskutečnit.
Za pořádající maminky z obce Hláska, Ing. Miroslava Majtánová

20

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2017

21

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2017

KAM ZA KULTUROU

22.1.2017

od 14.00 hod.

Taneční odpoledne

22.1. 2017

od 15.00 hod.

23.1.2017

od 19.30 hod.

PIPI DLOUHÁ
PUNČOCHA
MALINA BROTHERS

25.1.2017

od 17.00 hod.

THE Daniel’s/CZ

31.1.2017

od 19.30 hod.

Terrence McNally
FRANCIE § JOHNNY

Společenské
centrum
Pelclovo divadlo
Pelclovo divadlo
Společenské
centrum- kino sál
Pelclovo divadlo

Nabídka Pelclova divadla:
ABONMÁ divadelní představení Jaro 2017
ABONMÁ Pohádková neděle Jaro 2017
ABONMÁ Jazz/rock/soul Jaro 2017
Více informací: www.kulturark.cz, tel. 604565372
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OCENĚNÍ ZPRAVODAJE
Dne 3.11.2016 se ve společenské místnosti v Mokrém konalo slavnostní vyhlášení výsledků čtvrtého ročníku zpravodaje soutěže
Zpravodaj Rychnovska za rok 2015. Bylo vyhlášeno osm cen a dvě
čestná uznání. Do soutěže se přihlásilo 42 zpravodajů z 31 obcí, 9
měst a 2 městysů, z toho: 20 čtvrtletníků, 9 občasníků, 7 měsíčníků,
3 dvouměsíčníky, 3 roční zpravodaje.
Slavnostním vyhlášením provázel velmi osobitým způsobem recitátor, herec a moderátor Jaroslav Brendl.
Naše Hlášky z Liberka obdržely cenu „Začínající zpravodaj“, což nás
příjemně potěšilo. Děkujeme.
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Omluva:
V minulém čísle bylo chybně uvedeno jméno v příspěvku u výročí
60-ti let myslivosti na Uhřínově. Autorem článku byl Ing. Václav
Balihar nikoliv Ing. Václav Balibor. Tímto se dodatečně omlouváme.

Poděkování:
Ještě jednou bychom rádi poděkovali panu Vojtěchu Štěpánkovi
z Hlásky za vystoupení při tradičním vítání nových občánků.

HLÁŠKY z Liberka – obecní periodikum
vydává obecní úřad Liberk, registrováno u MK ČR pod čj. E 22054
Na tomto čísle se podíleli: Kateřina Doskočilová (kd), Bc. Kateřina Kovaříčková (kk),
Tereza Štěpánová (tš), Petra Možnarová, Ing. Miroslava Majtánová,
Autoři fotografií: J.Šimerda T. Štěpánová, P.Možnarová, Ing.M.Majtánová
Příspěvky, názory, připomínky, návrhy zašlete na
e-mail: sprava.liberk@seznam.cz nebo na adresu Obecní úřad Liberk, Liberk 70,
tel. 494 545 129, 733 525 008, 731 108 487.
Další číslo vyjde v březnu 2017, uzávěrka je 28.2.2017
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