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číslo 2, ročník 2017
Vážení občané,
po dvouměsíční pauze opět
držíte v rukou další vydání našeho místního zpravodaje, ve
kterém se dozvíte, co důležitého
se v naší obci stalo a jaké aktivity
se naopak plánují. Věřím, že další
číslo pro Vás bude zajímavé.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.3.2017

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
1

Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
92
160
212
74
27
138
703

Muži
49
86
109
37
15
71
367

Ženy
43
74
103
37
12
67
336
Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 16.1.2017 na Obecním
úřadu v Liberku

Zastupitelstvo obce Liberk vydalo Změnu územního plánu Liberk
formou opatření obecné povahy č. 1/2017.
Do úplného znění Opatření obecné povahy č. 1/2017 je možno nahlédnout na Obecním úřadu v Liberku a dále je zveřejněno způsobem umožňující dálkový přístup na webovém portálu obce Liberk
(www.obec-liberk.cz).

Dále zastupitelstvo schválilo:

2

•

Podání žádosti o dotaci Krajskému úřadu KHK z programu
Obnova památkového fondu na území Královéhradeckého
kraje na „Obnovu kaple – Prorubky“.

•

Žádost a veřejnoprávní smlouvu se Základní a mateřskou
školou Trivium Plus, o.p.s. Dobřany na úhradu neinvestičních nákladů spojených s provozem školy ve výši Kč 12.000
na rok 2017.

•

Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Kulturou Rychnov nad
Kněžnou na nákup knih do výměnného fondu ve výši
Kč 9.000,-.

Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2017

JAKÉ JSOU PLÁNY OBCE LIBERK V ROCE 2017
-

Oprava sochy v Bělé u kostela sv. Jana Nepomuckého
Oprava kotelny v MŠ Liberk
Výstavba dětského hřiště v Liberku, Na hradě
Posílení zdroje vody v Hlásce
Oprava kapličky v Prorubkách
Zaktualizování projektu vodovodu v Prorubkách
Zpracování projektu na dokončení kanalizace v Hlásce
Zpracování projektu na opravu školy v Bělé
Dokončení vybudování domovních přípojek v Uhřínově
Vybudování zpevněných stání pod kontejnery
Oprava nezpevněných cest v obci
Nákup kompostérů

Divadelní představení pořádané Obecním
úřadem v Liberku
Obecní úřad v Liberku plánuje v roce 2017 uspořádat opět
celodenní zájezd do Prahy. Původně jsme chtěli uspořádat zájezd na
divadelní představení v měsíci květnu a tento výlet spojit
s projížďkou parníkem po Vltavě, ale bohužel jsme si z divadelní
nabídky nevybrali. Rozhodli jsme se tedy nechat návštěvu divadla na
podzimní čas. Věříme, že zájemce opět mile potěšíme.
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KDO JEŠTĚ NEZAPLATIL
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.
Platba na 1. pololetí roku 2017 je
nejpozději do 31. března 2017 a platba
na 2. pololetí je nejpozději do 30. září
2017.
V případě bezhotovostní platby uvádějte
přidělený variabilní symbol nebo do
poznámky uveďte jména osob a bydliště.
Majitelům psů:
Obecní úřad v Liberku obdržel stížnost na volně pobíhající psy po
jednotlivých částech obce. Tímto apelujeme na všechny majitele
psů:
Nenechávejte své psy volně pobíhat po vsi a při venčení po nich
uklízejte exkrementy!“
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PROGRAMOVÁ DOTACE PRO ROK 2017
Podmínky dotačního programu, Obec Liberk
Číslo programu
Název programu
Schváleno
Doba trvání programu
Lhůta pro podání žádostí
Celková předpokládaná alokace peněžních prostředků
Max. výše dotace v jednotlivém případě

001/2017
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk
dne 9.12.2016
1. 2. 2017 – 31. 12. 2017
do 30.11. 2017
40.000,- Kč
1.500,- Kč

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

Důvod podpory stanového účelu:
Podporou sportovních akcí dojde ke zkvalitnění volnočasových 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.
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OKÉNKO DO HISTORIE

Vypadá to, že zima se konečně dala na ústup a uvolnila místo
dlouho očekávanému jaru. Při sebemenším vykouknutí sluníčka utíkáme ven a jásáme nad každou rozkvetlou sněženkou.
Jaro má magickou moc už jen tím, že v celé přírodě začíná nový život a samozřejmě je úzce spjato s největším křesťanským svátkem
– Velikonocemi.
Jak jistě všichni víme, Velikonoce jsou svátek pohyblivý a připadají
na první neděli po prvním jarním úplňku. Ty letošní očekáváme
v polovině dubna. Popeleční středou, která letos připadla na 1.
března, začalo období čtyřicetidenního půstu. Při mši v tento den si
věřící chodí k faráři pro popelec, tedy křížek z popela svěcených kočiček z loňského roku, který má symbolizovat pomíjivost lidského
života a připomenout, že prach jsi a v prach se obrátíš.
Jaro je ale spojené nejen s křesťanskými zvyky. Dodržovala se
spousta lidových tradic, vycházejících z pohanských zvyků. Vynášení
morany, které symbolizovalo konec zimy, není pro náš kraj typické.
Zato pálení čarodějnic, které připadá na poslední duben, má dlouhou historii. Tento germánský středověký rituál je spojován s pálením ohňů, které měly očistný charakter. Upalování postavy čarodějnice je už novější zvyk a je možné ho přirovnat právě k moraně.
O existenci čarodějnic se nikdy ani v nejmenším nepochybovalo. Poslední dubnové noci se také říkalo Valpuržina nebo Filipojakubská
noc a bylo známo, že v tento den se čarodějnice na košťatech slétaly
na určitých místech, především v blízkosti březových hájů a bříz všeobecně.
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Takovým místem byl třeba vrch Šibeník nad Prorubkami. Zde se čarodějnice oddávaly divokým tancům a zpěvům.
Obyčejní smrtelníci se před nimi museli mít na pozoru. Své domy a
stáje ochraňovali svěcenou vodou. Na rámy dveří a oken se dělaly tři
křížky posvěcenou křídou jako symbol ochrany. Pokud se tak nestalo, věřili hospodáři, že ďáblové mohou uhranout např. krávy a ty
pak nebudou dojit nebo budou dojit místo mléka krev.
Před práh domu se pokládala kytice pryskyřníku, protože taková čarodějnice než vešla do domu, musela spočítat všechny lístečky,
stébla a kvítky, které v kytici byly. A než dopočítala, minula hodina,
kdy měla čarodějnice největší sílu a odešla s nepořízenou.
Přede dveřmi se také nechávala zkřížená nebo položená košťata. Čarodějnice ale mohly uhranout během celého roku. Proto když se kupoval kůň, tak než se dovedl do chléva, dal se mu cukr se svěcenou
vodou. Když se kupovala koza, muselo se před ní třikrát plivnout.
Tradičním jarním zvykem bylo stavění a následné „kradení“ májky.
Jednalo se většinou o štíhlý smrk, který byl pestře ozdobený. Uloupená máj se stavěla pod okno nějakého děvčete a měla tak všechny
upozornit, že na ní někdo myslí.
Na 1. května bylo zvykem chodit po vesnici s hudbou a zpívat veselé
písně. Od toho jsme již také upustili. Já ale připomenu jiný důležitý
zvyk. Nezapomeňte na polibek pod rozkvetlou třešní!

(kk)
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ŠKOLKOVINKY
Týden knihy v Mateřské školce v Liberku
V druhém únorovém týdnu navštívily naši místní knihovnu na OÚ
děti z mateřské školy. Povídaly si totiž na téma kmihy a pozvaly
nás, na oplátku, abychom se přišli podívat do školky na jejich výstavu oblíbených knih. (Každý, kdo chtěl, si z domu přinesl svou nejoblíbenější knížku.) Také se nám pochlubily ručně vyrobeným leporelem, které společnými silami vytvořily.
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Návštěva místní knihovny na OÚ v Liberku
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Poslední zimní radovánky
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VELIKONOCE
A co k Velikonocům neodmyslitelně patří: =)
➢ Velikonoční vajíčko – symbol nového života.
➢ Zajíček – symbol přicházejícího jara.
➢ Pomlázka – muži a chlapci si pletou nebo kupují pomlázku a
s ní chodí na Velikonoční pondělí ráno na koledu.

Pečete beránka, mazanec, zdobíte vajíčka či pletete pomlázku na
velikonoční koledování?
Tak to hledáme právě Vás!
Vyfoťte své výrobky a pošlete nám je na Obecní úřad v Liberku.
Zaslané fotografie rádi zveřejníme v dalším čísle našich Hlášek.
Nenechávejte si svoji šikovnost jen pro sebe a dejte o sobě vědět
ostatním.
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KULTURNÍ NABÍDKA
Malá čarodějnice
19. března 2017 v 15 hod.
Divadelní představení pro malé
diváky
Vstupné: dospělí 100,- Kč
děti 80 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej od 6. 3. od 13 hod.

Čtení s Annou
21. března 2016 v
17.30 hod.
REIKI mistr - učitel Anna
Matějková předčítá z různých knih
Místo konání: Kavárna
Sultan Café
Pořádá Městská knihovna
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Úča musí pryč!
26. března 2017 v 19.30 hod.
Aktuálně hořká komedie.
Hrají: David Prachař, Jana Janěková ml., Kateřina Winterová, Linda Rybová, Igor Chmela, Petra
Špalková
Vstupné: 320, 300 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej od 6. 3. 2017 od
13 hodin.

30. března 2017 v 19 hod.
Drama / Česko 2016 / 105 minut
Režie: Petr Václav
Hrají: Karel Roden, Lenka Vlasáková,
Miroslav Hanuš a další
Vstupné: 80,- Kč
Místo: Malý sál Pelclova divadla
(LS)
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Poděkování:

Letošní zima byla opravdu „sněhová“. Rádi bychom poděkovali
všem, kteří se podíleli na zimní údržbě v obci Liberk, ve všech
místních částech.

Rádi bychom touto cestou poděkovali Mysliveckému spolku
Liberk – Hláska za úklid návse u Obecního úřadu v Liberku.

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),
Lydie Skalická (LS)
Autoři fotografií: Obecní úřad Liberk, Kultura Rychnov nad Kněžnou, s.r.o.
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 květnu 2017, uzávěrka je 31.4.2017.
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