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číslo 4, ročník 2017

Vážení spoluobčané,
prázdniny a léto jsou již v plném
proudu, zajisté si užíváte pohodových dnů. Rád bych Vám touto cestou popřál, ať si nadcházející čas
užijete ve zdraví, načerpáte nové
síly a z dovolené si přivezete
mnoho pěkných zážitků.
Jiří Šimerda, starosta obce
Občané s platným
trvalým pobytem k 1.7.2017

Část obce
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Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov

Celkem
91
158
208
69
27
141

Muži
49
86
108
34
15
71

Ženy
42
72
100
35
12
70

Celkem

694

363

331
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POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA
Obec Liberk uspořádá opět celodenní zájezd do Prahy. Pojedeme na
představení Holky z kalendáře.
Toto představení se bude konat dne 16.9.2017 od 19.00 hodin. Cena
vstupenky včetně dopravy je Kč 400,-. Do Prahy pojedeme
objednaným autobusem. Odjezd od OÚ v Liberku bude v 11.30
hodin.
Ještě před začátkem divadelního představení bude pro zájemce od
16.00 hodin připravena plavba parníkem po Vltavě za zvýhodněné
vstupné Kč 150,- za osobu. Nutno rezervace vstupenky předem na
Obecním úřadě v Liberku do 18.8.2017. Po té již rezervace není
možná.
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Něžná a jímavá komedie o ženách, které jsou pro dobrou věc
ochotny udělat to, co by je nenapadlo ani v těch nejodvážnějších
snech.
Na počátku byla skutečná událost, která se stala námětem pro film
a později i základem úspěšné divadelní hry. Dámy v letech z jednoho
venkovského hnízda, kde není příliš bohatý společenský život, se domnívají, že mají své nejlepší časy za sebou. Každá z nich se musí vyrovnávat s nějakou těžkou životní situací – odchodem dítěte, smrtelnou nemocí manžela, krachem živnosti, manželskou nevěrou – a to
bez naděje, že jednou bude líp a že ještě za nějakým rohem čeká
nový a lepší život. Nápad nafotit kalendář s akty je bláznivý úlet,
který se postupně promění ve velkolepou vzpouru proti osudu, proti
stáří, proti životní marnosti. Není tak důležité, že kalendář promění
ospalé městečko v metropoli a dámy z farního spolku v mediální celebrity, jako to, že jeho prostřednictvím najdou, ve stínu smrti, znovu
ztracenou svobodu, hravost, nová přátelství, nové sny a novou naději. Pro Divadlo ABC hru nastudoval v české premiéře režisér Ondřej
Zajíc.
Hrají: Hana Doulová, Veronika Gajerová, Dana Batulková, Radka
Fidlerová, Jitka Smutná, Kateřina Macháčková, Lenka Termerová,
Jan Vlasák/Zdeněk Dolanský, Pavel Juřica, Stanislav Lehký, Jana Drbohlavová/Zuzana Hykyšová, Zdeněk Vencl, Daniela Choděrová

3

Hlášky z Liberka
číslo 4, ročník 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 22.6.2017 v HOSPODĚ NA
HRADĚ V LIBERKU
Zastupitelstvo obce Liberk schválilo následující:
❖ Plán společných zařízení v katastrálním území Liberk, který
předložil Státní pozemkový úřad, pobočka Rychnov nad
Kněžnou. Plán společných zařízení řeší soubor opatření a to
zejména opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní
opatření pro ochranu ZPF, vodohospodářské opatření a
opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. PSZ vychází
z platného územního plánu obce Liberk. Uvedený PSZ
vyhotovila firma Ing. Helena Krausová, Plzeň.
❖ Zprávu o hospodaření a Závěrečný účet Mikroregionu
Rychnovsko za rok 2016 s výrokem „bez výhrad“.
❖ Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ
Distribuce a.s., Děčín na pozemky p.č. 3354 a 3371 v k.ú. Bělá
u Liberka z důvodu podzemního uložení vedení NN.
❖ Nabídku firmy CCL-KONFERENCE CZECHOSLOVAKIA LTD.
s firmou Škoda – AUTO a.s. - v měsíci srpnu promítání 5 filmů
ve večerních hodinách na hřišti v Prorubkách formou
autokina.
❖ Dar SDH Uhřínov formou reklamních předmětů v hodnotě
Kč 1.500 do tomboly při konání Taneční zábavy v Uhřínově
dne 19.8.2017
❖ Návrh JUDr. Galláta na směnu části pozemků 3546 a 3318
v k.ú. Bělá u Liberka. Důvodem směny je vybudování
přístupové cesty k pozemkům určených k prodeji a
zlegalizování současného užívání.
4
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❖ Dodavatele staveb „Komunikace Liberk“ firmu MADOS MT
s.r.o. Lupenice
❖ Dodavatele staveb „Zpevněné plochy pod kontejnery“ firmu
Pavel Najman, Ještětice 10, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
s nejvýhodnější nabídkou.
❖ Dodavatele staveb „Vybudování polní cesty“ v k.ú. Hláska
firmu Strabag.
❖ Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na
akci „Oprava místní komunikace v obci Bělá“ firmou Atelier
dopravních staveb Ing. Jiří Kulič, Pardubice
❖ Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace na
akci „Rekonstrukce chodníku u zastávky na Hlásce“ firmou
Atelier dopravních staveb Ing. Jiří Kulič, Pardubice.
❖ Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Předcházení
vzniku biologicky rozložitelného odpadu v obci DSO
Mikroregionu Rychnovsko. Smlouva je na zapůjčení
kompostérů pro obec Liberk a na publicitu spojenou
s projektem. Podíl obce Liberk na realizaci tohoto projektu je
15%.
❖ Smlouvu o výpůjčce č. 7/2017. Smlouva obsahuje podmínky
pro zapůjčení 120 kusů kompostérů o obsahu 1050 litrů na
dobu 5 let od DSO Mikroregionu Rychnovsko.
❖ Podání žádosti o individuální dotaci KÚ KHK na akci „Oprava
veřejného osvětlení v obci Liberk – místní části, Liberk,
Hláska, požadován bude 50% podíl.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu na dotaci ve výši Kč 5.000,pro ZO ČSOP Prorubky na hlavní cenu, jízdní kolo, při konání
Prorubské lávky dne 15.7.20017.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu na dotaci ve výši Kč 1.500
panu Francovi na ceny do soutěží pro družstva při konání
volejbalového turnaje v Malém Uhřínově.
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ŠKOLKOVINKY
Čas letí jako "splašený" a děti se, opět po roce, dočkaly vytouženého
dvouměsíčního volna. My ale ještě ve školce s prázdninami "vyčkáváme" a spolu s dětmi, si užíváme letního počasí na zahradě. Vás ale
jistě zajímá, co jsme " u nás" všechno, od vydání posledního čísla
Hlášek, s dětmi (a nejen s nimi) stihly.
Ráda bych Vás informovala, jak proběhl zápis do MŠ Liberk na školní
rok 2017/2018. Do školky bylo zapsáno celkem pět dětí. Od září tedy
máme školku opět naplněnou do posledního místečka. Letos nás
opouští celkem pět dětí a čtyři z nich po prázdninách nastoupí do
první třídy základní školy. Loučíme se s Eliškou Červinkovou, Šimonkem Majtánem, Vojtíškem Štěpánkem, Matyáškem Plucnarem, a
Martinem Krofem, který odchází do jiné MŠ.
Všem našim budoucím prvňáčkům přejeme spoustu sil, trpělivosti a
radosti v jejich další cestě životem!
V pátek 12. května jsme ve školce oslavili Den matek jak jinak, než
výtvarnou dílničkou. Letos děti s maminkami pracovaly s barvami na
textil a vyrobily si tak například originální nákupní tašku, nebo povlak
na polštář.
1. června jsme oslavily s dětmi "Den dětí" na Rampuši v restauraci
Sokolí hnízdo, kde nám připravili zázemí a dobrý oběd i s dezertem.
Jen jsme se cestou zpět do školky nějak nemohli navzájem poznat,
protože jsme měli pomalované obličeje.
Další velice vydařená akce byla o 2 týdny později páteční oslava Dne
otců. Pro tatínky a děti byl připraven sportovní program, ve kterém
6
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nás tatínci opět přesvědčili, že si ze sebe nejen umí udělat legraci,
ale že si dokonce poradí i s takovým úkolem, jako je složení básně na
téma "Táta a pivo", nebo kresba portrétu svých dětí. Po náročném
odpoledni byli tatínci s dětmi a maminkami odměněni grilovanými
klobáskami, které byly, stejně jako minulý rok, opravdu VÝTEČNÉ.
Dovolte mi, abych touto cestou moc poděkovala panu Sokolovi,
který nám z Farmy SOKOL letos opět zmíněné klobásy daroval! (A
že jich opravdu nebylo málo...)
Poděkování patří také Obci Liberk, která nám na všechny tyto akce
finančně přispívá. Děkujeme!
Naší poslední akcí v tomto školním roce byla závěrečná školní besídka, na které jsme se rozloučili s našimi, již zmíněnými, předškoláky.
Na úplný závěr a pro pobavení mi dovolte opět jeden vtípek (nebo
spíše fakt)... :-)
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Za celý kolektiv MŠ Vám přeji krásné a šťastné léto bez nehod,
klidnou dovolenou a spoustu radostných chvil strávených
s Vašimi dětmi a vnoučaty.
Tereza Štěpánová, ředitelka MŠ
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INFORMACE KE KONTEJNERŮM

Projekt DSO Rychnovsko na nákup kompostérů pro likvidaci biologicky rozložitelného komunálního odpadu (BRKO), který byl podán
do 40. Výzvy Operačního programu ŽP, splnil veškeré náležitosti a
hodnotícím výborem řídícího orgánu (SFŽP) byl přijat k financování.
Nyní probíhá výběrové řízení na dodavatele kompostérů.
Po vybrání dodavatele, budou všichni zájemci, kteří vyplnili dotazník
na kompostéry, osloveni a následně s nimi bude uzavřena smlouva.
Po podpisu smlouvy budou zájemcům vydány kompostéry na Obecním úřadě v Liberku.
Předpokládaný

termín

předání

kompostérů je plánovaný na říjen
2017.
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MMR – 37. výzva IROP

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné
době velmi výhodné.
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním
programu, se v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá
očekávat. Proto je důležité, aby zpozorněli všichni ti, co uvažují o
zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů, případně o
změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá
další možnosti jak pomoci žadatelům získat potřebnou podporu,
která od léta 2016 činí 30–40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu
energeticky úsporných opatření pro bytové domy se čtyřmi a více
bytovými jednotkami a urychluje jejich administraci. Díky přijatým
opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro vlastníky
bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele
prací. Také se podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla pro získání podpory na zdroje
tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských programů
Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např.
plynového nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout tedy vlastníkům bytových
domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
12
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Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a
dveří, tak i pořízení nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy
bytových domů: evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy
o 4 bytech, ale také na velké panelové domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví vlastníci
bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány
žádosti o podporu v celkovém objemu 245 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR (www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
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Z NAŠICH OBCÍ
Vzácná návštěva na Bělé
Bělská pouť není ani velká ani známá událost. Ta letošní však byla
významná. Po letech se 20. května 2017 opět otevřel kostel sv. Jana
Nepomuckého a sloužila se zde poutní mše svatá, kterou celebroval
vzácný host, nejvyšší představitel české katolické církve, pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka.
Mše probíhala za vynikajícího doprovodu rychnovského pěveckého
sboru Carmina Alta pod vedením sbormistra Karla Štrégla spolu
s krásnou varhanní hudbou pana Fukse. Primas český ve své promluvě připomněl přítomným osobnost sv. Jana Nepomuckého, kterému je bělský kostel zasvěcen, dal ale také podnět k zamyšlení nad
celkovou současnou situací v Evropě. Mše byla zároveň prvotním
impulsem pro záchranné práce na kostele.
Ve zcela zaplněném svatostánku byly přítomny i významné osobnosti politického života, náměstkyně ministra pro místní rozvoj paní
Klára Dostálová, europoslanec pan Tomáš Zdechovský a také brigádní generál František Mencl. Po mši pan kardinál Duka požehnal
nově opravenému kříži u kostela a za doprovodu pana generála se
pozdravil s hasiči, kteří na hřišti pořádali soutěž požárních družstev
spolu s ukázkou techniky HZS Královéhradeckého kraje. Odpolední
koncert dechové hudby Opočenka a podvečerní disco bělskou pouť
završily.
Bělský kostel, o kterém donedávna někteří ani nevěděli, že existuje,
se za přispění mnoha ochotných a nezištných lidí nejen z Bělé dočkal
velkého úklidu. A nebyla to práce jednoduchá. Nicméně všichni tito
14
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lidé dokázali kostelu opět vrátit statut důstojného stánku katolické
církve a dominanty obce Bělá. V průběhu mše byla v zádveří k vidění
malá výstava s historickými fotografiemi kostela a také pokladnička
na dobrovolné příspěvky na jeho opravu. Podařilo se vybrat 3.343,Kč , tyto peníze jsou uloženy na obecním úřadu v Liberku. Všem dárcům tímto patří velký dík.
Velký dík patří i všem, kteří se na přípravě bělské pouti podíleli, v neposlední řadě také obecnímu úřadu v Liberku a panu starostovi Jiřímu Šimerdovi.
SDH Bělá a Chudobovi
Obecní úřad v Liberku děkuje za úklid a výzdobu kostela sv. Jana
Nepomuckého, jeho okolí a přípravě celé Pouti v Bělé všem, kteří
přišli pomoci s přípravou na tak významnou návštěvu, členům SDH
Bělá a hlavně rodině Chudobových.
Za OÚ Liberk, J. Šimerda
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Dětský den v Uhřínově
Dne 10.6.2017 se na fotbalovém hřišti na Uhřínově uskutečnil Dětský den. Pro malé děti jsme měli překvapení v podobě skákacího
mini hradu což slavilo velký úspěch.
Počasí nám sice moc nepřálo ale dětem to vůbec nevadilo a náladu
jim to rozhodně nezkazilo. Soutěžili ve dvou týmech a plnili úkoly za
což vždy byli odměněni nějakou sladkostí. Den jsme zakončili opékáním špekáčků. Všem dětem bych chtěla moc poděkovat, za to, že
přišli i když počasí bylo jako na houpačce.
Petra Možnarová, DiS.
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Dne 9.září 2017 proběhne v hospodě Na hradě v Liberku
setkání SENIORŮ. Všem účastníkům bude zaslána
pozvánka s programem včas.

Vážení spoluobčané,

Obecní úřad v Liberku dohodl pro občany z Liberka a okolí možnost
ukládání elektroodpadu a velkoobjemového odpadu do Centrálního
sběrného dvora v Rychnově n/ Kn., který provozují Technické služby
Rychnov nad Kněžnou. Elektroodpad, domácí el. spotřebiče, musí být
kompletní. V případě nekompletnosti nebudou spotřebiče převzaty
k likvidaci. Velkoobjemový odpad jsou křesla, skříně, madrace, koberce apod. Uložení uvedeného odpadu je pro občany Obce Liberk
bezplatné. Centrální sběrný dvůr je umístěn cca 400 metrů za železničním přejezdem, vedle silnice Rychnov – Slemeno-Synkov. Při odevzdání odpadu budete potřebovat pouze občanský průkaz.
Provozní doba:
Letní období:
•
•
•
•
•
•
•

Pondělí: 8.00 - 15.30
Úterý: 8.00 - 15.30
Středa: 8.00 - 15.30
Čtvrtek: 8.00 - 18.00
Pátek: 8.00 - 15.30
Sobota v liché týdny (od 15.4.-25.11.): 8.00 - 11.00
Neděle: zavřeno
Zimní období:

•

20

Pondělí - Pátek: 8.00 - 15.30,

sobota a neděle : ZAVŘENO
Hlášky z Liberka
číslo 4, ročník 2017

Prorubská lávka
I přes nepřízeň počasí proběhl XXIX. ročník Prorubské lávky. Chtěli
bychom poděkovat všem sponzorům a partnerům, kteří akci podpořili a bez kterých by tato akce nikdy nemohla proběhnout. Moc si
toho vážíme. Díky patří i návštěvníkům, kterých přišlo neuvěřitelných 170!!! Voda v požární nádrži měla necelých 15 stupňů. Chtělo
to velkou dávku odvahy přihlásit se do soutěží. Ale přesto byly startovní listiny skoro plné. Ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští
jubilejní XXX. ročník.
K. Kovaříčková
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Dětské hřiště Liberk

V červnu bylo vybudováno v Liberku, na Hradě, dětské hřiště za finanční pomoci 393 652,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
Hřiště není ještě dokompletováno a zpřístupněno, protože zde byl
nově založen trávník. Po dokončení zde budou dětské herní prvky
pro nejmenší, pro větší děti fitness zařízení, házenkářské branky a
hřiště se sítí.
Jiří Šimerda

HLÁŠKY z Liberka – obecní periodikum
vydává obecní úřad Liberk, registrováno u MK ČR pod čj. E 22054
Na tomto čísle se podíleli: Kateřina Doskočilová, Jiří Šimerda, Bc. Kateřina Kovaříčková,
Tereza Štěpánová, Petra Možnarová, DiS., Miroslav Krob, SDH Bělá a Chudobovi
Autoři fotografií: Obecní úřad Liberk, Tereza Štěpánová, Petra Možnarová, DiS,
Šárka Hostinská, Jiří Locker, 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 září 2017, uzávěrka je 31.8.2017.
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