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číslo 1, ročník 2018

Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v novém roce a
přeji Vám hodně zdraví, štěstí a
úspěchů. Do rukou se Vám dostává letošní první číslo nového
zpravodaje, které Vám přinese
informace o dění.
Jiří Šimerda, starosta

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.1.2018

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
90
160
208
70
26
145
699

Muži
48
87
109
34
15
74
365

Ženy
42
73
99
36
11
71
332

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2018

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 29.11.2017 se konalo v zasedací místnosti na OÚ v Liberku
21. zasedání zastupitelstva obce Liberk
Zastupitelstvo schválilo následující:
•
•
•
•

Předložení plánu společných zařízení pro k.ú. Hláska.
Předloženou aktualizaci plánu společných zařízení pro k.ú.
Liberk.
Podání žádosti na projekt „Oprava autobusových zastávek na
Hlásce“ do IROPu, prostřednictvím MAS Splav.
Cenovou nabídku od firmy DABONA s.r.o. RK na zpracování
projektové dokumentace veřejného osvětlení na Uhřínově.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
•
•

•

•
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá ve výši Kč 1.500,na Mikulášskou nadílku pro děti z Bělé.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Liberk na nákup
2 kusů kovaných spojek C52 a dvou proudnic C52 v hodnotě
cca Kč 4.000,-.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Tělovýchovnou jednotou
SOKOL Javornice ve výši Kč 25.000,-. Dotace bude použita na
úhradu nákladů spojených s provozem oddílu.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Římskokatolickou farností
– děkanství Rychnov nad Kněžnou na dotaci ve výši
Kč 16.000,-. Dotace bude použita na úhradu projektové
dokumentace na opravu zvonice v Liberku.
Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2018

Dne 14.12.2017 se konalo na Hlásce 22. zasedání zastupitelstva
obce Liberk

Zastupitelstvo schválilo následující:
•

•

•

•

•
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Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálního odpadu pro rok 2018.
Podmínky dotačního programu č. 001/2018 – na sportovní,
kulturní a společenské akce Obce Liberk na období od
1.2.2018 do 31.12.2018.
Smlouvu o poskytnutí dotace z dotačního fondu KHK ve výši
Kč 500.000,- na projekt Rekonstrukce veřejného osvětlení
v obci Liberk – místní části Liberk, Hláska. Tato částka bude
použita pouze na část veřejného osvětlení v místní části
Hláska.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na opravu veřejného osvětlení v obci Liberk, místní části Liberk, Hláska s firmou
D-energy s.r.o. RK z důvodu změny termínu dokončení do
30.6.2018.
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou MADOS MT
s.r.o. Lupenice na akci Demolice kravína Liberk, z důvodu posunutí termínu dokončení díla do 30.4.2018.

Hlášky z Liberka
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•

•
•

Nabídku firmy Hřiště cz s.r.o. na doplnění dětských hřišť o
herní prvky v místních částech: v Liberku, Hlásce, Bělé,
Prorubkách a v Uhřínově.
Podání žádosti na MMR o dotaci ve výši Kč 400.000,- na
projekt Doplnění dětských hřišť v Obci Liberk.
Podání žádosti o dotaci na akci Oprava kapličky v Prorubkách
na Ministerstvo kultury prostřednictvím ORP Rychnov nad
Kněžnou.

Dále bylo schváleno:
•

•
•

•
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Žádost a veřejnoprávní smlouva s SDH Prorubky ve výši
Kč 1.500,- na náklady spojené s produkcí při vánočním
zpívání.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s ZO ČSOP Prorubky na
novoroční ohňostroj ve výši Kč 1.500,-.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělé ve výši
Kč 1.500,- na dárkové předměty pro účinkující při Vánočním koncertu na Bělé.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro Domácí hospic
v Rychnově nad Kněžnou „Setkání o.p.s.“ ve výši
Kč 5.000,- na zajištění provozu Domácího hospice.

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2018

POPLATKY ZA ODPADY 2018
Dovolujeme si upozornit na splatnost
poplatku
za
provoz
systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů pro rok 2018.
Poplatek je splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. března 2018 nebo ve
dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.
března 2018 nebo do 30. září 2018.
V případě bezhotovostní platby uvádějte
přidělený variabilní symbol nebo do
poznámky uveďte jména osob a bydliště.

Poplatek je možno hradit hotově, platební kartou nebo
bezhotovostní platbou.
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NEZAPLACENÉ ODPADY ZA ROK
2017
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 2017, bude během začátku roku 2018 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 platnou pro rok 2017).
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Programová dotace pro rok 2018
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

001/2018
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk
dne 14.12.2017
1. 2. 2018 – 31. 12. 2018
do 30.11. 2018

40.000,- Kč
1.500,- Kč

Účel podpory:
podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního
významu v roce 2018
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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.

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
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Kritéria a pro hodnocení žádostí

Hodnotící kritéria
1.

Kvalita zpracované žádosti

2.

Dosavadní činnost a zkušenosti žadatele
Akce určena pro širokou
veřejnost – regionální dosah
Přínos akce pro prezentaci
obce

3.

4.

Počet bodů
hodnotící škála 1 - 5

Podmínky pro poskytnutí dotace:
•
•
•
•
•

•

9

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 %.

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2018

•

•
•

•

Uznatelné výdaje vznikají nejdříve 1.2.2018. Platby před podpisem smlouvy tvoří kompenzaci výdajů, pokud jsou provedeny v roce podepsání smlouvy.
Finanční prostředky lze využít pouze do 31.12.2018, 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
Kateřina Doskočilová,
referent
Jiří Šimerda, starosta
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telefon
e-mail
494 545 129, sprava@obec-liberk.cz
733 525 008
731 108 496 starosta@obec-liberk.cz
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NÁVŠTĚVA DIVADLA

Obec Liberk pořádá jarní zájezd do Prahy. Dne 28.4. 2018 pojedeme
na muzikál MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU do divadla Broadway. Představení se bude konat od 14:00 hodin. Cena vstupenky včetně
dopravy je Kč 550,- za osobu. Čas odjezdu bude včas upřesněn na
webových stránkách obce.

Podrobnější informace k představení naleznete na
www.muzsezeleznoumaskou.cz
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OKÉNKO DO HISTORIE
Žijeme v 21. století a spoustu věcí bereme jako naprostou samozřejmost. To, že si večer rozsvítíme nebo se třeba osprchujeme. Právě
té druhé věci bych se dnes chtěla věnovat. Část obyvatel Liberka o
Vánocích zjistila, jaké to je být bez tekoucí vody, protože zde praskl
vodovod. Ovšem obecní vodovod nebyl dlouhá léta samozřejmostí.
Jen těžko si přestavujeme, že každý litr pitné vody, a vůbec jakékoliv
vody, se musel přinést. Ručně... Dokážete si spočítat, kolik kilogramů
vody denně asi spotřebujete? A to už vůbec nechci myslet na praní
prádla.
Každá vesnice dříve disponovala studnami. Obecní studna byl takový
malý poklad. Voda byla zdroj života. Většinou nad ní byl nějaký přístřešek, aby se zabránilo jejímu znečištění. Když byla studna kopaná,
byl její nedílnou součástí rumpál nebo ruční pumpa. Někdy byla
voda vyvedená stružkou přímo ze skály. Takový zdroj vody byl obzvlášť ceněný, protože u něj bylo téměř jisté, že ho nejde znečistit.
Studánky tohoto typu ale bývali spíš v lesích mimo obec. Často se
stávalo, že takové vodě byla připisovaná až zázračná moc. Koneckonců už jsme se zmiňovali o pramenu na Sobině. Další taková kouzelná studánka je vedle kaple na Malé Zdobnici. Zdejší voda má
údajně léčit nemoci očí.
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Ti šťastnější měli pramen nebo hned několik zdrojů vody přímo v
domě.
Povrchová voda se také využívala, ale spíše jako voda užitková. Užitková voda pak mohla být k obydlí přiváděna soustavou stružek ze
smrkového dříví, pokud to terén dovolil, nebo se přinášela ručně.
Výhodu měl ten, kdo bydlel v blízkosti lesa. Ten byl vždy zaručeným
zdrojem vláhy. Znečištění povrchové vody se výrazně zhoršilo až s
růstem průmyslu a s tím souvisejícím používáním barviv a těžkých
kovů ve fabrikách. Proto se obce začaly uchylovat k vodovodu v podobě litinových trubek zakopaných hluboko v zemi, pokud k tomu
samozřejmě byl dostatek financí.

V Liberku byla obecní studna před dnešní mateřskou školou. Ostatně
tam stojí dodnes. V srpnu roku 1941 byla doplněna ručním čerpadlem, což výrazně ulehčilo obyvatelům Liberka práci. Státní bakteriologický ústav udělal rozbor, který vodu zařadil do II. jakostní třídy.
O stavbě vodovodu se v Liberku poprvé mluvilo v roce 1946. Stavba
vodovodu byla povolena, ale za podmínky, že se v obci vybere tolik
starého železa, kolik budou vážit litinové trubky na nový vodovod.
Tuto podmínku obec nemohla splnit a tak byla stavba ještě na několik let odsunuta.
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Na Hlásce existovaly v roce 1928 celkem tři obecní studny. Jedna u
domu čp. 50, jedna u domu čp. 18 a jedna u obecní kapličky, která
byla uváděna jako hlavní. Všechny studny měly dřevěný přístřešek.
V Prorubkách byl vodovod vystavěn v letech 1932 - 33. Dlouhá léta
ale občané chodili pro pitnou vodu i do obecních haltýřů. Jeden se
nachází v Horních Prorubkách pod Langrovými a druhý v Dolních
Prorubkách nad požární nádrží. Bohužel pitná voda dnes už není ani
v jednom.
(kk)
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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 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, stejně jako, vždy po jejich odchodu, zůstaly všechny... :-)
Samozřejmostí již bylo konání Vánoční dílny pro rodiče s dětmi. Tentokrát si účastníci akce domů odnášeli domů vánoční svícny a také
nám jich spoustu vyrobili na náš Vánoční jarmárek k prodeji.
Také jsme v prosinci, již tradičně, uspořádali Vánoční jarmárek na
návsi před MŠ. Návštěvníci jarmárku si mohli zakoupit výrobky nejen
dětí, ale také si pochutnat na vánoční štole, závinu, medovníku,
muffinech 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 již
15
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věnováním výrobků, nebo pomocí při přípravě. Také chci poděkovat
Obci Liberk za to, že naše akce po celý rok 2017 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 2017 ve školce rozloučili.
V letošním roce nás čeká ve
školce prozatimní personální
změna. Od února 2018 nastupuji na mateřskou dovolenou.
Na dobu mé nepřítomnosti
bude od stejného měsíce přijata do MŠ zástupkyně ředitelky a tou je paní Nikola Malíková. Věřím, že školka bude v
dobrých rukou a tímto bych
chtěla paní zástupkyni popřát
plno sil, neutuchající chuť do
práce, pevné zdraví a nervy!
Mějte se krásně, přeji Vám, již
nyní, krásné jaro, protože se
nezadržitelně blíží a věřím, že
se budeme potkávat i nadále.
:-)
Tereza Štěpánová
16
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DĚNÍ V OBCI
Vánoce na Bělé
Příjemným zastavením v předvánočním shonu se stal adventní koncert, který se konal 22. 12. 2017 v bělském kostele sv. Jana Nepomuckého. Vánoční vytrubování v podání Hubertových trubačů přineslo nejen známé koledy ale i novější vánoční melodie. Uvolněná
atmosféra, která v kostele zavládla, společné zpívání návštěvníků a
následné chvíle u svařáku a vánočky představovalo krásný předvánoční podvečer.
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Druhým setkáním s vánoční hudbou v kostele sv. Jana Nepomuckého na Bělé byl Tříkrálový koncert. Tentokrát účinkovala Carmina
Rychnovského dětského sboru spolu s herci Divadýlka v poschodí s
představením Betlém od Jana Antonína Pitínského. Komponovaný
program o vánočním příběhu, který zde předvedli, byl za uplynulými
svátky příjemnou tečkou.
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Škoda jen, že venku vládlo počasí spíš jarní a po sněhu nebylo ani
památky.
20
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Oba koncerty, které se konaly v kostele sv. Jana Nepomuckého nebyly jen uměleckými zážitky, ale také podporou v našem snažení za
záchranu bělského kostela. Na prvním koncertu návštěvníci tuto
snahu podpořili příspěvky ve výši 2.236,-- Kč a na druhém částkou
3.339,-- Kč. Finanční prostředky jsou uloženy na obecním úřadu a
spolu s penězi, které byly vybrány při konání loňské pouti, představují částku 8.918,-- Kč a budou použity na obnovu kostela.

Rádi bychom všem, kteří na dobrou věc touto cestou přispěli nebo
se na přípravě obou akcí podíleli, poděkovali a do letošního roku popřáli mnoho zdraví, štěstí a úspěchů.
D-agro s.r.o. a SDH Bělá
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Vánoční koncert v Liberku
Dne 15.12.2017 se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Liberku
Vánoční koncert v podání sboru PĚNICE z České Skalice. Věříme, že
každý návštěvník se odnesl pěkný kulturní zážitek.
Vánoční mše v Liberku
Dne 24.12.2017 se v kostele sv. Petra a Pavla v Liberku od 16.00
hodin konala tradiční VÁNOČNÍ MŠE, která měla bohatou účast.
Tímto bychom rádi poděkovali paní Jiřině Doskočilové za zorganizování těchto kulturních akcí.

Rozsvícení vánočního
stromečku na Uhřínově
První adventní neděli proběhlo na Uhřínově rozsvícení Vánočního stromu.
Všichni se mohli těšit na
tradiční svařené víno,
ovocný čaj nebo groček.
Samozřejmě nechybělo
Vánoční cukroví a perníčky. Děti nám zazpívali
Vánoční koledy, které s nimi natrénovala Kateřina Poláčková. Kdo
z dětí chtěl, mohl si napsat dopis Ježíškovi nebo vymalovat obrázky
s vánočními motivy.
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Mikulářská nadílka v Uhřínově
Dne 5. 12. 2017 navštívil Mikuláš, anděl a čerti hodné i zlobivé děti
na Uhřínově. Nechyběla jim ani kniha hříchů. V každé domácnosti
čerti nechali kousek uhlíku, který může maminka vždy použít a přivolat s nimi čerta na zlobivé dítko.
(pm)
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Pravidla pro zveřejňování v našem periodiku
➢ Na zveřejnění zaslaného příspěvku nevzniká právní nárok.
➢ Uveřejněné příspěvky nejsou honorovány. Nevyžádané materiály se nevracejí.
➢ Fotosoutěže, fotografie – odesílatel fotografie souhlasí
s tím, že zaslané fotografie budou použity pro potřeby
obecního úřadu
➢ Vydavatel má právo na jazykovou a stylistickou úpravu příspěvků.
➢ Vydavatel si vyhrazuje právo zkrátit a upravit příspěvky při
zachování obsahu sdělení, odložit nebo pozastavit otištění
článku s ohledem na jeho aktuálnost, obsah a kapacitu
zpravodaje.
➢ Příspěvky lze doručit v digitální podobě na e-mail: sprava.liberk@seznam.cz, nebo osobně (Obecní úřad, Liberk 70, 517
12 Liberk), na podatelnu, nebo zaslat poštou na uvedenou
adresu.
➢ Fotografie jsou přijímány v elektronické i papírové podobě.
HLÁŠKY z Liberka – obecní periodikum
vydává obecní úřad Liberk, registrováno u MK ČR pod čj. E 22054
Na tomto čísle se podíleli: Obecní úřad Liberk, Bc. Kateřina Kovaříčková (kk),
Tereza Štepánová, D-agro s.r.o., SDH Bělá, Petra Možnarová, DiS.(pm)
Autoři fotografií: Obecní úřad Liberk, Bc. Kateřina Kovaříčková, D-agro, SDH Bělá, Petra
Možnarová, DiS. 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 2018, uzávěrka je 28.2.2018
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