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číslo 6, ročník 2017

Vážení spoluobčané,
opět se Vám do rukou dostává
nové číslo naše místního zpravodaje, ve kterém se dozvíte vše
nového. Do konce roku je to poslední vydání, a tak bych Vám
alespoň touto cestou popřál pohodový
adventní
čas.
Jiří Šimerda, starosta

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.11.2017

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
1

Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
90
160
208
70
26
143
697

Muži
48
87
109
34
15
72
365

Ženy
42
73
99
36
11
71
332
Hlášky z Liberka
číslo 6, ročník 2017

ZPRÁVY Z RADNICE
Zasedání zastupitelstva proběhlo dne 6.10.2017 v Uhřínově.
Zastupitelstvo obce Liberk schválilo následující:
Žádosti a veřejnoprávní smlouvu:
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši
Kč 1.500,- pro paní M.S. z Rampuše na Mikulášskou nadílku
na Rampuši.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši
Kč 1.500,- pro paní Ing. M.M. z Hlásky na Mikulášskou nadílku na Hlásce.
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu na poskytnutí dotace ve výši
Kč 1.500,- pro paní Ing. M.M. z Hlásky na tradiční Zpívání u
vánočního stromku v Hlásce.
Dále schválilo následující:
•

•

•

•
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Prodej pozemku p.č. 3237/1 (591 m2), odděleného z pozemku p.č. 3237 v k.ú. Prorubky za cenu stanovenou znaleckým posudkem č. 1409-72/2017.
Prodej pozemku p.č. 3546/3 (40 m2), odděleného z pozemku
p.č. 3546 a díl „b“ (1 m2), oddělený z pozemku p.č. 3373/1
v k.ú. Bělá u Liberka za cenu uvedenou ve znaleckém posudku č. 1410-73/2017.
Prodej pozemku p.č. 3546/2 (1276 m2), odděleného z pozemku p.č. 3546 v k.ú. Bělá u Liberka za cenu uvedenou ve
znaleckém posudku č. 1412-75/2017.
Nákup pozemku p.č. 3318 (876 m2) v k.ú. Bělá u Liberka za
cenu uvedenou ve znaleckém posudku č. 1411-74/2017.
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•

•

•
•

•

•

Nákup pozemku p.č. 3210/2 (142 m2), odděleného z pozemku p.č. 3210 v k.ú. Prorubky za cenu uvedenou ve znaleckém posudku č. 1408-71/2017.
Výběr dodavatele na akci Rekonstrukce VO v obci Liberk –
místní části Liberk, Hláska, firmu D-energy Rychnov nad
Kněžnou. Podpis Smlouvy o dílo č. 201709/I se společností Denergy s.r.o., přičemž plnění dle této smlouvy bude zahájeno
na základě výzvy objednatele po přidělení finanční podpory
z Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
Podání žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR o dotaci
na Opravu místní komunikace Liberk – Prorubky.
Zpracovanou projektovou dokumentaci na Opravu místní komunikace Liberk – Prorubky firmou Ateliér dopravních služeb, Hradec Králové.
Zpracovanou projektovou dokumentaci na Opravu místní komunikace Bělá, Liberk firmou Ateliér dopravních staveb, Hradec Králové.
Zpracovanou projektovou dokumentaci na Opravu chodníků
u autobusových zastávek Hlásek, Liberk firmou Ateliér dopravních staveb, Hradec Králové.

Platební terminál
Od 1.11.2017 je možno platit veškeré poplatky a zboží platební kartou.
Akceptované platební karty:
Mastercard, Maestro, Masterpass, MasterCard Elektronic, Visa,
Visa Electron, American Express
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OKÉNKO DO HISTORIE
Dnes se s Hláškami podíváme do další zaniklé osady. Tentokrát to
bude Bukový. Někdy je také uváděný jako Buková nebo dokonce
Bukovina. Když půjdete z Benátek proti proudu Kněžné, minete po
levé straně cesty zarostlé základy starých domů a rozvaliny. Tady byl
Bukový. Kromě domků zde stávaly také dva křížky. Jeden se do
dnešní doby nedochoval, druhý z roku 1854, pomalu zapomenutý
v náletu, přežil až do dnešní doby. V loňském roce se ho podařilo
kompletně zrestaurovat. Bylo také upraveno okolí kolem křížku a
vznikl zde příjemný kout pro odpočinek a načerpání klidu (více o rekonstrukci si můžete přečíst v Hláškách č. 5/2016 v článku JUDr. Formánka). Ani se nechce věřit, že tady v dnes Bohem zapomenutém
koutě stávalo kolem 28 domů. Když se podíváme do dob nejstarších,
zjistíme, že první zmínku o Bukovém máme už z roku 1348, kdy
osada náležela majitelům hradu Potštejna, stejně jako Uhřínov.
V 15. století byl Bukový uveden v inventáři litického panství. Jedná
se tedy o velmi staré osídlení. V roce 1654 zde podle berní ruly žily
rodiny Žežulků, Rýznerů, Nentwichů, Daníčků, Krystů a Balcarů.
Z toho bylo 5 sedláků a 4 chalupníci. Bylo evidováno 155 strychů obhospodařované půdy, 9 koňských potahů, 40 krav a 26 jalovic. Jak
tomu bylo i v okolních obcích, v pobělohorské době došlo ke značnému poněmčení původně českého obyvatelstva. Respektive k dosídlení vesnic Němci. Roku 1761 stoupl počet obyvatel až na 181
duší. Nebyla zde škola. Děti docházely do školy ve Velkém Uhřínově,
stejně jako děti z Benátek, Tisové, Hutí, Pičberku a Pádolí. Škola na
Malém Uhřínově byla postavena až roce 1936. Podobně to bylo s duchovní správou. Na bohoslužby se docházelo do kostela sv. Vavřince
v Uhřínově.
Do poklidného života v malé vísce citelně zasáhla první světová
válka. Bohužel ani v Bukovém nechybí seznam těch, kteří narukovali
a z války se nevrátili. Patřili mezi ně František Neugebauer, František
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Ságner, Josef Hermann, Ferdinand Denke nebo třeba Václav Welzel,
který padl jako teprve jednadvacetiletý v Tunisu. Všechna jména
byla uvedena na pamětní desce, která byla umístěna na zmiňovaném křížku. Ten byl 30. června 1929 znovu vysvěcen. Stával před
hasičskou kůlnou nedaleko rybníčka. Ano, odhadujete správně. Bukový měl dokonce svůj sbor dobrovolných hasičů, který byl založen
roku 1928.
Kdo ví, jak by vypadalo údolí Kněžné, kdyby po druhé světové válce
nepřišel odsun. Až na několik rodin byli obyvatelé Bukového odsunuti do Německa. Osada nebyla vybrána k tomu, že
bude dosídlena. Naopak bylo
počítáno s demolicí domů a
využitím pastvin pro dobytek
státního statku. Tak se také
stalo. V roce 1948 demoliční
četa zničila většinu stavení.
O zbytek se postupně postarala příroda. Pokud jste sem
nikdy nezavítali, vydejte se
na procházku. V zimě jsou
tudy většinou prošlápnuté
běžkařské stopy, takže ani
sníh vás nemusí odradit.

(kk)
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
Obec Liberk pořádá jarní zájezd do Prahy. Milovníci muzikálů těšte
se! Pojedeme na muzikál MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU do divadla
Broadway. Představení se bude konat 28.4.2018 od 14.00 hodin.
Cena vstupenky včetně dopravy je Kč 550,- za osobu.
Francouzský královský dvůr za vlády krále Ludvíka XIV. – „krále
slunce hýří rozmařilostí, ale lid je nespokojen a hladoví. Ludvík je
arogantní král, kterého zajímají především krásné ženy, stavba paláce Versailles a plesy. Také mnoho finančních prostředků dává na
posílení a vyzbrojení armády. V Bastile je uvězněn v železné masce
bratr krále- dvojče Filip. Nad královým životem bdí kapitán mušketýrů věrný d´Artagnan. Další z mušketýrů Athos žije na svém venkovském sídle se svým jediným synem Raulem. Když však král Ludvík
XIV. Pošle Raula na jinou smrt jen proto, aby měl volnou cestu ke
krásné Louise, rozhodne se Athos s pomocí svým přátel Aramise a
Porthose vyměnit krále Ludvíka za vězněného Filipa. Pouze d´Artagnan se odmítá spiknutí zúčastnit. Jako kapitán královských mušketýrů přísahal králi věrnost. Byl také milencem Ludvíkovy matky, královny Anny Rakouské.
Královská výměna se nakonec podaří i za účasti samotného d´Artagnana, který se nakonec přeci jen rozhodne přidat k mušketýrům. Oba bratři se nakonec setkají a Ludvík chce ve vztahu svého
bratra zastřelit.
(www.divadlobroadway.cz)
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28.4. 2018
DIVADLO BROADWAY
CENA: 550,- (vstupné + doprava)
Hrají:
Josef VOJTEK, Marian VOJTKO, Josef ŠTÁGR, Petr KOLÁŘ, Bohouš JOSEF, Václav VYDRA, Václav SVOBODA, Bronislav KOTIŠ, Daniel HŮLKA,
Jaromír ADAMEC, Oldřich KŘÍŽ, Jan KOPEČNÝ, David GRÁNSKÝ, Vojtěch
DRAHOKOUPIL, Josef ŠTÁGR, Martin ŠEMÍK, Tomáš TRAPL, Michaela GEMROTOVÁ, Alžbeta BARTOŠOVÁ, Marianna POLYÁKOVÁ, Peter PECHA,
Josef VÁGNER, Vojtěch DRAHOKOUPIL, Helena VONDRÁČKOVÁ, Iva MAREŠOVÁ, Radka FIŠAROVÁ, Pavlína ĎURIAČOVÁ, Leona STŘÍBRNÁ
ČERNÁ Michal KAVALČÍK, Josef LAUFER, Martin SCHREINER, Patricie
FUXOVÁ, Berenika SUCHÁNKOVÁ, Františka STROPNICKÁ, Nelly ŘEHOŘOVÁ
Tvůrci muzikálu: Michal David, Oldřich Lichtenberg, Bryan Adams, Libor
Vaculík, LOU FANÁNEK HAGEN, Richard Genzer, Michal Suchánek

www.muzsezeleznoumaskou.cz
PRODEJ LÍSTKŮ na Obecním úřadě v Liberku
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DĚNÍ V OBCI
Zpevnění ploch u kontejnerů
V druhé polovině října byla zpevněna čtyři stání pod kontejnery.
V Liberku u bytovek, v Hlásce u ubytovny a na otočce a stání na
Rampuši, u bývalého kravína. Tuto akci realizovala firma Pavel
Nejman z Ještětic a hodnota celého díla je 143 137,88 Kč bez DPH.
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Výstavba polní cesty v k.ú. Hláska
Náklady obce Liberk na vybudování nové cesty byly 722 001,17 Kč
bez DPH. Na místě prašné a nevyužívané polní cesty byla vybudována cesta s novým podkladem - s asfaltovým povrchem a zpevněnými krajnicemi. Tato cesta přímo navazuje na novou polní cestu na
katastrálním území Bělá u Liberka, kterou vybudoval Státní pozemkový úřad ČR.

Liberk, posilující zdroj vody
za
finanční
Zpracovaná projektová dokumentace Realizováno
řeší napojení nového zdroje vody, podpory Královéhradeckého
který byl vybudován na pozemku p.č. kraje
3005 v k.ú. Rampuše. Firma Jiří Šíma,
DiS. Rychnov n. Kněžnou projektem řešila nedostatek pitné vody
v obecním vodovodu Liberk, Hláska a Bělá v letních měsících. Již po
tři roky musel provozovatel, AQUA SERVIS a.s., Rychnov n. Kněžnou
vodu do vodojemu dovážet z Rychnova nad Kněžnou. Celkové náklady na zpracování projektové dokumentace byly 441 732,95 Kč s
DPH. Tato projektová dokumentace byla zpracována za finanční
podpory Královéhradeckého kraje z dotačního programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod“ ve výši 300 000,- Kč.
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NOVÁ CESTA - SOBINA
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Demolice kravína v Liberku
Proběhlo výběrové řízení na dodavatele. Vítězným uchazečem se
stala firma MADOS MT s.r.o., Lupenice, se kterou byla podepsána
Smlouva o dílo ve výši Kč 3 369 912,05 s DPH. Nyní probíhají
demoliční práce.
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Přístavba kotelny u Mateřské školy
Z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví topiče v MŠ v Liberku, bylo
zastupiteli rozhodnuto o přístavbě nové kotelny. V minulé kotelně
byl kotel zapuštěn cca 1,5 metru pod úrovni terénu. Okolo kotle bylo
cca 50 cm místa na obsluhu a čištění. Vyčistit kouřovod bylo velmi
obtížné, protože v tomto prostoru musel být ještě žebřík. Nyní je stávající kotel umístěn nad terénem a okolo kotle je dostatek místa na
obsluhu i čištění. Stavební práce provedla firma KERSON spol. s.r.o.,
Dobré 80 a náklady obce byly 234 798,45 Kč s DPH.
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Vítání nových občánků

V sobotu 14.10.2017 přivítal pan starosta na obecním úřadě v Liberku nové občánky. Vítání dětí se zúčastnilo 6 rodin. O kulturní program se postaral Vojtěch Štěpánek a děti z naší Mateřské školy. Slovem provázela paní Mgr. Milena Pišlová. Přejeme novým občánkům
i jejich rodičům hodně zdraví, rodinnou pohodu a radost ze života.
(OÚ Liberk)
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KAM ZA KULTUROU
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VÁNOČNÍ KONCERT
PÁSMO VÁNOČNÍCH PÍSNÍ
V PODÁNÍ
SBORU PĚNICE Z ČESKÉ SKALICE
KLÁVESY, KYTARA, ZPĚV
(8 zpěvaček + hudebníci + kapelník)

v LIBERKU
V PÁTEK 15.12.2017 od 17.30 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla
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Vánoční jarmark v Rychnově nad Kněžnou

2. prosince 2017 od 9 do 17 hod.
Prodejní výstava lidové dovednosti 60ti prodejců
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 20 Kč
•
•
•
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perníčky keramika, dřevo, svíčky, ozdoby, šperky,
uzeniny, dřevo, svařák, káva, mošt
vánoční koledy před divadlem v 9.30 hodin
vánoční pohádka pro děti v 10.30 hodin
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Lidové vánoce v českých a moravských vesnicích
4. prosince 2017 v 19 hod.
Povídání o dobových zvycích a vánočních písních a koledách.
Vstupné: 120 Kč
Místo konání: Společenské centrum - kino
Předprodej od 20. 11. od 13 hodin

(www.kulturark.cz)
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Na www stránkách obce Liberk
(www.obec-liberk.cz) naleznete nově kalendář SVOZU ODPADU. Je zde celkový přehled všech svozů, nebo si může zvolit druh odpadu.

Vyváženy jsou následující druhy odpadu:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Komunální odpad
Plasty
Papír
Sklo
Kov
Biologicky rozložitelný odpad

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, Kultura Rychnov nad Kněžnou
Autoři fotografií: Obecní úřad Liberk, Bc. Kateřina Kovaříčková (kk),
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 LEDNU 2018, uzávěrka je 31.12.2017
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