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číslo 2, ročník 2018

Vážení spoluobčané,
do rukou se Vám dostává jarní
vydání našeho zpravodaje.
Pevně věřím, že každý v něm
najde něco zajímavého. Přeji
Vám pěkné jaro plné sluníčka.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.3.2018

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
90
158
200
70
29
143
690

Muži
48
84
104
34
16
74
360

Ženy
42
74
96
36
13
69
330

Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2018

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 9.2.2018 na Hlásce se konalo 23. zasedání zastupitelstva
obce Liberk
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
✓ Prodej pozemku p.č. 2637/1 (704 m2) v k.ú. Velký Uhřínov manželům xxxxx za cenu 49 280,- Kč, stanovenou
znaleckým posudkem.
✓ Prodej pozemku p.č. 877/33 (2 m2) v k.ú. Liberk manželům xxxx za cenu 300,- Kč, stanovenou znaleckým posudkem.
✓ Nákup pozemků p.č. 3561 (12 m2) a 3562 (9 m2) v k.ú.
Liberk od manželů xxxxx za cenu 990,- Kč, stanovenou
znaleckým posudkem.
✓ Cenovou nabídku od firmy DABONA s.r.o. RK ve výši Kč
340 000,- bez DPH na zpracování projektové dokumentace na opravu budovy bývalé školy v Bělé.
✓ Výstavbu nové autobusové zastávky v Prorubkách podle
projektu Ing. Suskeho ve výši 414 823,63 Kč bez DPH.
✓ Výstavbu „Přivaděče k požární nádrži v Bělé“.
✓ Podání žádosti o dotaci na akci „Posilující zdroj vody- Liberk“ na KHK do programu Rozvoj infrastruktury v oblasti
zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod.
Hodnota akce bude do Kč 6 000 000 Kč bez DPH.
✓ Cenovou nabídku ve výši Kč 7 000,- Kč bez DPH od firmy
DABONA s.r.o. RK na zpracování žádosti do programu
Rozvoj infrastruktury v oblasti zásobování pitnou vodou
2
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a odvádění odpadních vod o dotaci na akci „Posilující
zdroj vody – Liberk“.
✓ Podání žádosti o dotaci do POV KHK 2018 na akci „Oprava
místní komunikace Bělé – Liberk“ ve výši 1 921 639,48 Kč
bez DPH a realizaci opravy v roce 2018.

✓ Cenovou nabídku ve výši Kč 26 000,- bez DPH od firmy
DABONA s.r.o. na zpracování žádosti o dotaci a zpracování výběrového řízení na akci „Oprava místní komunikace Bělá – Liberk, do Programu obnovy venkova 2018
Královéhradeckého kraje.
✓ Opravu sochy „Sousoší ukřižování Krista“ v Hlásce u ČOV
restaurátorem ve výši Kč 84 650,- Kč bez DPH.
✓ Cenovou nabídku na zpracování pasportu drobných památek na území obce Liberk ve výši 250,- Kč bez DPH za
každou památku.
✓ Nájemní smlouvu s paní xxxxxx na pronájem nebytového
prostoru, jedné místnosti, v budově č.p. 61 na Hlásce o
výměře 30 m2. Nájemné se sjednává dohodou ve výši Kč
5 000,- Kč s DPH za 1 rok užívání.
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Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
✓ Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro Kulturu RK
s.r.o. ve výši Kč 9 000,- na nákup knih do výměnného fondu
Městské knihovny v RK.
✓ Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá na
občerstvení pro účinkující při konání Tříkrálového koncertu
v Bělé ve výši Kč 1 500,-.
✓ Žádost o dotaci a veřejnoprávní smlouvu pro ZO ČSOP Prorubky na drobné ceny pro děti při pořádání Dětského karnevalu v Prorubkách ve výši Kč 1 500,-.
✓ Žádost o příspěvek ve výši Kč 24 000,- na pečovatelské
služby v Domově s pečovatelskou službou v RK pro pana
xxxxx z Uhřínova.

Zastupitelstvo neschválilo:
✓ Opravu polní cesty na pozemku p.č. 396/1 v k.ů. Velký Uhřínov.
✓ Žádost o dotaci ve výši Kč 12 000,- pro Základní školu a Mateřskou školu Trivium Plus o.p.s. Dobřany.

(OÚ Liberk)
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KDO JEŠTĚ NEUHRADIL MÍSTNÍ
POPLATEK ZA ODPADY A PSA
Poplatek za odpad a psa za rok 2018 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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NÁVŠTĚVA DIVADLA

Dne 28.4. 2018 jedeme na muzikál MUŽ SE ŽELEZNOU MASKOU do
divadla Broadway. Představení se bude konat od 14:00 hodin.
Odjíždět se bude, jako vždy, od Obecního úřadu v Liberku v 9,30

hodin.

Věříme, že si to zase pěkně užijeme. Těšíme se na Vás !!!!!

(OÚ Liberk)
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Plánované akce Obce Liberk v roce 2018:
(náklady jsou uvedeny bez DPH a dle cen projektantů)

7

-

Dokončení demolice kravína v Liberku, náklady 2 785 051,Kč.

-

Oprava chodníků u zastávek v Hlásce, náklady 886 461,- Kč.

-

Rekonstrukce VO v obci Liberk, místní část Hláska, náklady
540 737,- Kč.

-

Dokončení projektové dokumentace na kanalizaci v Hlásce,
náklady 485 000,- Kč.

-

Doplnění dětských hřišť v obci (5 místních částí), náklady
915 380,- Kč.

-

Rekonstrukce cesty Liberk – Prorubky 3 672 430,- Kč.

-

Opěrné zdi podél cesty Liberk – Prorubky, náklady
4 142 298,- Kč.

-

Zpracování dokumentace na opravu bývalé školy v Bělé,
náklady 340 000,- Kč.

-

Liberk, posilující zdroj vody, náklady 5 950 000,- Kč.

-

Oprava komunikace v Bělé, náklady 1 921 639,- Kč.

-

Vybudování přístupové komunikace ke st. poz. v Rampuši,
náklady 379 911,- Kč.

-

Vybudování přístupové komunikace ke st. poz. v Bělé.

-

Oprava kaple v Prorubkách, náklady 369 360,- Kč.
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-

Výstavba nové autobusové zastávky v Prorubkách, náklady
342 837,- Kč.

-

Oprava sousoší v Hlásce (u ČOV), náklady 84 650,- Kč.

-

Přivaděč k požární nádrži v Bělé, náklady 326 569,- Kč.
Jiří Šimerda, starosta obce

MALOVANÁ MAPA NOVINKA
Rádi bychom Vás informovali o novém
turistickém produktu nejen pro turisty,
kterým je ručně malovaná mapa
Rychnovska. Malovaná mapa je ruční
dílo do posledního detailu vypracované
člověkem. Lze ji zakoupit na Obecním
úřadu v Liberku za cenu Kč 60,-.
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KOMPOSTÉRY - PŘEDÁNÍ

Během měsíce dubna - květen 2018 bude probíhat rozvoz kompostérů o objemu 1.064 litrů všem zájemcům, kteří vyplnili dotazník.
Předání kompostérů dojde na základě podepsané smlouvy s obcí Liberk na dobu 5-ti let. Zájemcům budou dovezeny přímo domů. O
termínu a hodině Vás budeme předem informovat.

(OÚ Liberk)
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OKÉNKO
„…a on tam stál a koukal do polí. Stál jak král, sám v celém okolí.“
Kdo by neznal známou folkovou písničku. Znalí vědí, že je o stromu.
A právě stromům, pro mnoho lidí banalitě, bude věnovaný dnešní
příspěvek. Za národní strom je všeobecně považovaná lípa. V našem
okolí stojí nejčastěji jako solitér nebo ve skupině 2-3 stromů. Tato
dřevina vyniká především svou dlouholetostí. Přesné stáří odhadujeme často jen těžko. Víme jen, že naši rodiče, prarodiče si ten strom
pamatují takový, jak ho známe my dnes. Můžeme tak odhadnout, že
strom je asi 100,150 nebo i více let starý. Lidé k nim vždy vzhlíželi.
V jejich stínu se stavěly lavičky pro odpočinek. Věšely se na ně svaté
obrázky, křížové cesty. Stavěly se u nich kapličky nebo křížky. Čím
starší strom byl, tedy čím více generací si ho pamatovalo, tím větší
se těšil úctě. Když se se stoletým stromem třeba vinou počasí něco
stalo, dlouho se na to vzpomínalo: „Pamatujete? To byla ta bouřka,
jak kulový blesk rozštípl lípu u Dušánků…“
Samostatnou kapitolou jsou pak dnes tolik zatracované aleje.
Vysazovaly se tak, aby tvořily hranice pozemků, lemovaly břehy potoků nebo hráze rybníků. Využívalo se buků, lip, jilmů, ale i javory,
platany nebo ovocné stromy. Nejznámější jsou ty, které lemují silnice. Máme jich kolem sebe pár. Aleje kolem cest měly svůj význam.
10

Hlášky z Liberka
číslo 2, ročník 2018

Ty první se začaly vysazovat už ve středověku, ale nejvíce jich vzniklo
za vlády Marie Terezie. Vytvářely souvislý stín. Pěší, ať už vojsko
nebo civilní obyvatelstvo, ale i povozy tak měli pohodlnější cestu za
teplých letních dnů. V zimě pak stromořadí fungovalo jako větrolam
a ve vysokém sněhu jasně ukazovalo, kudy vede cesta.
Věřte tomu nebo ne, ale stromy si našly své místo i v kronikách. Jednak v trochu negativním smyslu, když například při těžbě
došlo k nějakému smrtelnému úrazu. Stromy se často vysazovaly
jako památka na nějakou událost. V uhřínovské kronice se například
píše, že 24. dubna 1854 byly vysazeny u kostela dvě lípy na počest
sňatku císaře Františka Josefa I., které o mnoho let později zničila
větrná bouře. Byly ale nahrazeny novými stromy.
Ovšem daleko zajímavější jsou poznámky kronikářů, kolik
ovocných stromů se ve vsi nacházelo. Ovocný strom byl totiž tady
v podhůří takový malý poklad. Ovoce z něj se zpracovalo ve formě
povidel, křížal nebo marmelád do posledního plodu. Jablka dobře
uložená ve sklepě vydržela až do jara. Prorubská kronika z r. 1928
uvádí přesně, které odrůdy zde v tomto období rostly. Z jabloní to
byly renety, panenská, letní, ruská odrůda Císař Alexandr, malináče
nebo grávštýnská jablka. Z hrušek můžeme jmenovat Boscovy lahvice, malé šedé, bretaňské muškátové hrušky nebo máslové hrušky.
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Nechyběly ani červené a žluté třešně, švestky, ale také meruňky a lískové a vlašské ořechy. Zmínka je taktéž o rybízu, ale pouze
červeném. Bílý a černý se zde nepěstoval, stejně jako broskve. A teď
už dost čtení. Nastává totiž období stříhání stromků, takže vzhůru do
práce.

12
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ŠKOLKOVINKY
Jaro se nám kvapem blíží a ani my ve školce nezahálíme a krátíme si
poslední zimní dny pestrým programem. V prvním únorovém týdnu
to ve školce „hrálo všemi barvami“. Každý den v tomto týdnu přišly
děti do školky oblečené v určené barvě, ke které se pak vázal celý
denní program. Také jsme v rámci týdne „Kniha je náš kamarád“ navštívili dětské oddělení knihovny v Rychnově nad Kněžnou, kde se
děti formou malinké besedy s paní knihovnicí seznámily s tím, jak to
v takové knihovně vypadá a jak se máme chovat ke knihám. Děti byly
z knihovny nadšené… a nejen z knihovny. Zážitky nás provázely také
celou cestu autobusem ☺. Nyní v březnu nás ve školce čeká „maškarní dopoledne“, na které se všichni moc těšíme. Březen rovněž přinese již tradiční vynesení Morany, abychom tak ukončili zimní období a přivítali jaro. Tento měsíc se také samozřejmě ponese v duchu Velikonoc, které mají děti moc rády.

Do dalších Hlášek Vám přeji hezké slunečné dny a s nimi mnoho pozitivní energie.

Bc. Nikola Malíková
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DĚNÍ V OBCI

Nová interaktivní tabule v Mateřské škole v Liberku
Dne 19. 3. 2018 proběhlo slavnostní předání Interaktivního displeje
Multiboard Barvínek “65 Mateřské škole v Liberku. Jedná se o nejmodernější dotykové zařízení s rozlišením 4K, jež podporuje digitální
vzdělávání dětí ve všech oblastech předškolní výuky. Displej v sobě
zahrnuje integrovaný plnohodnotný počítač, díky kterému je s ním
možná práce jako s klasickým PC (lze využívat programy Microsoft
Office, cloudové úložiště, připojit se k internetu, přehrávat videa
atd.). Součástí interaktivní tabule je balíček vzdělávacích aplikací Digitální školička, software na kreslení, psaní a vytváření úloh, mikrofon pro procvičování logopedie a tiskárna pro množení pracovních
listů. Zařízení v ceně 139 000 Kč vč. DPH věnovala školce společnost
MADOS MT s. r. o., jejíž ředitel pan Ing. Ivo Muthsam přeje všem
dětem i paním učitelkám mnoho příjemných zážitků strávených přípravou do školních lavic.
Ing. Irena ANDRŠOVÁ, MADOS MT, s.r.o.
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Dětský karneval na Prorubkách

Tradiční dětský karneval se konal letos v Prorubkách. I přes všudypřítomnou chřipku přišlo 26 dětí, které si odpoledne náležitě užily.
Zasoutěžily si, zatancovaly a čekalo je i vystoupení kouzelníka. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a budeme se těšit opět za rok.
(kk)
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Novinky na rok 2018 v oblasti zateplování
bytových domů v IROP
Podpora pro energeticky úsporná opatření v bytových domech pokračuje v IROP i v roce 2018. Řídicí orgán IROP vyhlásil 12. 1. 2018
pro vlastníky bytových domů 78. výzvu Energetické úspory v bytových domech III. Žádosti o podporu je možné podávat od 2. 2. 2018
a příjem žádostí potrvá do vyčerpání alokace výzvy (3,5 mld. Kč),
maximálně do 29. 11. 2019.
Nová 78. výzva plynule navazuje na 37. výzvu Energetické úspory
v bytových domech II, ve které byl příjem žádostí ukončen 12. 1.
2018. Od listopadu loňského roku byl v této výzvě patrný razantní
nárůst počtu podávaných žádostí o podporu i nárůst objemnějších
projektů.
78. výzva přináší nové možnosti pro podporu bytových družstev,
která sice nejsou výhradním vlastníkem bytového domu, ale v souladu s národní legislativou vykonávají funkci správce bytového
domu do doby založení společenství vlastníků jednotek. Aktuálně se
pro tato družstva podařilo vyjednat možnost získání podpory za celý
bytový dům. Pro společenství vlastníků jednotek a fyzické osoby přibyla nově možnost v určitých případech podat žádost o podporu
mimo režim veřejné podpory a de minimis. Pro některé typy projektů došlo k rozšíření způsobilých výdajů. Snížen byl také počet povinných příloh žádosti nebo počet povinných indikátorů projektu. V
červnu loňského roku se podařilo vyjednat také příznivější podmínky
pro čerpání podpory na plynové kondenzační kotle nebo tepelná
čerpadla. Z předložených projektů je patrné, že i tato změna se setkala se zájmem.
19
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Stejně jako v předcházejících výzvách platí snížené technické nároky
pro bytové domy, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí
v památkové rezervaci nebo v památkové zóně. Pro tyto domy může
být vzhledem k památkové ochraně obtížné provést kompletní
úpravy s cílem uspořit požadované množství celkové dodané energie, a proto v těchto případech pro získání 30% podpory postačí zateplit některé konstrukce pouze na úrovni normových požadavků.
Obdobně pro získání podpory pro změnu zdroje tepla platí mírnější
podmínky na technický stav bytového domu.
Podrobnější informace o 78. výzvě Energetické úspory v bytových
domech III. naleznete na webu IROP.
„webu
IROP“
vložit
odkaz:
https://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-78-Energetickeuspory-v-bytovych-domech-III)
Projektové záměry lze konzultovat na regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky, které je zprostředkujícím
subjektem IROP.
„regionálních pracovištích Centra pro regionální rozvoj České republiky“ vložit odkaz: http://www.crr.cz/cs/kontakty/kontaktniosoby-k-vyzvam/78-vyzva/
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AKCE MUZEA A GALERIE
ORLICKÝCH HOR
BŘEZEN – DUBEN 2018
Plachetkův památník
Celoroční provoz
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující zástupce
Plachetkův památník
255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných exemplářů. Sbírka
Expozice představuje ucelenou ornitologickou sbírku obsahující záje výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky (1877-1961), rodáka z
stupce 255 ptačích druhů. Vystaveno je na 700 preparovaných
Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka Českosloexemplářů. Sbírka je výsledkem celoživotní práce Karla Plachetky
venské ornitologické společnosti a mnoha dalších ornitologických spolků
(1877-1961), rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzaa organizací.
kladatele a činovníka Československé ornitologické společnosti a
mnoha dalších ornitologických spolků a organizací.
Celoroční provoz
Fotohistorie města Rychnova
Celoroční provoz
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná na 228
Fotohistorie města Rychnova
fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnovější pak z
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren připomíná
konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného
na 228 fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí z 19. století, nejnoživota lidí, i důležité historické události jako oslavy osvobození v roce
vější pak z konce 2. světové války. Snímky v expozici zaznamená1945.
vají kromě běžného života lidí, i důležité historické události jako
oslavy osvobození v roce 1945.
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busu v Bošíně (50◦2’1.517" N, 16◦12’13.219" E). Exkurze do lesních pobotanické společnosti V sobotu 14. 4. 2018, sraz v10 hodin na zarostů lužního lesa přirozeného charakteru s monumentálními věkovitými
stávce autobusu v Bošíně (50◦2’1.517" N, 16◦12’13.219" E). Exstromy. Projdou se také luční porosty bývalé obory a bažantnice s význačkurze do lesních porostů lužního lesa přirozeného charakteru s monými solitéry, s parkovou úpravou a s rybníkem Postolov.
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bývalé obory a bažantnice s význačnými solitéry, s parkovou úpravou a s rybníkem Postolov.
27. 4. 2018 od 15 hodin
Jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí
Tradiční jarní vycházka botanika Jana Doležala do okolí Týniště
nad Orlicí za místní zajímavou květenou. Sraz účastníků u Městské
knihovny v Týništi nad Orlicí v 15 hodin. Přesná trasa bude dle počasí upřesněna.
28. 4. 2018 od 9:30
Lichenologická exkurze do PR Stráž – Skalky (CHKO Jeseníky)
Exkurze ve spolupráci s Vlastivědným muzeem v Šumperku. V sobotu 28. 4. 2018, sraz o půl desáté na železniční stanici v Ostružné
(500◦11’0.785" N, 170◦3’2.733" E). Exkurze do území v nadmořské
výšce 730 - 800 m za teplomilnou květenou. Část Skalka představuje převážně odlesněný hřbítek s výchozy vápencových skal s několika malými lomy. Smilkovou pastvinu Stráž doplňují na příkrém
svahu modřínové solitéry.

Orlická galerie a výstavní sály muzea
2. patro Kolowratského zámku
Kolowratská 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Tel.: 494 534 015, e-mail: moh@moh.cz, galerie@moh.cz
www.moh.cz
28. 4. – 2. 9. 2018
Výstava na téma „Kvetoucí louky Karla Langera (1878-1947)
Kolekce prací Mařákova žáka a předního českého krajináře, rodáka
z Jaroměře, který se zapsal do povědomí diváků svými obrazy
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kvetoucích luk a lesních zátiší. Výstava je sestavena z českých veřejných sbírek i majetku soukromých sběratelů.

Sýpka – Muzeum Orlických hor
Horská 174, 517 61 Rokytnice v Orlických horách
Tel.: 491 616 941, e-mail: sypka@moh.cz
www.sypka-moh.cz
14. 4. 2018
Přednáška na téma „Den památek“
Mezinárodní den památek, vyhlašovaný organizací UNESCO, je
každoročně připomínán v kulturních zemích celého světa. U této
příležitosti každoročně Město Rokytnice a Sýpka – Muzeum Orlických hor představuje známé i neznámé památky Rokytnicka.

Muzeum krajky Vamberk
Vilímkova 88, 517 54 Vamberk
Tel.: 494 541 518, e-mail: mkv@moh.cz
www.moh.cz
16. 2. – 27. 4. 2018
Výstava na téma „130 let masného průmyslu ve Vamberku“
Nejen šikovné ruce krajkářek proslavily Vamberk. Párky a šunky
z tohoto města byly po celá desetiletí vyhlášené po Čechách, ale i
daleko za hranicemi. A to především díky Jindřichovi Kubiasovi,
který dokázal vybudovat jednu z nejúspěšnějších českých uzenářských továren.
Změny akcí vyhrazeny.
(Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou)
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VELIKONOČNÍ SOUTĚŽ
Plachetkův památník
Expozice
ucelenou ornitologickou
sbírku
ob-jsou neK jaru
a jeho představuje
uvítání neodmyslitelně
patří Velikonoce,
které
255křesťanských
ptačích druhů.
Vystaveno
je na
700 oslajensahující
jedním zzástupce
největších
svátků,
ale také
lidovými
preparovaných
exemplářů.
Sbírka
je jež
výsledkem
celoživami
jara. Velikonoce
jsou plné
tradic,
se dodnes
dodržují i díky
akcím,
po celé
naší zemi
budou odehrávat.
votníkteré
práceseKarla
Plachetky
(1877-1961),
rodáka z Bedřichovky v Orlických horách, spoluzakladatele a činovníka
Malujete
velikonoční
vajíčka, pečete
velikonočního
beránka
Československé
ornitologické
společnosti
a mnoha
dal- či jinou
dobrotu,
pletete velikonoční
nebo děláte velikonoční výších ornitologických
spolkůpomlázku
a organizací.
zdobu? Pošlete nám fotku vašeho tvoření a my ji otiskneme v dalším
čísle a nejzajímavější odměníme.
Celoroční provoz
Své fotky i příspěvky zasílejte na adresu: sprava.liberk@seznam.cz
Fotohistorie města Rychnova
Nedávnou historii města v prostorách bývalých kasáren
připomíná na 228 fotografií, kdy nejstarší z nich pocházejí
z 19. století, nejnovější pak z konce 2. světové války.
Snímky v expozici zaznamenávají kromě běžného života
lidí, i důležité historické události jako oslavy osvobození
v roce 1945.
14. 4. 2018 od 10 hodin
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487.porosty býními věkovitými
Projdou
luční
číslo vyjde v květnu 2018, uzávěrka je 30.4.2018
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Jarní botanická vycházka do okolí Týniště nad Orlicí

