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Číslo 2, ročník 2015

Léto je již v plném proudu, dětem začaly prázdniny a mnozí se těšíte na dovolenou, a proto vyhlašujeme
soutěž o nejkrásnější fotografii z dovolené – rekreujte se, foťte a posílejte snímky z dovolených i ze
společenských akcí, které v obci pořádáte . Ať tedy budete trávit své volné dny v zahraničí nebo
v Čechách, u vody, cestováním nebo doma, přejeme Vám krásné počasí, zdraví, pohodu a ať Vás Vaše
dovolená na zotavenou opravdu zotaví. K tomu přijměte další vydání našeho zpravodaje. Příjemné čtení!

Jako novinku jsme pro vás připravili 6 magnetek z projektu SESTAV SI SVŮJ SVĚT. Jde o naučnou hru pro
návštěvníky památek České republiky organizovanou Národním památkovým ústavem, při které je možno
sbírat magnetky z navštívených míst a vytvořit si tak dekorativní vzpomínku, kterou můžete stále
rozšiřovat. Cena magnetky je 30,- Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE






Během číslování hrobů na hřbitově v Liberku, které proběhlo nedávno, byla zjištěna hrobová
místa, která nejsou evidovaná. Prosíme o kontrolu – plánek je vyvěšen na hřbitově, také je
k nahlédnutí na obecním úřadě a je zveřejněn na www.obec-liberk.cz. V případě, že se
k neevidovaným hrobovým místům nikdo nepřihlásí, bude
s nimi naloženo podle zákona
o pohřebnictví
č.256/2001 Sb.
Byl vytvořen nový hřbitovní řád, do něhož můžete
nahlédnout na obecním úřadě, webových
stránkách obce a je též vyvěšen na hřbitově.
První etapa obnovy kapličky na Rampuši je již
dokončena. Kaplička má novou střechu a
hydroizolaci. Byla podána žádost na MMR na
spolufinancování druhé etapy této rekonstrukce, ve
které je plánována výměna oken a dveří, vnitřní a
vnější omítky a oprava pískovcového schodiště.
Zasedání Zastupitelstva obce proběhlo v červnu na Bělé
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FOTOGALERIE
Sbor dobrovolných hasičů Bělá uspořádal v sobotu 6.června dětský den

V sobotu 30. května uspořádal dětský den také Sbor dobrovolných hasičů na Uhřínově

SDH Uhřínov děkuje Penzionu
Zámeček za finanční příspěvek
na dětský den.
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HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Dne 16. května uspořádal Sbor
dobrovolných
hasičů
Liberk
hasičskou soutěž, které se zúčastnilo
osm družstev. Vítězem se stalo
družstvo Sboru dobrovolných hasičů
Uhřínov.

Vítězné družstvo
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ORLICKÝ POHÁR 2015
V akciové společnosti HORAL, a.s. Hláska se
konal
šestý ročník soutěžní přehlídky
červenostrakatého skotu z podhůří Orlických
hor. Orlický pohár poprvé zamířil na okres
Rychnov nad Kněžnou a pořadatelé věnovali
přípravě veškeré úsilí a nadšení. V blízkosti
farmy vznikl areál připravený i pro případ
nepříznivého počasí.
Mezi chovateli si Orlický pohár vybudoval významné místo v kalendáři, o čemž svědčí účast více jak 400
návštěvníků. Na letošním ročníku bylo předvedeno 33 krav z deseti zemědělských podniků okresů
Rychnov nad Kněžnou a Ústí nad Orlicí.
Rozhodčí a zkušený bonitér Ing. Luboš Novotný vybíral z jednotlivých skupin ta nejlepší zvířata a do finále
postoupily krávy ze Zemědělského družstva vlastníků „Štědrá“ a z Hlásky. Bláža, jak se jmenuje vítězná
kráva domácích chovatelů, obhájila titul šampionky z minulého roku a v případě, že by vyhrála příští rok
potřetí, získali by chovatelé z Hlásky Orlický pohár do trvalého držení.
Soutěžní přehlídku ukončila již tradiční divácká tipovací soutěž, která měla rekordní účast. Návštěvníci
potvrdili svou odbornou zdatnost, když 51 z nich mělo stejný názor jako rozhodčí a označilo jako nejlepší
krávu Blážu z Hlásky. Po celý den panovala přátelská atmosféra, zájemci si mohli prohlédnout farmu a
posedět, či si zatancovat při živé hudbě. Byl to jeden z nejlepších chovatelských dnů a za to patří domácím
pořadatelům dík.
Ing Bohuslav Uhlíř,CRV Czech Republic, spol.s r.o.

Zleva: Martin Langr, Ing. Viktor Hovorka, Ing. Jiří Dostál,
Ing. Ladislav Marinec – generální ředitel CRV Czech Republic, spol. s r. o.
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OKÉNKO DO HISTORIE
Asi všichni zaregistrovali, že v posledním půlroce proběhla rekonstrukce kaple na Rampuši. O rekonstrukci
samotné padla zmínka v minulém zpravodaji. Řekla jsem si proto, že by bylo záhodno dohledat něco
staršího o této památce a dalších stavbách, kterých je a bylo na Rampuši požehnaně. Což o to, myšlenka
to byla hezká, realizace už trochu pokulhávala. To, že je pramenů poskrovnu, jsem věděla už delší dobu,
ale že to není skoro vůbec nic, to jsem nečekala. No kdo hledá, najde (aspoň něco).
Tak tedy kaple (říkalo se jí také velká nebo mešní, protože právě tady se konala většina bohoslužeb) byla
postavena v polovině 19. stol. Vysvěcena potom byla v r. 1868 jako kaple Neposkvrněného početí panny
Marie. Novogotické stavbě obdélníkového půdorysu dominoval oltář s oltářním obrazem, který maloval
Václav Vysekal, člen významné a rozvětvené malířské rodiny z Kutné Hory.
Barokní kaple panny Marie Sněžné u hlavní silnice je z r. 1745. Nechala ji vystavět rodina Kafinkova.
Pamatujeme ji ještě v neutěšeném stavu.
Dnes už je také opravená.
Ale vesnice mívala ještě jednu kapličku.
Stávala v lese ve směru na Sobinu. Nechala
ji postavit rodina Novákova z čp. 40 a
vysvětit jako kapličku sv. Anny. Byla celá
dřevěná. V 19. stol. hned dvakrát vyhořela a
následně byla opravena. Postupnému
zničení a zchátrání se ale nakonec
nezabránilo. V současné době stojí na místě
kříž s tabulkou, který byl vybudován
potomky rodiny Novákových a má tuto
stavbu připomínat.
Pod původní kaplí vyvěral pramen, o kterém se vypráví, že léčí. Váže se k tomu dokonce celá pověst. Kdysi
dávno žila byla na Rampuši krásná, ale chudá dívka. Chodil za ní zdejší lesník, který se s ní chtěl oženit. Ale
jak už to na vesnicích chodí, na lesníka si myslela i jiná slečna z vesnice. A protože byla zlá a závistivá a
chtěla se konkurentky zbavit, zašla za místní kořenářkou - čarodějnicí a nechala pro dívku připravit
kouzelný nápoj. Když ho dívka vypila, na obličeji jí naskočila ošklivá vyrážka. Dívka zkoušela všechno
možné, aby se vyrážky zbavila, ale nic nepomáhalo. Stále jen plakala, z domu vycházela zahalená, aby ji
nikdo neviděl. Po nocích se modlila k bohu a panně Marii. A právě ta se jí jednou zjevila ve snu a poradila
jí, aby šla do lesa a hledala studánku. V té se pak má umýt a ošklivosti se zbaví. Dívka když se ráno
probudila, nevěděla, jestli má snu věřit, ale tonoucí se stébla chytá a tak se vydala hledat pramen. A
skutečně našla malou tůňku s křišťálovou vodou. V té se umyla a stal se zázrak. Ošklivé bradavice zmizely.
Rychle běžela zpátky do vesnice, kde se všichni nestačili divit, protože byla ještě krásnější než dřív. A jak to
chodí v pohádkách? Brzy se s lesníkem vzali a ta druhá ostrouhala. Od té doby se chodilo ke studánce
pravidelně na pouť, a aby se na ten zázrak nezapomnělo.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY

Od prvního vydání Hlášek utekl čas jako voda a my jsme tu opět, po dvouměsíční pauze, s novinkami z naší
mateřské školy.
V minulém čísle jste byli informováni o zápisu dětí do MŠ a určitě Vám "dlužíme" informaci, jak proběhl.
Na školní rok 2015/2016 bylo do MŠ Liberk zapsáno celkem sedm dětí. Od září tedy máme školku
naplněnou do posledního místečka. Letos nás opouští celkem pět dětí, které po prázdninách nastoupí do
první třídy základní školy. Loučíme se s Lucinkou Doskočilovou, Kristýnkou Štěpánkovou, Jakubem
Hartmanem, Matějem Lockerem a Ondřejem Haferou. Všem našim budoucím prvňáčkům přejeme
spoustu sil, trpělivosti a radosti v jejich další cestě životem!
Naše poslední, myslíme si vydařená, akce ve školce byla oslava Dne otců, která se konala 19.6. odpoledne
na zahradě MŠ. Tatínkové si museli poradit s Desetibojem, který obsahoval nejeden nelehký úkol. Všichni
si ale vedli skvěle, počasí se nám také nakonec umoudřilo, takže jsme si odpoledne opět dostatečně užili.
Fotografie z této akce si můžete prohlédnout níže a více jich najdete na webových stránkách MŠ.
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Všem Vám přeji za celý kolektiv MŠ krásné a šťastné léto, klidnou dovolenou
a spoustu radostných chvil strávených s Vašimi blízkými.
Tereza Štěpánová - ředitelka MŠ Liberk

ČERVENEC
Červenec to je věc,

hledat hříbky na mechu,

začínají prázdniny,

trochu dělat neplechu,

můžeš sbírat maliny

chodit pozdě spát,

nebo taky jahody

celý den si hrát

a cákat se u vody,

na kovboje, na zloděje,

borůvkami natřít nos,

pořád se tu něco děje…

každý může chodit bos,

Vybarvi obrázek podle
jednotlivých symbolů
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice je možno uveřejnit jména jubilantů pouze s jejich souhlasem.
Chcete-li touto cestou poblahopřát svým blízkým, kontaktujte nás.
SŇATEK UZAVŘELI:

Jakub Zelený a Lenka Mihulková

SOUTĚŽ O CENY
Vítězem soutěže o nejlepší májový recept se stala paní
Renata Doskočilová s tímto receptem:

Ovocný dezert z jogurtového těsta
Suroviny na těsto:
1,5 hrnku polohrubé mouky
¾ hrnku cukru krupice
1/3 hrnku oleje
2 polévkové lžíce kakaa
1,5 kávové lžičky jedlé sody
2 vejce
1 velký bílý jogurt

Suroviny na krém:
2 smetany ke šlehání
2 zakysané smetany
moučkový cukr podle chuti

Suroviny na dokončení:
ovoce podle chuti – např. čerstvé
jahody, kiwi, kompotované broskve
strouhaná čokoláda na vaření

Smícháme suroviny na těsto. Pokud se nám zdá těsto tužší, můžeme přilít trochu mléka. Těsto rozetřeme
na vymazaný a vysypaný plech a upečeme v předehřáté troubě při cca 180°C. Korpus necháme
vychladnout. Na vychladlý korpus rozetřeme krém – ušleháme 2 smetany ke šlehání, do ušlehané
smetany zlehka vmícháme moučkový cukr dle chuti a zakysanou smetanu. Navrch poklademe ovocem a
posypeme strouhanou čokoládou. Hotový dezert necháme v lednici ztuhnout nejlépe do druhého dne.
Soutěž o ceny stále pokračuje, vzhledem k tomu, že je léto v plném proudu, posílejte nám fotografie
z dovolených. Vítězné snímky zveřejníme v příštím čísle a jejich autora odměníme. Uzávěrka soutěže je
31.srpna 2015.

PRODEJNY
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Smíšené zboží Hláska

Pojízdná prodejna - středa

po,stř,pá 8.00 – 10.00
15.00 – 16.30
sobota 8.00 – 10.00

Liberk
Prorubky
Uhřínov

14.20
14.50
15.50
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Chlazená drůbež ze Žumberka
1 x za dva týdny –Liberk náves
čtvrtek 15.10 – 15.15

Prodej živých kuřic v Liberku
v termínech 2.a30.7., 20.8. a 3.9.
Nutno objednat na 722 162 246
více na www.obec-liberk.cz

WEBOVÉ STRÁNKY OBCE
Naše webové stránky www.obec-liberk.cz jsou pravidelně aktualizovány. Kromě
nových fotografií ve fotogalerii, byly přidány nové informace o otevírací době
obecních knihoven v Liberku, Hlásce a na Bělé. Informace o přečíslování hrobů na
hřbitovech, územní plán s urbanistickou studií obce Liberk. Pro turisty jsou nově
zveřejněny informace o cyklotrasách a cyklobusech. Přehled upomínkových
předmětů, které je možno zakoupit na našem obecním úřadě. Máte-li zájem
dostávat upozornění na aktualizaci webových stránek, využijte odkaz
INFORMACE E-MAILEM.

DEVATERO artikul Kačenčiných
2 O osudu říše této rozhoduje paní hor Kačenka a vláda její, kteroužto z vůle
princezny hor starostové obcí horských a podhorských tvoří.

KAM NA VÝLET
Za umělci našich hor 1)
Rychnov nad Kněžnou – Vamberk 5km – Rybná nad Zdobnicí 11km – Žamberk 20 km
– Kameničná 27km – Slatina 31km – Javornice 35km – Rychnov n.Kn. 42km
Tento výlet je určen pro motorizované výletníky a pro cyklisty.
Z Rychnova n.Kn. vyjíždíme po silnici I/14 směrem na Vamberk. Ve Vamberku si můžeme prohlédnout
Muzeum krajky a některé další památky. Pokračujeme směrem na Žamberk. Asi po 6km dojedeme do
obce Rybná nad Zdobnicí. V budově obecního úřadu je umístěna obrazárna, která vznikla již v roce 1938
z odkazu bývalého děkana Jana Selichara. Vedle obrazů známých osobností, jako Vincence Beneše,
Antonína Slavíčka, Herberta Masaryka a dalších, zde najdeme i díla místního rodáka Oldřicha Hlavsy, žáka
Ženíška a Hynaise.
o
o
o

Jan Selichar (1858-1941)
Vystudoval rychnovské gymnázium a po absolvování teologických studií působil jako
kněz.
Stal se předlohou pro románovou postavu kněze v Západu K.V.Raise.
Byl znám jako podporovatel českých malířů. Když mu bylo 80 let, věnoval svou sbírku
veřejnosti.

Z Rybné pokračujeme do Helvíkovic, části Žamberka, kde hned za mostem přes Divokou Orlici upoutá naši
pozornost bleskosvod Prokopa Diviše. Vedle stojí rodní domek tohoto technicky nadaného kněze.
Muzeum s jeho jménem se nachází v empírové budově při hlavní silnici v Žamberku. Z města se vrátíme
znovu do Helvíkovic, kde odbočíme směrem na Kameničnou a Slatinu nad Zdobnicí. Ve Slatině je
soustředěna rozsáhlá sbírka děl pod názvem České výtvarné umění od poloviny 19. Století po současnost.
Galerie je přístupná od dubna do října na požádání buď na obecním úřadě nebo v zemědělské a.s.
Zdobnice. Návštěvu je možno domluvit předem telefonicky. Ze Slatiny pojedeme do Javornice, kde si
prohlédneme ateliér Vojtěcha a Marie Sedláčkových (domek po pravé straně asi 200m před křižovatkou
se silnicí Rychnov n.Kn. – Pěčín. Z Javornice se vracíme do Rychnova n.Kn.1)
1)
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LUKÁŠEK, Josef. Průvodce Orlickými horami a jejich podhůřím: aneb pozvání do Kačenčiny pohádkové říše. první. Ústí
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KAM ZA KULTUROU

CHALUPÁŘSKÝ VOLEJBALOVÝ
TURNAJ
SOBOTA 15.SRPNA 2015
MALÝ UHŘÍNOV
4.ROČNÍK TURNAJE PRO SMÍŠENÁ
DRUŽSTVA OKRESNÍHO PŘEBORU
A NEREGISTROVANÁ DRUŽSTVA.
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KŘÍŽOVKA NA DOVOLENOU

Jsou případy, kdy
musí být člověk
velmi silný, aby se
……………TAJENKA
(Sully Prudhomme)

1
2
3

Děcko
Citoslovce
Československá strana lidová

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Anglicky oko
Král s oslíma ušima
Hlavní složka čokolády
Tisknout
Min.čas angl.slovesa eat
Množství
Kus dřeva
Sudokopytník
Lučina
Zastarale Prusko

14
15
16
17
18

Prst
Vábit
Zpodstatnělé sloveso bolet
Neschopný člověk
Hra s kostkami

19 Zastarale uřknutí
20 Zrazen policii
21 Trampská náhrada
toal.papíru
22 Zděšení
23 Dýmka
24 Pěvkynin hlas
25 Užitková rostlina
26 Nápad
27 Plavit se
28 Korálový ostrov
29 Oxid uhličitý
30 Mapka
31 Křestní jméno fotbalisty
Siegla
32 Psí plemeno
33 Nespisovně PONĚVADŽ
34 Spojka
35 Al
36 Vada dřeva

37
38
39

Malý knedlík
Asi
Záchod

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

Přikrývka
Smutek
Nadšení
Špatný
Spolek
Římsa
Latinsky A
Hrdina
Značka letadel
Část dramatu

50
51
52

Dělit lomem
Ruské přitakání
Imperativ singuláru NIČIT

(lyh)
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POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE
Letos probíhá druhý ročník projektu Ministerstva zemědělství „Poznej svého
farmáře“, jehož cílem je propagace malých farem, zdravého životního stylu a
možnost poznat, jaké kvalitní regionální potraviny vznikají v našem okolí.
Dne 22.srpna 2015 se bude konat 10. zastávka projektu na Rampuši v rodinné farmě Ekofarma MP,
která se zabývá chovem skotu, ovcí, prasat a výrobou sýrů, jogurtů, paštik, klobás, výrobků z vepřového a
hovězího masa.
Akce je zaměřena na rodiny s dětmi, ale také na milovníky kvalitních tuzemských potravin, kteří si mohou
prohlédnout hospodářství a ochutnat i zakoupit výrobky přímo od farmáře.
Součástí programu je také ochutnávka výrobků oceněných značkou Regionální potravina, hudební
vystoupení, dětský koutek nebo tvůrčí dílny pro rodiny. Vstup na farmu je zdarma.

ZUBNÍ POHOTOVOST
Kam k zubaři o víkendu nebo o svátcích? Na webových stránkách Krajského úřadu Královéhradeckého
kraje je aktuální rozpis služeb stomatologické lékařské služby první pomoci okresu Rychnov nad
Kněžnou rok 2015. Vybíráme z něj zubní pohotovost na dobu prázdnin.
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
04.07.
05.07.
06.07.
11.07.
12.07.
18.07.
19.07.
25.07.
26.07.
01.08.
02.08.
08.08.
09.08.
15.08.
16.08.
22.08.
23.08.
29.08.
30.08.
05.09.
06.09.
12.09.

MUDr. Šmídová Alena
MUDr. Skřičková Zdena
MUDr. Světlík Filip
MUDr. Sudová Simona
MUDr. Stejskalová Věra
MUDr. Zdeňka Jiří
MUDr. Štulík Richard
MUDr. Tancurinová Jana
MUDr. Tomanová Libuše
MUDr. Tůmová Věra
MUDr. Valešová Pavla
MUDr. Vavřičková Hana
MUDr. Veselská Renata
MUDr. Vyčítalová Marie
MUDr Seidlová Zdenka
MUDr Ptačovská Eva
MDDr. Andělová Jana
MUDr. Bahník František
MUDr. Benešová Růžena
MUDr. Beran Lubomír
MUDr. Beránek Jan
MUDr. Čapková Marie

Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Tyršova 515, Opočno
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
ZS Kout 566, Borohrádek
Kvasinská 129, Solnice
Poliklinika Rychnov nad Kněžnou
nám. Dr. Lutzowa 345, Vamberk
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
J. Pitry 344, Opočno
Poliklinika, Pulická 99, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
dr. Lützova 244, Vamberk
Skuhrov nad Bělou 17
Komenského 481, Kostelec nad Orlicí
J. Pitry 448, Opočno
Třebízského 799, Kostelec nad Orlicí
Tyršova 464, Dobruška
Poliklinika, Mírové nám. 88, Týniště nad Orlicí
Komenského 828, Týniště nad Orlicí
Komenského 366, Doudleby nad Orlicí

494 622 550
494 515 695
494 667 553
494 371 031
494 381 263
494 596 732
494 515 693
736 419 151
494 542 102
494 667 154
494 622 114
494 371 782
494 371 781
494 541 757
494 598 205
494 321 740
731 980 112
494 323 152
494 622 040
494 371 783
494 371 088
494 383 417
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