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číslo 5, ročník 2018
Vážení spoluobčané,
horké letní dny a prázdniny jsou za námi,
děti opět ve školních lavicích. Rád bych dětem a rodičům popřál do nového školního
roku 2018 -2019 hodně trpělivosti při plnění školních povinností. Hezké podzimní
dny!
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.9.2018

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
91
154
202
72
29
146
694

Muži
48
83
106
34
16
76
363

Ženy
43
71
96
38
13
70
331

Hlášky z Liberka
číslo 5, ročník 2018

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 27.7.2018 se konalo v Liberku 27. zasedání zastupitelstva
obce Liberk

Zastupitelstvo obce schválilo následující:

o Prodej pozemku p.č. 5459 v k.ú. Malý Uhřínov panu
xxxxxxx za cenu stanovenou znaleckým posudkem č.
1510-71/2018.
o Prodej kolového traktoru ZETOR 6245 za nejvyšší cenovou nabídku Kč 256 599,-.
o Nákup nového kolového traktoru New Holland T5.85
PowerShuttle za cenu 1 065 000,- bez DPH, dle výběrového řízení od firmy AGROSERVIS ZÁMĚL s.r.o.
o Nákup nového neseného traktorového sypače PS 150 za
cenu 70 000,- bez DPH, dle výběrového řízení od firmy
AGROZÁMĚL s.r.o.
o Nákup nové sněhové čelní traktorové natáčení radlice
SR-T2 2 200 za cenu 70 900,- Kč bez DPH, dle výběrového
řízení od firmy AGROSERVIS ZÁMĚL
o Řád veřejného pohřebiště obce Liberk, pro hřbitov
v Liberku a v Uhřínově.
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Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
o Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci SDH Bělá ve výši Kč
1 500,- na ceny do soutěží a drobné občerstvení pro děti při
pořádání Ukončení léta na Bělé.
o Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci SDH Hláska ve výši
Kč 1500,- na ceny do soutěží a drobné občerstvení pro děti
při pořádání Loučení s létem na Hlásce.
o Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci xxxxxx ve výši Kč
1 500,- na ceny do soutěží a drobné občerstvení pro děti při
pořádání Loučení s létem v Liberku.
o Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci Římskokatolické
farnosti Rychnov nad Kněžnou ve výši Kč 30 000,- na opravu
tesařských prvků ve střešní konstrukci kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé.

(OÚ Liberk)
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KONEC SPLATNOSTI POPLATKU 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.
Platba na 1. pololetí roku 2018 byla do 31. března 2018
a platba na 2. pololetí je nejpozději

do 30. září

2018.
V případě bezhotovostní platby uvádějte přidělený
variabilní symbol nebo do poznámky uveďte jména
osob a bydliště.
Ten kdo ještě nezaplatil za psa na rok 2018, ať učiní
nejpozději do

30.9.2018.

Nebudou- li poplatky zaplaceny poplatníkem včas
nebo ve správné výši, vyměří mu správce poplatku
poplatek platebním výměrem nebo hromadným
předpisným seznamem. Včas nezaplacené poplatky
může správce poplatku zvýšit až na trojnásobek.
(OÚ Liberk)
4

Hlášky z Liberka
číslo 5, ročník 2018

VSTUPENKY NA MUZIKÁL
Žádáme všechny zájemce, kteří mají na OÚ v Liberku
zarezervované vstupenky na muzikál, aby si je
nejpozději do 10.10.2018 vyzvedli. Po tomto termínu
budou vstupenky nabídnuty náhradníkům.
(OÚ Liberk)

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE
Volební místnosti se otevřenou:
v pátek 5.10.2018 od 14:00 do 22:00 hodin
v sobotu 6.10.2018 od 8:00 do 14:00 hodin
Volební okrsky:
Volební okrsek č. 1.

Liberk, č.p. 70, Obecní úřad Liberk

Volební okrsek č. 2.

Hláska, č.p. 61, budova bývalé školy

Volební okrsek č. 3

Uhřínov, budova požární zbrojnice
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OKÉNKO DO HISTORIE
Už jsme navštívili několik zaniklých obcí na katastru obce
Liberk a nejinak tomu bude i tentokrát. Vydáme se na místo, které
většina z nás dobře zná. První zastávkou je Vlčinec. Písemné zmínky
o Vlčinci máme už ze 14. století, ale tehdy se jednalo pouze o les.
Název je pravděpodobně odvozen od vlků, kteří zde snad někdy žili.
Farní kronika praví, že Vlčinec leží 20 minut chůze od Liberka, tedy
dá se říci od liberské návsi. Zdejší lesy byly opravdu hluboké a také
skrývají různá tajemství. Na vlka už zde nenarazíme, ale někde ve
zdejším lese se nachází hrob Josefa Jablonského z Liberka. Byl to
zdejší kovář a otec od rodiny s dvěma malými dětmi, který se 15.
června 1846 zastřelil. Jako sebevrah ale nemohl být pohřben do
posvěcené půdy liberského hřbitova a proto ho 18. června pohřbili
právě do vlčineckého lesa.
Ale teď k radostnějším věcem. Ač se to nezdá, Vlčinec byl
poměrně velkou osadou. Bylo zde 9 domů a v nich v roce 1880 žilo
47 osob, z toho 45 Němců a 2 Češi. Můžeme jmenovat rodinu
Kheilovu nebo Rufferů, ale také Klemovi, Müllerovi, Faichtingerovi a
Biedermannovi. A právě rodina Rufferova z Vlčince čp. 4 se už v 18.
století zasloužila o postavení malé kaple. Byla to kaple Panny Marie
6
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Lourdské a byla postavena z kamene. V roce 1930 pak pan František
Biedermann s pomocí příbuzných pořídil do kaple zvonek o váze 35
kg. Posvětil ho pan farář Josef Volf za přítomnosti věřících z širokého
okolí. Kaple stojí dodnes, ale bohužel je v dost neutěšeném stavu a
cesta k ní už je také celkem krkolomná, ale pokud budete mít během
hezkého podzimního odpoledne dlouhou chvilku, můžete se do
Vlčince ke kapli vypravit. Stále je zanesená v mapách.
Hned vedle Vlčince jsou malé a také téměř zapomenuté
Nemanice. Ty byly trochu menší. Žilo zde jen asi 31 obyvatel, opět
většinou Němci a to celkem v 5 domech. Obě tyto osady byly za
krušných let války součástí sudet. Jak lze odtušit z názvu, někde
hluboko v minulosti byly obě vesnice české. Vlivem německé
kolonizace v 17. století ale došlo k jejich poněmčení. Po druhé
světové válce bylo obyvatelstvo až na výjimky odsunuto. Domy
zůstaly opuštěné a byly odsouzené vlastnímu osudu. Dnes jsou z
většiny už jen ruiny. Několik chalup, které zůstaly obydlené,
obhospodařují rekreanti, a tak se alespoň částečně život do těchto
končin vrátil. Jen dnes jsou domy utopené v lese a dříve byly okolní
svahy vymýcenými pastvinami, na kterých se pásl dobytek. To už si
lze skutečně jen těžko představit.
(Katka Kovaříčková)
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DĚNÍ V OBCÍCH
Bělá
Probíhající opravy kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé
Záchrana kostela sv. Jana Nepomuckého v Bělé je bezpochyby běh
na dlouhou trať. Nicméně první kroky jsou již učiněny. V rámci realizace projektu „Bělský kostel“ v současné době probíhá částečná výměna střešní krytiny a výměna oken. Renovace se dočkají i vstupní
dveře.
K pracím na kostele se přidali i účastníci letního ministrantského tábora, kteří s námi strávili úterní odpoledne při úklidu kolem kostela,
čištění kamenné dlažby. Parta mladých lidí se do práce ochotně zapojila bez nároku na odměnu. Opékání špekáčků bylo jen malým
poděkováním za odvedenou práci.
Ve středu 29. 8. 2018 se pak u kostela konala mše svatá, kterou celebroval Mons. Josef Socha, generální vikář. Mše byla sloužena
venku, protože probíhající opravy nedovolovaly vstup do kostela.
Mons. Socha přijel podpořit nejen všechny aktivity, které vedou
k obnově kostela ale také mladé ministranty.
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Mons. Socha přijel podpořit nejen všechny aktivity, které vedou
k obnově kostela ale také mladé ministranty.
Po mši si společně se starostou prohlédli dřevěný kostel sv. Petra a
Pavla v Liberku. Společná večeře na liberské faře byla příjemným
zakončením středečního dne. Při mši svaté bylo na obnovu kostela
sv. Jana Nepomuckého věnováno 1.570,- Kč. Tyto prostředky byly
uloženy na obecním úřadu v Liberku. Všem, kteří podporují snahu
za záchranu bělského kostela, bychom touto cestou ještě jednou
rádi poděkovali. Poděkování rovněž patří SDH Bělá za zapůjčení lavic
na venkovní mši a paní Doskočilové za prohlídku liberského kostela.
Marie Chudobová
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Ukončení prázdnin aneb hasičský den na Hlásce
V sobotu 25.8. jsme se sešli v hojném počtu na Myslivecké chatě,
kde byly připraveny soutěže pro děti, skákání v pytli, malování křídou, hod na plechovky, překážkový slalom a mnoho dalších... Děti za
soutěže obdržely drobné odměny. Nechyběla ani střelba ze vzduchovky a hasičské stříkání na terč, pro všechny bylo připraveno grilované prasátko a vychlazené pivečko. Zdatné kuchařinky napekly ke kafíčku buchtičky, pusinky, koláčky. Počasí nám přálo, akce
se vydařila.
Děkujeme za příspěvek MÍSTNÍM HASIČŮM A OBCI LIBERK.
(Martina Kotyzová)
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Chalupářský volejbalový turnaj 11.8.2018
Malý Uhřínov
V sobotu dne 11.8.2018 za krásného letního počasí proběhl v rekreační osadě Malý Uhřínov 7. ročník Chalupářského volejbalového turnaje - mixů (2 ženy a 4 muži v jednom týmu) za účasti jedenácti družstev, když dvanácté se odhlásilo v předvečer turnaje.
Hrálo se tradičně na dvou travnatých kurtech, tentokrát poznamenaných suchým a teplým počasím.
Družstva byla rozdělena do dvou skupin ( jedna byla šestičlenná,
druhá pětičlenná), ve kterých se hrálo systémem každý s každým
na dva hrané sety do 18ti bodů. O bezchybný rozpis zápasů a pomoc
při řízení turnaje se postarala Evča Špringrová. V průběhu turnaje
byly k vidění zajímavé zápasy velmi dobré kvality. Vítězové skupin
hráli o první dvě místa, druzí o třetí a čtvrté, atd., družstvo na šestém místě bylo automaticky poslední, jedenácté. Turnaj skončil
bez úrazů a protestů v 18 hodin vyhlášením výsledků. Ceny, rovněž
tradičně, si družstva vybírala v pořadí dle umístění, a to za účasti Jiřího Šimerdy, starosty našeho regionu, který se i velkou měrou podílel na přípravě turnaje.
Pořadí v turnaji: 1/ WBAC "B" 2/ WBAC "A" 3/ Příchozí 4/ A je
to! 5/ Promile Praha 6/ Chalupáři 7/ Černé mamby 8/ Brutus 9/
Bumbálka 10/ Hradečáci "A" 11/ Hradečáci "B" . Vyhodnoceni
byli rovněž hráč/hráčka v kategoriích nejmladší a nejzkušenější .
Všem patří velký dík za předvedené výkony a ukázněnost, s jakou
družstva nastupovala k jednotlivým zápasům, což, s ohledem na tropické počasí, nebyla jednoduchá záležitost! Sem patří zmínka,
že řada zúčastněných využila přestávek k osvěžení v místním rybníku.
14
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Od 18ti hodin k poslechu i tanci hrála skupina „Po svých“, jejíž hudba
zněla téměř do jedné hodiny.
Na doplnění ještě pár čísel:
- účast 70ti hráčů a hráček
- přihlíželo průběžně 140 spokojených diváků
- odehráno bylo celkem 30 zápasů, 25 ve skupinách a 5 ve finále
Turnaj v tomto rozsahu by nebylo možné realizovat bez sponzorů,
kteří buď umožňují nakoupit hodnotné ceny, nebo tyto přímo poskytnou, patří jim můj obrovský dík! Jmenovitě se jedná o následující:
1/ Firmy a instituce: OÚ Liberk, Sklo porcelán Janeček, Obchod
U Benešů, Škoda Auto, Odbory Škoda Auto, Pivovar Rampušák Dka,
Auto SAS Solnice, Koželužna Solnice, Drůbežárna Semechnice, Cisco
Praha, Orlické Hory s.r.o., Konzum Ústí n.O., Démos HK, Exekutorský
úřad RK - B. Brychta, Elmopa - Marian Pavel, Podorlická kartonážní
Dka - Jarda Liška, Maso uzeniny Kališ, Nářadí Švarc
2/ Jednotlivci: Láďa a Věra Klabenešovi Skuhrov n.B., Jarča a Jirka
Paštovi Skuhrov n.B., Jirka Šimerda Liberk, Hanka Marvanová RK,
Irča a Vašek Velíškovi HK, p. Tesárek HK, Petr Hofman
N.M.n.M., Štefka a Jarda Voborníkovi Bratislava
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Další velké díky směřují k ženám chalupářkám, a to D. Zahradníkové,
Maru Hejhalové, Hele Holcové, Jarči Paštové a Maru Krunčíkové
za napečení výborných sladkých i slaných zákusků. Rovněž nemalý
dík paří rodině Bukovských, která se tradičně dobře stará o občerstvení, Petrovi Šabatovi a Lukáši Vašátkovi za technické zabezpečení
turnaje, Vaškovi Vorlovi Velíškovi za fyzickou, materiální a logistickou pomoc a všem sousedům a kamarádům, kteří se hojně zúčastnili budování a následném úklidu zázemí turnaje.
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje
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Prorubky
Už od června to v Prorubkách žilo přípravami na jubilejní 30. ročník
Prorubské lávky. Vše vyvrcholilo v krásnou slunečnou sobotu, 21.
července. Účast byla skutečně hojná, ale co víc, všichni si užili
spoustu legrace. Zavzpomínali jsme také na počátky soutěže. Právě
těm, kteří lávku vymysleli, patří velký dík za vše. Na jednotlivé disciplíny se přihlásil přímo rekordní počet soutěžících, proto se sportovalo ještě v šest večer. Mimořádně byly do programu zařazeny i
skoro zapomenuté soutěže jako jsou chůdy nebo vodní lyže. Na závěr bychom rádi ještě jednou všem poděkovali, sponzorům, soutěžícím, divákům, zakladatelům i samotným organizátorům, pro které je
lávka jeden velký kolotoč.
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Putování za zlatým vejcem babky Hnízdilky
Na ukončení prázdnin nesmí chybět tradiční pohádkové putování za
zlatým vajíčkem v Prorubkách. Trasa tentokrát nebyla tak dlouhá,
jen 8 zastávek, ale zato byla připravena pro děti spousta odměn. Nakonec samozřejmě kouzelné zlaté vajíčko od babky Hníznilky a tradiční špekáček. Děkujeme všem dětem za účast, bylo to prima ☺

(Katka Kovaříčková)
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Královéhradecký kraj se rozhodl podpořit vznik Domu přírody Orlických hor. Nové návštěvnické středisko, které bude propagovat
nejvýznamnější turistické cíle, stezky a regionální produkty,
vznikne ve Zdobnici na Rychnovsku.
„Orlické hory jsou nádherná část našeho kraje. Podporou vzniku návštěvnického střediska chceme veřejnosti prezentovat dochované přírodní a kulturní dědictví Orlických hor a přiblížit potřebu ochrany a péče
o přírodu a krajinu. Dům přírody bude mít vedle přínosu pro turistiku a
ochranu životního prostředí také nezastupitelnou úlohou i ve vzdělávací
činnosti nejen pro nejmladší generaci. Vnímám jako zásadní, aby naše
děti poznaly přírodu všemi smysly a ne pouze prostřednictvím mobilních
zařízení a televize, jak ji mnohdy vnímají a chtějí vnímat,“ říká hejtman
Jiří Štěpán.
Dům přírody Orlických hor vznikne ve Zdobnici, v tamním objektu bývalé obecní školy, který obec vlastní. Ta se také stane jeho provozovatelem. Jeho součástí bude též visutá lávka od Domu přírody na protější
svah o délce 350 metrů a výšce 35 metrů nad řekou Zdobnicí. Visutá
lávka bude součástí vyhlídkové a naučné stezky Domu přírody, jež bude
navazovat na Dětský vodní svět a Louku pěti smyslů.
Dům přírody Orlických hor vznikne jako součást sítě „Dům přírody“. Tu
postupně realizuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a jejím cílem
je, aby po vzoru jiných evropských států vznikla ve vybraných chráněných územích síť návštěvnických středisek. Tato centra vítají návštěvníky při vstupu do chráněného území nebo v místě vysoké návštěvnosti
či křížení turistických tras a informují různými formami veřejnost o fenoménech představovaného chráněného území. Zvyšují povědomí o
základních principech a důvodech ochrany přírody a krajiny, podněcují
zájem a vytvářejí pozitivní vztah návštěvníků k navštívenému místu i
obecně k ochraně přírody.
(KÚ Královéhradecký)
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KAM ZA KULTUROU
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. – 31. 10. 2018
Výstava na téma „Mezi lvem a orlicí: odraz vzniku republiky
v roce 1918 na Rychnovsku“
27. říjen roku 1918 byl pro mnohé ve vnímání každodenního života
obyčejným a přesto nevšedním dnem. Dnem, který zásadně změnil
náš svět. Dnem přelomu mezi Rakousko-Uherskou monarchií a
mladou Československou republikou. Unikátní výstava ve spolupráci se Státním okresním archivem Rychnov nad Kněžnou, přiblíží
prostřednictvím archiválií a muzejních sbírek průběh vnímání tohoto dne na Rychnovsku
15. 9. – 28. 10. 2018
Výstava na téma „Potštejn a okolí v kresbách Alžběty
Dobřenské“
Kolekce autentických kresebných záznamů hraběnky Alžběty Harbuval-Chamaré, provdané Dobřenské, v nichž kreslířka zachytila
dnes již zmizelou podobu Potštejna ve 2. polovině 19. století.
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Halina Pawlowská Manuál zralé ženy
11. října 2018 v 19 hod.
Není nic špatného na tom být
zralá žena, i když slovo "zralá" mi připomíná sýr, u kterého je nejvyšší čas
ho zkonzumovat..."
Vstupné: 290, 270, 250 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej v Infocentrech Rychnov nad Kněžnou, Kostelec nad Orlicí,
Opočno, Žamberk nebo on-line.
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