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číslo 1, ročník 2019

Vážení spoluobčané,
vánoční svátky utekly jako voda a před
námi máme nový rok 2019. Dovolte mi,
abych Vám touto cestou popřál vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí,
pohody a úspěchů.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.1.2019

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
92
152
206
69
29
145
693

Muži
48
81
109
31
16
76
362

Ženy
44
71
97
38
13
69
334

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2019

ZPRÁVY Z RADNICE

Dne 4.12.2018 se konalo v Liberku 2. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
1. Schválení aktualizace plánu společných zařízení (PSZ) pro
KoPÚ Hláska
Aktualizace PSZ Hláska z listopadu 2018 zpracovala firma
Agroprojekce Litomyšl s.r.o., změny spočívaly:
- v naprojektování doplňkových cest dle návrhu nového uspořádání
pozemků – DC 17, DC 18, DC 19, DC 20
- ve změně průběhu polní cesty - VC 4b z důvodu vhodnějšího
záboru pozemku obce a vedlejšího vlastníka
- změna LBK 812b z původního návrhu k realizaci na ponechání
v původním stavu bez vymezení pozemku a změny druhu pozemku
Tato aktualizace PSZ ke KoPÚ Hláska byla předložena k odsouhlasení
dotčeným orgánům státní správy. Vyjádřením ze dne 3.12.2018 č.j.
SPÚ 548810/2018 byla schválena.
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2. Schválení priorit realizace společných zařízení ke KoPÚ
Liberk.
1) vodní nádrž VN1
2) polní cesty HC1, VC4, VC 27
3. Schválení priorit realizace společných zařízení ke KoPÚ
Hláska:
Polní cesty:
a) VC 4a + VC 5+C 26 v k.ú. Bělá u Liberka
b) VC 11R – spojovací polní cesta k VC 4 v k.ú. Liberk pro přístup
k plánované malé vodní nádrži VN1 v k.ú. Liberk
c) HC 6 R – polní cesta vychází z intravilánu, napojuje se na lesní
cestu, za kterou zpřístupňuje zemědělské pozemky v k.ú. Bělá u
Liberka
❖ Uzavření
Mateřské
školy
27.12.-31.12.2018 a 2.1.2019.

v Liberku

v termínu

❖ Nabídku na zpracování žádosti o dotaci na MMR ČR na
projekt „Rekonstrukce objektu bývalé školy Bělé“ od firmy
DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou ve výši Kč 32 670
včetně DPH.
❖ Nabídku na zpracování žádosti o dotaci na MMR ČR na
projekt „Místní komunikace“ od firmy DABONA s.r.o.
Rychnov nad Kněžnou ve výši Kč 30 250,- včetně DPH.
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❖ Nabídku na zpracování žádosti o dotaci na MZe ČR na projekt
„Kanalizace Hláska“ od firmy DABONA s.r.o. Rychnov nad
Kněžnou ve výši Kč 36 300,-.
❖ Zřízení reservního fondu na obnovu vodovodů a kanalizací
pro obec Liberk.
❖ Navýšení kupní smlouvy č. 64/2018 dle bodu 3.6. z důvodu
navýšení kurzu eura vůči Kč v době dodání traktoru New
Holland T5.85.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
➢ Žádost a veřejnoprávní smlouvu ZO ČSOP Prorubky ve výši
Kč 1.500,- na pořádání Advetního koncertu společně s rozsvícením vánočního stromu dne 8.12.2018.
➢ Žádost a veřejnoprávní smlouvu SDH Prorubky na dotaci ve
výši Kč 1.500,- na Novoroční ohňostroj dne 1.1.2019.
➢ Žádost a veřejnoprávní smlouvu SDH Bělá na dotaci ve výši
Kč 1.500,- na nákup sladkostí pro děti při pořádání Mikulášské nadílky dne 8.12.2018 v Bělé.
➢ Žádost a veřejnoprávní smlouvu SDH Uhřínov na dotaci ve
výši 1.500,- na drobnosti pro děti při rozsvícení vánočního
stromku v Uhřínově dne 2.12.2018.
➢ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s paní xxxxxxxxxx o dotaci
ve výši Kč 3.000,- na nákup podsedáků do lavic v kostele sv.
Petra a Pavla v Liberku.
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Neschvaluje:
➢ Nabídku členství ve Sdružení místních samospráv České
republiky.
➢ Nabídku Mezinárodní policejní asociace na možnost
placené reklamy obce na dětských omalovánkách.

Dne 14.12.2018 se konalo v Liberku 3. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
➢
➢
➢
➢
➢

Rozpočet Mateřské školy v Liberku na rok 2019.
Závazné ukazatele pro ředitelku MŠ.
Střednědobý rozpočtový výhled MŠ na roky 2020-2021.
Rozpočet obce Liberk na rok 2019.
Střednědobý rozpočtový výhled obce Liberk na roky
2020-2023.
➢ Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a
odstraňování komunálního odpadu. Roční poplatek za
obyvatele a rekreační objekt stanovuje na území obce Liberk
na rok 2019 ve výši Kč 550,-.
➢ Zapojení ubyvatelů do systému nakládání s komunálním
odpadem na území obce Liberk. Pro rok 2019 se stanovuje
cena za tuto službu 2,50 Kč za ubytovanou osobu a den.
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➢ Podmínky dotačního programu č. 001/2019 – Sportovní,
kulturní a společenské akce obce Liberk na období
1.2.2019-31.12.2019. Celková předpokládaná alokace peněžních prostředků je 40.000,- a maximální výše dotace
v jednotlivém případě je 1.500,-.
➢ Rozpočet DSO Mikroregionu Rychnovsko na rok 2019.
➢ Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2020 a 2021.
➢ Zrušení usnesení č.2/2018/12 týkající se projektu
„Místní komunikace“.

Schválené žádosti o dotaci:
❖ Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá o dotaci ve výši
Kč 1.500,- na nákup surovin na výrobu nealkoholického
punče při konání Bělského punčování dne 28.12.2018 v Bělé.
❖ Podání žádosti o dotaci na projekt „Kanalizace Hláska“ na
Ministerstvo zemědělství ČR.
❖ Podání žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce budovy bývalé školy v Bělé“.

Bere na vědomí:
❖ Informaci AQUA SERVISU a.s. Rychnov nad Kněžnou,
provozovatelé obecních vodovodů o ceně vodného
na rok 2019. Cena 40,60 Kč bude za jeden m3 vody.

(OÚ Liberk)
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POPLATKY ZA ODPADY 2019
Dovolujeme si upozornit na splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2019.

!!! Výše tohoto poplatku pro
rok 2019 je Kč 550,- za osobu.
Úleva od poplatku ve výši 50 % se poskytuje podle
schválené Obecně závazné vyhlášky č. 1/2018 pro rok
2019:
a) poplatníkovi do měsíce, ve kterém dovrší nejvýše věku
3 let, a to včetně tohoto měsíce;
b) poplatníkovi od měsíce, ve kterém dovrší 65 a více let
věku, a to včetně tohoto měsíce.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31. března 2019 nebo ve dvou splátkách, vždy
nejpozději do 31. března 2019 nebo do 30. září 2019.
V případě bezhotovostní platby uvádějte přidělený
variabilní symbol nebo do poznámky uveďte jména
osob a bydliště.
Místní poplatek ze psů zůstává ve stejné výši Kč 110,- za psa.
Splatnost tohoto poplatku je do 31.3.2019.

Poplatky je možno hradit hotově, platební kartou nebo
bezhotovostní platbou.
7
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NEZAPLACENÉ ODPADY ZA ROK
2018
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 2018, bude během začátku roku 2019 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. 1/2017 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou pro rok 2018).

(OÚ Liberk)
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PODMÍNKY DOTAČNÍHO
PROGRAMU PRO ROK 2019
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

9

001/2019
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk
dne 14.12.2018
1. 2. 2019 – 31. 12. 2019
do 30.11. 2019

40.000,- Kč

1.500,- Kč

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2019

Účel podpory:
podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního
významu v roce 2019

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 pro hodnocení žádostí
Hodnotící kritéria
1.
2.
3.
4.

Počet bodů
hodnotící
škála 1 - 5

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

Podmínky pro poskytnutí dotace:
•
•
•
•
•

•
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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
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•

•
•

•

Uznatelné výdaje vznikají nejdříve 1.2.2019. Platby před podpisem smlouvy tvoří kompenzaci výdajů, pokud jsou provedeny v roce podepsání smlouvy.
Finanční prostředky lze využít pouze do 31.12.2019, 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
494 545 129,
733 525 008
731 108 496

e-mail
sprava@obec-liberk.cz
starosta@obec-liberk.cz
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NÁVŠTĚVA DIVADLA

STRAŠNICKÉ DIVADLO
23.3.2019 od 15.00 hodin
CENA: 400,(vstupné + doprava)
Francouzská situační příjemně rozverná komedie. Alexander je
úspěšný pařížský architekt, kterému monogamie nic neříká. Svůj
milostný život koordinuje s letovým
řádem, který se zdá být dokonalý.
Vše se ale změní příchodem kamaráda ze školy a vypadá to, že i perfektní navigační systém začne mít
trhliny. A začíná kolotoč bláznivých situací…
Obsazení:
Irena Máchová,Eva Burešová/Eva Perkausová;Bára Mottlová;Miroslav
Šimůnek/David Gránský;Vojta Efler/Jan Antonín Duchoslav;Hana
Gregorová/ Miluška Bittnerová

Prodej vstupenek na OÚ v Liberku.
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OKÉNKO DO HISTORIE
K vánočnímu času, který před nedávnem skončil, neodmyslitelně patří také pohádky. Oblíbeným filmem je i Krakonoš a lyžníci.
Nezapomenutelné věty jako např.: „Já budu vrchní financ a ty budeš
paní financová, paní vrchní financová. Chceš?“ Známé je rovněž přísloví „zmydlil ho jak financ kozu“. Kdo to vlastně byl financ? Filmový
příběh se odehrál v nedalekých Krkonoších, ale finanční stráž byla i
v Orlických horách, resp. celém pohraničí a nejen v něm. Vznikla už
za Rakouska – Uherska. Vyvinula se z pohraniční stráže, která od r.
1830 střežila hranici místo vojenských složek. V čele jednotlivých
sekcí byli pohraniční komisaři. Jejich úkolem bylo nejen strážit hranici, ale také provádět celní službu. Od r. 1835 registrujeme ještě tzv.
důchodkovou stráž, která plnila podobné funkce jako pohraniční, ale
její působnost se nezaměřovala jen na hranice, ale i do vnitrozemí.
Důchodkové daně se vybíraly ve vnitrozemí u městských bran a
mostů. Od r. 1842 byly pohraniční a důchodková stráž sloučeny na
zmiňovanou finanční stráž. Sbor byl sice ozbrojený, ale nebyl součástí armády. Podléhal přímo finančním úřadům, tedy vlastně ministerstvu financí. Členové stráže byli většinou bývalí poddůstojníci.
Měli tedy veskrze vojenské zkušenosti. V Čechách bylo před první
14
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světovou válkou evidováno 2500 financů. První republika model finanční stráže převzala a s drobnými změnami tyto útvary fungovaly
až do r. 1940. Po druhé světové válce byla stráž obnovena, ale pouze
do r. 1949, kdy ji nahradil Sbor národní bezpečnosti.
Zápisy o hraniční stráži v naší obci máme z Liberka z Uhřínova. V Liberku byla pohraniční stráž zřízena až 25. 11. 1938, kdy
došlo k zabrání Sudet a hranice byla vlastně za humny. Němci měli
celnici před domem čp. 44 (dům Josefa Pišla) a Češi postavili celnici
na rozcestí pod Hláskou. O něco později byla zřízena i pohraniční četnická stanice. Respicientem finanční stráže v Liberku byl pak dle kroniky v této době pan Antonín Švejda.
Zápis v uhřínovské kronice z r. 1935 uvádí, že již dlouhá léta
zde funguje hraničářský sbor. V jeho čele byl velitel četnické stanice
František Zahálka. Dále zde 11 let působil četnický strážmistr Josef
Kuthan. Třetím hraničářem byl lesní solnického velkostatku, pan
František Oster. Jednotku doplňovali ještě tři mladí strážmistři, kteří
byli spíše prudší povahy, ale spolu se staršími kolegy tvořili dobře
fungující sbor. V Malém Uhřínově byl zřízen dokonce hraničářský
hasičský sbor, a to r. 1937. Jeho velitelem byl Augustin Sajdl z čp. 45.
V témže roce také hraničáři uspořádali pro místní děti zájezd do
Prahy. Byl také zorganizován výlet všech okolních hraničářských korporací. Stalo se tak 30. května a celý Uhřínov byl v tento den
15
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slavnostně vyzdoben prapory a děti ze Sokola předvedly ukázky
tanců. Následovala volná zábava, kterou doprovodila hudba ze Solnice.
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(K. Kovaříčková)
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ŠKOLKOVINKY
Nejprve bych Vám chtěla popřát mnoho zdraví, štěstí, lásky a úspěchu, ať Vás doprovází v průběhu celého roku.
Od posledního mého psaní v Hláškách se u nás ve školce událo
mnoho vydařených akcí. Poslední listopadový den jsme věnovali Adventní besídce, která se nesla v duchu klasických koled a básniček,
které si děti s velkou chutí pro rodiče i prarodiče připravily. Tím pro
nás započal kouzelný vánoční čas, který jsme si ve školce užívali vyráběním přáníček, pečením perníčků, zpíváním koled a společně
jsme se tak těšili na Ježíška.
O týden později školka pořádala již tradiční Vánoční jarmárek, při
kterém si návštěvníci mohli odnést krásné originální výrobky. Chtěla
bych moc poděkovat všem, kteří se na jarmárku podíleli, ať už s výrobou vánočních dekorací, či upečením výborných dobrot, ale samozřejmě také za pomoc s organizací celé akce.
Dále nás v prosinci navštívil Mikuláš, andílek a čert. Ve školce máme
samé hodné děti, proto čert, jako každý rok, odešel do pekla s prázdnou… ☺
V polovině prosince jsme vyrazili na krásný výlet do Pekla Čertovina.
Jako jediné peklo v Evropě se pyšní dvanácti metry hlubokým reálným peklem s čerty a čerticemi. Děti si odnášely úžasné zážitky
z čertí kuchyně, čertí školy, pekelného šenku, kde nám zazpíval a na
17
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loutnu zahrál sám Lucifer. Z výletu jeli nadšené nejen děti, ale i my
dospělí…
Předvánoční čas jsme zakončili „Štědrým dnem“, při kterém nás ve
školce navštívil Ježíšek a donesl dětem štědrou nadílku, která vykouzlila samé úsměvy a radost.
Na závěr bych chtěla poděkovat Obci Liberk za finanční podporu
v minulém roce.
Bc. Nikola Malíková
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DĚNÍ V OBCÍCH
Bělské vánoce
Rok 2018 je za námi a my se můžeme jen ohlédnout. O tom co vše
se událo v kostele sv. Jana Nepomuckého jsme vás po celý rok průběžně informovali, nebude tomu jinak ani tentokrát.
Adventní čas přímo vybízí k zastavení v předvánočním shonu,
k tomu abychom se potkali se sousedy, prohodili pár slov a třeba i
poslechli trochu krásné hudby. Poslední předvánoční víkend jsme si
mohli spolu s Hubertovými trubači takové zastavení užít i v našem
kostele. Krásná hudba jistě všechny potěšila, společně zpívané koledy navodily tu správnou vánoční atmosféru a nikomu ani nevadilo,
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že venku místo sněhových vloček pršelo. Vhod přišlo i trochu
„vaječňáku“, který k vánocům určitě patří.

Další, i když někde běžnou ale pro nás významnou událostí, bylo konání půlnoční mše svaté. Ta se v kostele sv. Jana Nepomuckého
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konala po dlouhých 14 letech. Pevně věříme, že se nám tuto tradici
konání půlnoční mše, která k vánocům neodmyslitelně patří, podaří
obnovit.

Nový rok jsme zahájili tříkrálovým koncertem. Opět se nám představila Carmina Rychnovského dětského sboru spolu s herci Divadélka
v poschodí ZUŠ Rychnov n. Kn. s komponovaným programem Rychnovské jesličky. Milé a humorné představení bylo krásnou tečkou za
letošními vánocemi. Soubor předvedl tradičně výtečné vystoupení,
které opravdu stálo za to shlédnout a tak koho neodradily přívaly
sněhu a přijel, určitě nelitoval.
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Na závěr nezbývá nic, než poděkovat. Rádi bychom poděkovali
všem, kteří po celý minulý rok podporovali naše aktivity na záchranu
bělského kostela. Všem, kteří nás podpořili jak svým přičiněním,
slovy i financemi. Od první akce – bělské pouti v roce 2017 na obnovu kostela lidé přispěli částkou 19.071,- Kč. Pro někoho je to málo,
pro někoho moc. Je to však pomoc, která zaslouží velký dík. Peníze
jsou uloženy na obecním úřadu a o jejich využití vás budeme samozřejmě informovat.
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Přejeme všem pohodový rok 2019 naplněný zdravím a štěstím!
(Marie Chudobová)
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Vánoční koncert v Liberku
Dne 7.12.2018 se konal v kostele sv. Petra a Pavla v Liberu
VÁNOČNÍ KONCERT v podání skupiny Romantic band Petra
Hubáčka. Věříme, že si každý návštěvník odnesl kulturní zážitek.
(OÚ Liberk)

Vánoční mše v Liberku
Dne 24.12.2018 se v kostele sv. Petra a Pavla v Liberku konala
tradiční VÁNOČNÍ MŠE, která měla opět velmi bohatou účast.
(OÚ Liberk)
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Kulturní prosinec v obci Rampuše
Již 2. rokem se i naše děti z vesnice Rampuše mohly těšit z Mikulášské nadílky. Stejně jako vloni jsme se společně sešli u Sokolů, kde
jsme nedočkavě vyhlíželi Mikuláše a jeho družinu. Sešla se téměř
celá vesnice, probíhalo spontánní veselí a ochutnávka prvního vánočního cukroví.
Mikuláše jsme se nakonec dočkali, došlo i na slzičky. Všechny děti
strach překonaly, potěšily čerty a anděla připravenou básničkou či
písničkou.
Děkujeme Mikulášské družině z obce Hláska, že k nám opět zavítala
a potěšila nejen naše děti, ale i dospělé.
Děkujeme obci Liberk, za finanční podporu, bez které bychom tuto
akci nemohli uspořádat.
A poslední díky patří, rodině Sokolových, za poskytnutí prostor a bohaté občerstvení, při konání této akce.
Předvánoční zpívání na Rampuši, se konalo 21. 12. tedy těsně před
Štědrým dnem. Na Rampuši se začínají konat nové tradiční akce.
Toto přenádherné zpívání, které pro místní i přespolní připravila rodina Židkových, se opět vydařilo. Překrásně vyzdobená místní kaple,
zasněžené okolí, zpěv umělkyně z Chocně a malé vycházející hvězdy
Karolínky Židkové, na toto vše se mohli přítomní těšit. Velkým zážitkem pro všechny byl i závěrečný společný zpěv, který ve všech prohloubil vánoční atmosféru a pohodu.
Děkujeme srdečně rodině Žídkových za uspořádání této krásné akce
a už se těšíme na zpívání v roce 2019.
-MS26
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Kulturní prosinec v obci Hláska
Mikulášská nadílka a Zpívání u Vánočního stromečku, předvánoční
akce, které se na Hlásce pořádají již tradičně.
Ani mrazivé a větrné počasí neodradilo sousedy k zavítání ke kapličce. Načerpat vánoční pohodu, ke které přispělo vystoupení skupiny manželů Bisových, překrásné tóny houslí Vojty Štěpánka a v neposlední řadě líbezný hlas Míšy Krejčové. Nechyběl ani tradiční svařáček, pro děti byl připraven pečený čaj a drobné občerstvení připravené místními ženami.
Mikulášská družina zavítala i tento rok do každého domu, ve kterém
bydlí nejen zlobivé, ale i hodné děti. Slziček bylo plno, ale přislib většího poslouchání rodičů a menšího zlobení čerty obměkčil a nakonec
zůstal čertovský pytel prázdný. Všechny děti se mohly těšit z adventního kalendáře, který je doprovázel až ke Štědrému dni.
Děkujeme obci, Liberk a Sdružení dobrovolných hasičů Hláska, za finanční podporu při konání těchto akcí. Děkujeme obci, Liberk za
věcný dar v podobě vánočního stromku ke kapličce.
Děkujeme všem, kteří se na konání těchto tradičních akcí podílejí a
v neposlední řadě díky vám návštěvníkům, bez kterých by pořádání
těchto akcí nemělo smysl.

-MM-
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Traktor NEW HOLLAND T5.85

Obec Liberk v listopadu koupila nový kolový traktor NEW HOLLAND.
Tento pomocník byl koupen jako náhrada za ZETOR 6245, který byl
prodán z důvodu jeho stáří (32 let) a také z důvodu malého využití,
protože na něho nebylo možné pověsit žádnou přední sněhovou
radlici. Tento pomocník byl koupen včetně dalšího zařízení, čelní nastavitelné radlice a zadního sypače. Už v této době je nový pomocník
hodně využíván při úklidu velmi slušné sněhové nadílky. Další velkou
výhodou je kultura obsluhy traktoru i přídavného zařízení.
(Jiří Šimerda)
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KAM ZA KULTUROU
Taneční odpoledne - maškarní
3. února 2019 ve 14 hod.
k tanci hraje taneční skupina Studio
MIX
Vstupné: 50,- Kč
V kostýmu vstup zdarma!
Místo konání: Společenské centrum

Norsko
6. února 2019 v 18 hod.
Cestopisná přednáška Michala Přikryla.
Místo konání: Malý sál Pelclova divadla
Vstupné: 90 Kč

Netradiční putování divokou a nevyzpytatelnou přírodou Norska. Od nejjižnějších částí za polární kruh na nejsevernější místa Evropy. Územím
Sámů do zapadlých arktických vesnic v jedné z nejméně obydlených oblastí světa, kde se tradiční kultura prolíná s digitální dobou. Můžete se tešit na fotografie, videa, rady a tipy na cestu.
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Pohádky z pařezové chaloupky Křemílka a Vochomůrky
17. února 2019 v 15 hod.
Veselá pohádka plná hravosti, humoru a písniček.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 80 Kč
Předprodej od 11. 2. od 13 hodin
Veselá pohádka, plná hravosti, humoru a písniček v podání DIVADLO
SCÉNA Kuřim.
Režie: Hana Mrázková

Miroslav Donutil - Cestou
necestou
5. března 2019 v 19 hod.
Populární herec, bavič, vypravěč
a mimo jiné i zpěvák Vás navštíví
se svojí show Cestou necestou.
Vstupné: 390 Kč
Místo konání: Pelclovo divadlo
Předprodej vstupenek v Pelclově divadle a v síti ticketewent.cz
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Bratři Ebenové

29. března 2019 v 19.30 hod.
Koncert.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 450 Kč
Předprodej od 7. 1. od 13 hodin
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