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číslo 2, ročník 2019

Vážení spoluobčané, do rukou se
Vám dostává další číslo našeho
zpravodaje. Pevně věřím, že každý
v něm najde něco zajímavého.
Hezký jarní čas.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.3.2019

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
91
152
209
69
29
144
694

Muži
46
80
111
31
16
75
359

Ženy
45
72
98
38
13
69
335
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 15.2.2019 se konalo v Liberku 4. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
o Prodej pozemku p.č. 3207 v k.ú. Prorubky panu xxxxxxx za
cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 10 800,- Kč
s DPH.
o Prodej pozemků p.č. 5382 a 5087 v k.ú. Malý Uhřínov paní
xxxxxxx a panu xxxxxx za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši Kč 26 835,- s DPH.
o Koupě pozemků p.č. 884/23, odděleného z pozemku p.č.
884/1 a koupě pozemku p.č. 886/4, odděleného z p.č. 886/1
v k.ú. Velký Uhřínov od pana xxxxxx za dohodnutou cenu 25,Kč s DPH/ m2.
o Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a
dohodu o umístění stavby č. IE-12-2006709/SOBSVB/02
s ČEZ Distribuce, Děčín. Stavbou vedení NN budou zasaženy
pozemky p.č. 5398, 5393, 5394, 5444 v k.ú. Malý Uhřínov.
o Členský příspěvek ve výši Kč 4,-/občana/rok Euroregionu
Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregionu Glacensis.
o Smlouvu o zřízení služebnosti s Lesy České republiky s.p.,
Hradec Králové na pozemek p.č. 3186 v k.ú. Bělá u Liberka
z důvodu zřízení stavby nátokového a výtokového objektu
pro požární nádrž.
o Rozpočtové opatření obce Liberk č. 1/2019.
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o Odpisový plán na Interaktivní displej Multiboard Barvínek
„65“. Cena byla 139 000 Kč a odpisový plán je na 12 let.
o Členství v JPO Liberk pana Ing. Pavla Mihulky a pana Jiřího
Dušánka – zastupitelů obce.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
➢ Dotaci a veřejnoprávní smlouvu ve výši Kč 24.000,- pro
Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou na provoz
Domova pro seniory pro xxxxx ze zdravotních důvodů.
➢ Dotaci a veřejnoprávní smlouvu ve výši Kč 35.000,Tělocvičné jednotě Sokol Javornice na provoz oddílu kopané
a náklady na vybavení.
➢ Dotaci a veřejnoprávní smlouvu ve výši Kč 9.000,- Kultuře
s.r.o. Rychnov nad Kněžnou na nákup nových knih do fondu
obměn v rámci knihovnických služeb ve smyslu zákona
č. 257/2001 Sb..
Bere na vědomí:
➢ Informaci od EKO-KOMU o množství vytříděného odpadu a
finanční příspěvek za vytříděný odpad za 4. čtvrtletí 2018.
Neschvaluje:
➢ Dotaci Mateřské a základní škole Trivium Dobřany.
➢ Členství obce Liberk ve Sdružení místních samospráv ČR.
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POPLATKY ZA ROK 2019

!!! TEN KDO JEŠTĚ
NEZAPLATIL
UPOZORŇUJEME NA SPLATNOST
POPLATKU ZA ODPADY A ZA PSA
PRO ROK 2019
Poplatek je splatný jednorázově, a
to nejpozději do 31. března 2019
nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději
do 31.

března 2019 a

do 30.

září 2019.

V případě bezhotovostní platby uvádějte
přidělený variabilní symbol nebo do poznámky
uveďte jména osob a bydliště.

Poplatky je možno hradit hotově, platební kartou
nebo bezhotovostní platbou.
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Všem majitelům psů
Obecní úřad v Liberku dostává stále častěji stížnosti na volně
pobíhající psy po jednotlivých částech obce a neuklízení po jejich
venčení. Tímto znovu apelujeme na všechny majitele psů:

NENECHÁVEJTE SVÉ PSY
VOLNĚ POBÍHAT PO
ÚZEMÍ OBCE.

PŘI VENČENÍ ÚKLÍZEJTE PSÍ
EXKREMENTY!!!!
Děkujeme.
Obecní úřad Liberk
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OKÉNKO DO HISTORIE
Tentokrát zavzpomínáme na dalšího výrazného rodáka naší
obce, a to malíře Josefa Rolletschka. Rolletschek se narodil
19. října 1859 na Tisovci jako čtvrté dítě Antonína Rolletschka
a jeho ženy Magdaleny rozené Zangeové z Malého Uhřínova.
Někdy prameny chybně uvádějí, že se narodil na Tisovci na
Slovensku v okrese Rimavská Sobota. Tato informace však
rozhodně není pravdivá, stejně jako tvrzení, že pocházel z Rakouska nebo Německa. Rodina Rolletschkova skutečně pocházela z Uhřínova. Josefovi předci žili zde a v přilehlých vesnicích už od 17. století. V matrikách jsou ale údaje o rodině v
některých obdobích neucelené a není ani známo místo posledního odpočinku Josefových rodičů, Antonína a jeho ženy
Magdaleny. To může vnášet do této otázky pro nezasvěcené
nejistotu.

Ale teď už k našemu rodákovi. Josef rozhodně měl po kom
zdědit umělecké vlohy. Otec Antonín hrál dobře na harmoniku a uměl je i sestavovat. Děti byly tak od útlého dětství
vedené k hudbě. Josefův starší bratr Jan se oženil na Broumovsko a působil jako dirigent v Božanově. Sestra Anna se
6
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provdala do Skuhrova za pekaře Vojtěcha Kouřima. O nejstarším bratru Antonínovi nemáme bližší zprávy.
Nejmladší Josef projevoval už od mládí výrazné umělecké
sklony, v hudbě i ve výtvarném umění. Prvního uměleckého
vzdělání se mu dostalo v Praze, kde od r. 1883 do r. 1890 studoval na akademii výtvarných umění. R. 1890 se přestěhoval
do Výmaru, kde pokračoval ve studiu na výtvarné škole saského velkovévody. Ve Výmaru pak žil a učil až do své smrti r.
1934. Napsal zde také svou jedinou knihu, útlou sbírku
Was

sich

die

Blumen

erzählen

und

Anderes.

Bývá prezentován jako významný představitel výmarské malířské školy. Jeho dobrým přítelem byl novinář Rudolf Steiner.
Ten ve svých pamětech na Rolletschka vzpomíná takto: “Byl
německým Čechem a do Výmaru přišel přitahován uměleckou školou. Byla to veskrze laskavá osobnost a každý, kdo s
ním rozmlouval, mu rád otevřel své srdce. Rolletschek byl
sentimentální a lehce cynický. Na jedné straně byl pesimista
a na druhé měl sklony život podceňovat, takže podle jeho mínění ani nestálo za námahu hodnotit věci tak, aby byly důvodem k pesimismu. V jeho přítomnosti se muselo mluvit o nespravedlnosti života...”
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Dílo Josefa Rolletschka můžeme dnes obdivovat především v
galerii ve Výmaru, ale také v Hamburku, Linci nebo Praze.
K. Kovaříčková

Obraz Die Vertribenen, Deutsches historisches Museum Berlin
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ŠKOLKOVINKY
Se zimou se už pomalu loučíme. Školku nám zdobí jarní výzdoba, kterou si krátíme (snad) poslední mrazivé dny. Zkrátka, na
jaro už se všichni moc těšíme. Opravdu všichni… jelikož každodenně
hledat „domečky“ všem pidi prstíčkům v rukavicích bylo fajn, ale už
se opravdu nemůžeme dočkat, až rukavičky, šálky a oteplovací
kalhoty zůstanou na dně skříní a my všichni budeme vycházet ze
dveří školky na vycházku „čerství“ ☺. Od posledních Hlášek jsme
s dětmi navštívili rychnovské kino. Tématicky jsme zvolili v mrazivém
počasí pohádku o ledních medvídcích. Kino čekalo pouze na naši
školku. O to větší zážitek děti (a nejen ony) měly. Kdy jindy by si
mohly vybrat kterékoliv místo v sále ☺. Pro někoho byla naše návštěva kina vůbec první a nadšení samozřejmě veliké. Bobování na
hřišti se proměnilo v procházky a zkoumání probouzející se přírody.
Nyní v březnu děti čeká maškarní dopoledne, na které se už všichni
moc těšíme.
Přeji vám krásné jarní dny.
Bc. Nikola Malíková
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DĚNÍ V OBCÍCH
Zaměstnanci závodu ŠKODA Kvasiny jsou opět
Ježíškovými vnoučaty, seniorům splnili přání za
více než 140 000 korun
Projekt Českého rozhlasu Ježíškova vnoučata pomohl splnit přání
v domech pro seniory. Jejich klienti mohli s pomocí sociálních pracovníků vyslovit svá vánoční přání a do projektu se zapojit. Seznam
dárců, tedy Ježíškových vnoučat, letos již podruhé rozšířili i zaměstnanci závodu ŠKODA AUTO v Kvasinách.
Zaměstnanci kvasinského závodu obdarovali domovy pro seniory v
blízkosti automobilky – například v Borohrádku se mohou těšit na
živou hudbu, v Kostelci nad Orlicí zase na profesionální canisterapii,
tedy léčbu založenou na kontaktu člověka a psa. Další přání budou
splněna v Novém Městě nad Metují, Vamberku a Albrechticích nad
Orlicí, kde si senioři vybrali zdravotnické potřeby, jako například přístroj pro magnetickou terapii.
Společnost ŠKODA AUTO tak navázala na úspěch loňského roku, kdy
její zaměstnanci do projektu Ježíškova vnoučata věnovali téměř
70 000 korun. Za tento příspěvek zakoupili polohovací postele s matrací, invalidní vozík a poněkud netradiční dárek – zabijačku a koncert
s živou hudbou.
Závod ŠKODA AUTO v Kvasinách tak rozšířil řadu společensky prospěšných projektů ve svém okolí. Nedávno například automobilka
předala Městské policii v Rychnově nad Kněžnou vůz ŠKODA
KAROQ pro potřeby místního oddělení, které působí také v obci
Kvasiny a v městě Solnice.
Mgr. Martina Gillichová, tisková mluvčí
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Základní škola a mateřská škola Javornice
Blížící se jaro nám pomalu vytěsňuje vzpomínky na zimní svátky, ale
v javornické škole letošní Vánoce připomíná každá hodina tělesné
výchovy. Pod stromečkem děti našly opravdu neobvyklý dárek
v podobě gymnastického nářadí, na které nemalou částkou přispěla Obec Liberk. Staré, těžké, lavičky, žíněnky, bedna nebo můstek, se kterými velmi obtížně manipulovaly hlavně menší děti, se
proměnily v lehké, barevné a hlavně bezpečnější cvičební prvky,
které je možno různě kombinovat. Děkujeme nejen Obci Liberk, ale
všem sponzorům, kteří přispěli ke zkvalitnění výuky tohoto vyučovacího předmětu.
Mgr. Milena Pišlová
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Můžem i s mužem
4. dubna 2019 v 19 hod.
Vtipná autorská féerie 4 žen.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 390 Kč
Předprodej od 11. 2. od 13 hodin
Pořádá agentura VIP Art Company

KISS Forever band (HU/CZ)
12. dubna 2019 v 19.30 hod.
Největší hity slavné americké kapely v podání dokonalých kopií z
Budapešti.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 250 Kč, v předprodeji 200 Kč
Předprodej od 11. 2. od 13 hodin
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čtvrtek 28. března od 8 do 17 h.
pátek 29. března od 8 do 17 h.
sobota 30. března od 8 do 12 h.
Prodej vyřazených knih a časopisů z Městské knihovny
Místo konání: Společenské centrum - velký sál
Pořádá: Městská knihovna

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, K. Kovaříčková, Bc. N. Malíková,
Mgr. M. Pišlová, Mgr. M. Gillichová
Autoři fotografií: K. Kovaříčková, Bc. N. Malíková, Mgr. M. Pišlová, Mgr. M. Gillichová
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 květnu 2019, uzávěrka je 30.4.2019
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