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číslo 3, ročník 2019
Vážení spoluobčané,
v rukou držíte květnové vydání našich „Hlášek“.
Věříme, že každý v nich najde něco zajímavého.
Před námi máme nejkrásnější měsíce v roce.
Tímto Vám přeji, ať je strávíte co nejpříjemněji.
Jiří Šimerda, starosta obce

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.5.2019
Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
91
151
209
68
29
142
690

Muži
47
79
112
31
16
73
358

Ženy
44
72
97
37
13
69
332

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2019

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 4.3.2019 se konalo v Liberku 5. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
I.

II.

Podání žádosti na Státní pozemkový úřad (SPÚ) o směnu pozemků p.č. 3162 a p.č. 3357 v kat. území Liberk za nejmenší
nutnou část stanovenou koeficientem SPÚ pozemku p.č.
5450 v kat. území Malý Uhřínov včetně doplatku.
Podání žádosti na Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu
Rychnovsko na nákup parkových laviček k dětským hřištím
ve výši Kč 70.000,- s DPH.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
•

•
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu ZO ČSOP Prorubky ve výši
Kč 1.500,- na ceny pro děti při pořádání dětského karnevalu
dne 23.3.2019 v Prorubkách.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu SDH Hláska ve výši Kč
3.500,- na ceny pro soutěžní družstva při konání okrskové
hasičské soutěže na Hlásce dne 4.5.2019.
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•

•

•

•

•

Žádost a veřejnoprávní smlouvu paní xxxxxx ve výši
Kč 1.500,- na občerstvení a ceny do soutěží při pořádání
čarodějnic na Rampuši.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu paní xxxxxx ve výši
Kč 1.500,- na občerstvení a ceny do soutěží pro děti při pořádání čarodějnic na Hlásce.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu panu xxxxxx ve výši
Kč 1.500,- na ceny pro soutěžní družstva při pořádání tradičního volejbalového turnaje v Malém Uhřínově.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu xxxxxxx ve výši Kč 1500,- na
občerstvení a dárky do soutěží při pořádání čarodějnic
v Liberku.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu Farní charitě Rychnov nad
Kněžnou ve výši Kč 10.000,- na služby pro naši občanku.

Dne 12.4.2019 se konalo v Liberku 6. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
•
•
•
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Prodej pozemku p.č. 3544 v k.ú. Liberk za cenu stanovenou
znaleckým posudkem.
Pronájem pozemku p.č. 3242 a 3237/2 v k.ú. Prorubky za
cenu 200,- za oba pozemku na jeden rok.
Pověření starosty obce k vyjednávání s firmou AQUA SERVIS
a.s., Rychnov nad Kněžnou, Městem Rychnov nad Kněžnou,
Obcí Jahodov, Obcí Rybná n. Zdobnicí o způsobu provozování
Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2019

•

•

•

vodovodů obce a k vyjednávání o ceně vodného pro Obec
Liberk na roky 2019, 2020.
Promítání autokina v Prorubkách na hřišti v termínu od
11.7. – 22.8.2019 firmou ritual communication s.r.o.,
Poděbrady.
Podání žádosti o dotaci do Škody Auto a.s. Mladá Boleslav na
nákup dvou měřičů rychlosti v celkové výši do Kč 120 000,s DPH.
Zásada zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce
Liberk.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
•

•

•

•

•
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Prorubky ve výši
Kč 1.500,- na nákup cen a pohárů pro soutěžní družstva při
pořádání hasičských závodů dne 13.4.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro SDH Prorubky
ve výši Kč 1.500,- na nákup cen do soutěží pro děti při pořádání Dětského dne v Prorubkách dne 1.6.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá ve výši
Kč 1.500,- na nákup drobných cen a občerstvení pro děti při
pořádání Čarodějnic v Bělé dne 30.4.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Uhřínov ve výši
Kč 1.500,- na nákup občersvení a cen do soutěží pro děti při
pořádání Dětského dne v Uhřínově dne 1.6.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro paní xxxxxxx ve výši
Kč 1.500,- na nákup cen a drobného občerstvení pro děti při
konání Dětského dne v Liberku.

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2019

Bere na vědomí:
Zprávu odborného lesního hospodáře o hospodaření v obecních
lesích za rok 2018.
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Liberk za rok
2018.

Neschvaluje:
Dlouhodobý pronájem ani prodej pozemku p.č. 3216 v k.ú. Liberk.
Dlouhodobý pronájem ani prodej pozemku p.č. 3227 v k.ú.. Liberk
Dlouhodobý pronájem ani prodej pozemku p.č. 3214 v k.ú. Liberk
Nabídku na koupi pozemku p.č. 5548 v k.ú. Malý Uhřínov za
Kč 790 000,.

OÚ Liberk
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VOLBY DO EVROPSKÉHO
PARLAMENTU

Prezident republiky vyhlásil svým rozhodnutím publikovaným ve
Sbírce zákonů pod č. 4/2019 Sb., s datem rozeslání dne 17. ledna
2019, volby do Evropského parlamentu konané na území České
republiky.
Volby do Evrospkého parlamentu proběhnou dne
24. a 25. května 2019.

Volební místnosti budou otevřeny:
v pátek 24. května od 14 do 22 hodin
v sobotu 25. května od 8 do 14 hodin.

Počet a sídlo volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1 Liberk, č.p. 70, obecní úřad v Liberku
Volební okrsek č. 2 Hláska, č.p. 61, budova bývalé školy
Volební okrsek č. 3 Uhřínov, budova požární zbrojnice
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V Česku může volit každý občan České republiky nebo občan jiného
členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu na
českém území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku.
Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního
úřadu je zapsán v seznamu voličů. Pokud je na území obce zřízeno
více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom
volebním okrsku, kam patří podle místa svého trvalého pobytu.

Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území ČR, pokud
hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydává ohlašovna
obecního úřadu, u kterého je volič zapsán v evropském seznamu
voličů. Vydání voličských průkazů je možno od 9.5.2019. Volič může
požádat osobně u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro
volby do Evropského parlamentu, podle místa trvalého pobytu (dle
údaje z občanského průkazu), nejpozději do středy 22.5.2019 do
16:00 hodin. Žádost lze podat v listinné podobě opatřené úředně
ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky (musí být datová schránka fyzické
osoby - voliče), obě podání musí být doručena příslušnému úřadu
nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do pátku 17.5.2019 do 16:00
hodin.

Česko si v roce 2019 zvolí 21 europoslanců.
Na rozdíl například od parlamentních nebo prezidentských voleb
nelze volit ze zahraničí, voličský průkaz tak lze využít jen na území
České republiky.

OÚ Liberk
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NÁVŠTĚVA DIVADLA
Dne 23.3.2019 uspořádal Obecní úřad Liberk další celodenní
výlet do Prahy. Tentokrát jsme jeli na komedii
Boeing – Boeing aneb Tři letušky v Paříži ve Strašnickém
divadle. Představení bylo báječné, všichni jsme se smáli od
začátku do konce a domů jsme si odvezli skvělou náladu.
Již teď se těšíme na další kulturní zážitek.
OÚ Liberk
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NEZAPLACENÉ POPLATKY 2019

Správce daně tj. Obecní úřad v Liberku stále eviduje velké množství
neuhrazených místních poplatků za odpady, psa a rekreační objekty
za rok 2019. Tímto znovu připomínáme termíny jednotlivých splatností poplatků:

Odpady 2019 – Poplatek byl splatný jednorázově, a to
nejpozději do 31. března 2019, nebo ve dvou stejných
splátkách, vždy nejpozději do 31.března 2019 a do 30.září
2019.

Poplatek za psa - Splatnost poplatku byla do 31.3.2019.
Stavba určená k individuální rekreaci, byt nebo rodinný
dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba - poplatek byl splatný jednorázově, a to nejpozději
do 31.března 2019, nebo ve dvou stejných splátkách, vždy
nejpozději do 31.března 2019 a do 30. září 2019.
OÚ Liberk
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OKÉNKO DO HISTORIE
V minulém čísle Hlášek jsme se na chvíli ocitli v osadě Tisovec nedaleko Velkého Uhřínova, kde se narodil už zmiňovaný Josef Rolletschek. Ještě tady pro tentokrát zůstaneme. Tisovec sice není zaniklou osadou, nicméně z původního rozsahu toho zůstalo skutečně málo. Tato oblast byla osídlena už ve středověku, jak nám
dokládají pozůstatky z okolních hradů, jako byl Hlodný nebo trochu
vzdálenější Klečkov a Skuhrov. Zmínky o osadě Tisová už jsou skutečně z doby středověké. Pozdější výzkum ale ukázal, že tato osada
není shodná s Tisovcem u Uhřínova a že se nacházela blíže Lukavici
“Náš” Tisovec je v pramenech poprvé zmiňován v polovině 17. století. Jeho založení vidí historikové těsně před třicetiletou válkou.
Název osady by mohl mít souvislost se sklářstvím. Kiesaue znamená
Křemenný palouk a odtud už je jen kousek k německému názvu
Giessaus. V r. 1651 údajně žilo 58 obyvatel a většinou byly protestantského vyznání. Je to trochu neobvyklé, ale uvádí to sčítací protokol solnického panství, pod které Uhřínov a přilehlé vesnice spadaly. Postupně obyvatelé konvertovali ke katolické církvi, což bylo
pro toto období typické. Tisovec patřil pod solnickou farnost. Od r.
1723 byl přiřazen pod nově zřízenou farnost v Uhřínově.
10
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Berní rula z r. 1654 uvádí mezi obyvateli jména chalupářů Rolička,
Tejnera, Zýbra, Kunce, tkadleců Rejchla a Zykmunda a dalších. Z
farní kroniky máme údaj, že v roce 1761 zde žilo 117 obyvatel. V
roce 1823 to bylo dokonce 157, 81 mužů a 76 žen. Dvě stavení byla
uváděna jako pustá. Jedno z nich, čp.2, se později využívalo jako výminek k čp. 1.
Tisovec měl také vlastní mlýn, a to už od 17. století. Patřilo k němu
ještě 22 měřic pozemků. Dlouhá léta zde mlýn klapal pod taktovkou rodiny Exnerů. Tato rozvětvená mlynářská rodina provozovala
mlynářské řemeslo po mnoho generací a ve své době obhospodařovali také mlýn v Prorubkách, konkrétně mezi lety 1650 – 1830.
Tisovec byl samozřejmě součástí Sudet a obyvatelstvo bylo před
druhou světovou válkou z velké části německé. Z toho důvodu došlo k odsunu obyvatel téměř ze všech 20 domů, které v té době
byly obydleny. Několik stavení stojí dodnes. Kousek od Tisovce prochází žlutá turistická značka, a tak se můžete zatoulat i do těchto
míst a hledat střípky historie, protože při pozorné procházce můžete nalézt pozůstatky středověku i nedávné doby.
K. Kovaříčková
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ŠKOLKOVINKY
I když to za okny moc jarně nevypadá, my ve školce si užíváme tradičních jarních akcí plnými doušky… ☺ Od posledního vydání Hlášek
jsme si užili maškarní dopoledne, které bylo opravdu nádhernou
přehlídkou originálních masek. Děti prožily spoustu taneční zábavy,
her, soutěží a nesměla chybět ani bohatá tombola. Zimu jsme se snažili vyhnat vynesením Morany, ale nějak se nás nechce „babka zima“
pustit… V dubnu jsme měli možnost navštívit Městskou policii
v Rychnově nad Kněžnou, kde nás policisté provedli policejní služebnou, ukázali, co vše má městská policie na starost a jak pomáhá. Konec dubna byl ve znamení čarodějnic, které jsme si opravu moc užili.
Od pečení čarodějných klobouků, po již tradiční „opékačku“ vuřtů.
Nesměly chybět ani „čarodějné zkoušky“, tedy dovednostní aktivity
pro čaroděje a čarodějky z naší školky ☺.
S blížícím se koncem školního roku máme plné ruce (vlastně pusinky
☺ ) práce s nacvičováním besídky, která se ponese v duchu pirátských vln a společně se tak rozloučíme s našimi předškoláčky.
A těšit se můžeme také na letní školkové focení, výlet vláčkem do
zábavního centra Lumpárium a úplný konec školního roku zakončíme celodenním výletem ke zvířátkům v ZOO Dvůr Králové nad Labem.
Ale o tom vám povyprávím až v příštím vydání Hlášek… ☺.
Přeji vám hezké slunečné dny.
Bc. Nikola Malíková
12
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Historický atlas Euroregionu Glacensis
Euroregion Glacensis vydal
novou publikaci s názvem
„Historický atlas Euroregionu Glacensis aneb Euroregion Glacensis ve starých
mapách“. Jedná se o rozsáhlou 144 stránkovou publikaci, která zobrazuje českopolské pohraničí ve starých
historických mapách a najdete v něm mapy již od 15.
století. Publikace je obohacena mnoha ilustračními fotografiemi ze současnosti.
Jedná se o neprodejnou publikaci, která slouží pro osvětovou a vzdělávací činnost. Atlas k zapůjčení pro běžné občany je možný v místní knihovně nebo na obecním úřadě v Liberku nebo v místní knihovně v Liberv Liberku. Pro
zvýšení dopadu mezi občany je atlas map zveřejněn v elektronické
podobě na webových stránkách www.euro-glacensis.cz.
Sekretariát EURG
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Co je Euroregionu Glacensis?
Euroregion je nadnárodním typem svazku či sdružení
obcí, měst a krajů. Cílem tohoto mezinárodního sdružení, kterého naše obec je členem, je rozvoj přeshraniční spolupráce se sousedním Polskem na různých
úrovních. Zasahuje do kulturních, sociálních, hospodářských a infrastrukturních oblastí života občanů. Hlavním motivem sdružených
měst a obcí, které jsou zde zastoupeny svými místními představiteli
veřejné správy, je odstraňování nerovností mezi regiony na obou
stranách hranice, vedoucí k postupnému vyrovnávání ekonomického i sociálního rozvoje ve snaze zachování společného kulturního
dědictví pohraničních území. Euroregion byl založen podpisem
smlouvy o vytvoření česko-polského Euroregionu Glacensis dne
5.12.1996 v Hradci Králové. Sídlo sdružení je v Rychnově nad Kněžnou, kde také působí sekretariát české části euroregionu. Sídlem
polské části a tím i sekretariátu je Kłodzko. Euroregion leží na území
3 krajů, Královéhradeckého, Pardubického a Olomouckého a je
největším česko-polským euroregionem s nejdelší společnou hranicí. Historické vazby Kladska a Čech byly předmětem k tomu, aby
zakladatelé euroregionu užili latinského názvu Kladsko pro společný
název euroregionu i jako symbol společné minulosti, současnosti a
společné budoucnosti. Euroregion se za svou historii zasloužil o
velké množství investic v pohraničí. S jeho podporou se však uskutečnilo také množství kulturních a společenských akcí a podpořil
množství přeshraničních projektů pro občany. Veřejně známé aktivity jsou například organizace projektu Cyklobusy do Orlických hor
nebo budování nových rozhleden na česko-polské hranici. Více informací o činnosti najdete na internetových stránkách
www.euro-glacensis.cz.
17
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DĚNÍ V OBCÍCH
K jaru neodmyslitelně patří Velikonoce, které jsou oslavou jara.
Děkujeme paní Lábusové z Liberka za zaslanou velikonoční
výzdobu, která byla opět hezká.
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Dne 30.4.2019 se uskutečnilo pálení čarodějnic v Liberku za bývalým
kravínem. V 19:00 hodin byl sraz všech čarodějnic a čarodějů na
návsi, odkud se šlo společně k místu dění. Zde bylo pro děti a pro
dospělé připraveno občerstvení, na malém ohni si děti opekly
špekáček a pořádně si to užívaly. Kolem 20:00 hodiny se zapálil velký
oheň. Když se venku setmělo, uskutečnila se pro „odvážné“ děti
stezka odvahy. Všechny děti byly velice statečné. Na cestu jim svítily
nejen lampióny, ale také náramky a řetízky ze svítících tyčinek.
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V uplynulých dvou měsících bylo na Prorubkách rušno. Na konci
března jsme uspořádali pro děti karneval. Přišlo téměř 30 dětí a myslím, že si celé odpoledne moc užily. Tradičně pro ně bylo připraveno
občerstvení, různé soutěže, vystoupení kouzelníka a samozřejmě
tanec. Celý den svítilo slunce a tak nakonec všechny děti skotačily na
dětském hřišti. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se podíleli
na organizaci a postarali se o občerstvení a také všem, kteří si našli
čas a přišli.
K. Kovaříčková
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V sobotu 13. dubna byly v plánu hasičské závody pod "Marčákem".
Ačkoliv zprvu účast přislíbilo více družstev, nakonec přijela jen dvě.
Při krkolomném a fyzicky náročném požárním útoku do strmé stráně
bylo rychlejší družstvo Javornice a porazilo tak domácí družstvo Prorubek. I přes nepřízeň počasí si tato soutěž našla své příznivce.
Měsíc duben jsme zakončili tradičním stavěním máje a pálením čarodějnic, které vzhledem k dešti, který pálení předcházel, bylo bezpečné a proběhlo bez nejmenších komplikací.
K. Kovaříčková
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Již tradičně jsme i na Bělé oslavili v předvečer prvního máje
Filipojakubskou noc pálením čarodějnic. Místní obyvatelé i chalupáři
se sešli na návsi a společně jsme vyšli na kopec, kde již byla připravena vatra i s figurínou čarodějnice. Počasí nám přálo a po deštivých
dnech jsme nemuseli mít strach zapálit oheň. Podpálení ohně se
ujali naši dobrovolní hasiči, kteří přebrali nad celou akcí záštitu. Podvečer tak zalil nejen žár z ohně, ale i krásný západ slunce, který byl
příjemnou odměnou za výstup na kopec. Výhled do okolí nám brzy
ukázal i ohně v okolí a např. čarodějnický oheň v Javornici na Betlémě jsme měli jako na dlani.
K příjemnému sousedskému setkání přispělo i společné opékání buřtů u malého ohýnku. Mohli jsme si vlastně poprvé po zimě
popovídat a sejít se. Děti, si k naší radosti, chodily buřtíky i několikrát
přidat a tak měly dostatek energie užít si večer až do tmy. Po setmění
si tak mohly užít svítící dárky, náramky a tyčinky, které dostaly od
dobrovolných hasičů. Děti se zahřívaly teplým moštem, který pro ně
byl připraven.
Tento ročník pálení čarodějnic se opravdu vyvedl. Organizátoři byli spokojeni s hojnou účastí a návštěvníci nešetřili chválou na
organizátory. Závěrem se ještě sluší poděkovat manželům Žiškovým
a paní Janě Rackové, kteří se letos ujali výroby čarodějnice. Ta byla
rozhodně chloubou vatry. Dále děkujeme Sboru dobrovolných
hasičů v Bělé za organizaci celé akce a také obci Liberk za příspěvek
na občerstvení a dárky pro děti.
K. Hartmanová
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Poslední den v měsíci dubnu, tedy 30. 4. 2019, jako již tradičně patřil
na Hlásce Pálení čarodějnic. Akce se jako obvykle konala na myslivecké chatě, Martina Kotyzová a Jiřka Krejčová, které tuto akci
zorganizovaly, pro děti připravily soutěže a také sladké odměny za
splnění připravených úkolů. U společného ohýnku jsme si opekli
buřty a po setmění jsme zapálili připravenou kupu, jako symbol pálení čarodějnic a tím jsme z naší vesnice vyhnaly zlé síly. Děkujeme
obci Liberk, za poskytnutí finančního daru na pořádání této akce.
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Měsíc duben byl na Rampuši kulturně velice činorodý.
V pátek 19. 4. probíhaly na Rampuši rovnou 2 kulturní akce. A to
Řechtačkový průvod, který přes Rampuši prošel hnedle dvakrát.
Řechtačkový průvod pořádala rodina Žídkových, kdy Láďa účastníky
průvodu nejprve seznámil s tradicí řechtaček a řechtačkových průvodů, poté všichni účastníci za hlasitého rachotu řechtaček vyrazili
na procházku vesnice. Klapot řechtaček se ozýval ve vesnici ráno,
jako vítání nového dne a dokonce i večer, zažila Rampuše „hřmění“
řechtaček ještě jednou a tímto se Velký pátek ukončil.
Turistický spolek FOFR pořádal na Rampuši na Velký pátek, Košt domácích pálenek. Akce se vydařila, přihlášených soutěžních vzorků
bylo asi 10. Kdy návštěvníci koštu hodnotili nejen chuť pálenek, ale
také tuto akci pojali jako příležitost k příjemnému sousedskému
setkání a posezení.
Tento rok se na Rampuši poprvé konalo i Pálení čarodějnic. Celou
akci, nejen pro děti, připravila Monika Sokolová. Bohužel se na Rampuši nakonec z důvodu zákazu rozdělávání ohně nemohla zapálit připravena kupa klestí, ale i tak se akce vydařila. Akce se zúčastnili asi
čtyři desítky místní i přespolních návštěvníků. Děti si pohrály na
hřišti u restaurace, pak jsme společně vymalovali obrázky čarodějnic, které jsme nakonec společně symbolicky hodili do ohně. Společné opékání špekáčků bylo samozřejmostí. Monika Sokolová
děkuje obci Liberk, za poskytnutí finančního daru na pořádání této
akce.
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Občané Rampuše, začínají poznávat, jak je pro ně důležité pořádání
a účast na kulturních akcích v naší obci. Nejen, že Rampuše žije kulturou, ale hlavně se prohlubují sousedské vztahy naší vesnice.
V měsíci květnu se na Rampuši budou pořádat 2 akce a to Rybářské
závody – které připravuje Petr Valenta, a dále Noc kostelů – 25. 5.
2019 – tajemná procházka mezi kaplemi na Rampuši, Hlásce a
Kunčině Vsi, při které budeme plnit úkoly, akci opět pořádá rodina
Žídkových.
Ráda bych touto cestou také vyzdvihla práci Moničky Novákové,
která již 3. rokem pro Rampuši vydává Rampušské noviny. V těchto
novinách informuje občany vesnice o dění nejen na Rampuši, ale
také zajímavostech obecných. Za uběhlé roky co Monička noviny
vydává, jde vidět pokrok v její reportérské činnosti, noviny jsou
psány ručně doplněny o překrásné ilustrace.
Ing. M. Majtánová
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KAM Z KULTUROU
Předprodej vstupenek na Poláčkovo léto 2019 bude
od 3. června 2019 od 8 hodin.
Vstupenky možné zakoupit on-line, v Městském informačním
centru v Rychnově nad Kněžnou nebo v síti Sazka Ticket. Dále je
vstupenky možné zakoupit 30 minut před začátkem divadelních
představení a koncertů v místě jejich konání.

Válka Roseových
29. května 2019 v 19.30 hod.
Černá komedie o rozpadu manželství
"bez důvodu".
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 350, 320 Kč
Předprodej od 6. 5. od 13 hodin
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Minipárty s Karlem Šípem

24. října 2019 v 19 hod.
Zcela nová zábavná talk show baviče, moderátora a textaře Karla Šípa na
motivy televizního pořadu Všechnopárty tentokrát s jediným hostem J. A.
Náhlovským. Prostor dostanou také dotazy diváků.
Místo konání: Pelclovo divadlo
Vstupné: 350, 320, 290 Kč
Předprodej od 6. 5. 2019

Janek Ledecký "Vánoční turné 2019"

16. prosince 2019 v 19 hod.
Koncert zpěváka Janka Ledeckého se skupinou a smyčcovým kvartetem.
Místo konání: Pelclovo divadlo
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