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číslo 1, ročník 2020

Přejeme Vám v roce 2020 jen vše dobré,
pevné zdraví, štěstí a rodinnou pohodu.

Počet obyvatel podle části obce ke dni 1.1.2020

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
96
154
208
69
30
142
699

Muži
48
80
113
33
16
73
362

Ženy
48
74
95
36
14
69
336
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 6.12.2019 se konalo v Liberku 11. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Zastupitelstvo obce schválilo následující:
o Schválení rozpočtu MŠ Liberk na rok 2020 a střednědobého
výhledu na roky 2021-2022.
o Schválení rozpočtu obce Liberk na rok 2020 a střednědobého
výhledu na roky 2021-2024.
o Závazné ukazatele stanovuje zastupitelstvo obce Liberk oddíly paragrafů rozpočtové skladby. Změny mezi jednotlivými
položkami při jejich nepřekročení jsou plně v kompetenci
účetní obce na základě změny rozpisu rozpočtu.
o Rozpočet DSO Mikroregionu Rychnovsko na rok 2020.
o Střednědobý rozpočtový výhled DSO Mikroregionu Rychnovsko na rok 2021-2022.
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Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá ve výši Kč 1.500,- na nákup surovin na výrobu nealko punče na akci Vánoční punčování
v Bělé dne 28.12.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá ve výši Kč 1.500,- na
nákup drobných dárků pro děti při Mikulášském nadělávání v Bělé
dne 7.12.2019 v Bělé.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s paní S.xxxxx ve výši Kč 1.500,- na
nákup výzdoby kaple v Rampuši a drobné občerstvení při pořádání
Vánočního koncertu v Rampuši dne 21.12.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s paní M.xxxxx ve výši Kč 1.500,- na
nákup kostýmů pro děti při pořádání Tříkrálový průvodu v Rampuši
dne 4.1.2020.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s Kulturou Rychnov nad Kněžnou
na nákup knih ve výši Kč 9.000,- do výměnných fondů do knihovny
v Rychnově nad Kněžnou.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá ve výši Kč 1.500,- na
nákup občerstvení pěveckého sboru Carmina z Rychnov n. Kn. při
pořádání České mše vánoční dne 21.12.2019.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s paní L.xxxxx ve výši Kč 1.500,- na
nákup materiálu při pořádání Novoročního ohňostroje v Liberku dne
1.1.2020 od 18:00 hodin.
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Prorubky ve výši Kč 1.500,- na
nákup pyrotechniky na Silvestrovský ohňostroj.
3
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Podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Královéhradeckého kraje na
projekt „Oprava veřejného osvětlení Liberk a Uhřínov“ do Programu
obnova venkova 2020. Celkové náklady projektu Kč 2 017 098,- a požadovaná dotace 50% tj. 1 008 549,- s termínem realizace, v případě přiznání finanční podpory, rok 2020.
Žádost o pořízení změny č. 2 ÚP Liberk.
Pronájem pozemku p.č. 3271 (trvalý travný porost) v k.ú. Hláska od
1.1.2020 za účelem pěstování plodin pro vlastní potřebu za cenu Kč
263,- s DPH za jeden rok.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
o Informace od EKO KOMU za množství odpadu předaného
k využití za 2.Q 2019. Celkem 17,765 tun - Kč 54 384,50.
o Poděkování od pana hejtmana Jiřího Štěpána za práci všem
lidem, které se aktivně podílejí na chodu obce Liberk.
(OÚ Liberk)
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POPLATKY ZA ODPADY VE 2020
Dovolujeme si upozornit na splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2020.

!!! Výše tohoto poplatku pro
rok 2020 je Kč 600,- za osobu.
Úleva od poplatku ve výši 50 % se poskytuje podle
schválené Obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 pro rok
2020:
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 2020 nebo ve dvou splátkách, vždy
nejpozději do 31. března 2020 nebo do 30. září 2020.
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 31.3.2020.

Poplatky je možno hradit hotově, platební kartou nebo
bezhotovostní platbou.
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NEZAPLACENÉ ODPADY ZA
ROK 2019
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 2019, bude během února 2020 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. 1/2018 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů platnou pro rok 2019).
(OÚ Liberk)
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PODMÍNKY DOTAČNÍHO
PROGRAMU PRO ROK 2020

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
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001/2020
Sportovní, kulturní a společenské akce
Zastupitelstvem obce Liberk
dne 6.12.2019
1. 2. 2020 – 31. 12. 2020
do 30.11. 2020

40.000,- Kč

1.500,- Kč

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2020

Účel podpory:
podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního
významu v roce 2020.

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
číslo 1, ročník 2020

•

•
•

•

Uznatelné výdaje vznikají nejdříve 1.2.2020. Platby před podpisem smlouvy tvoří kompenzaci výdajů, pokud jsou provedeny v roce podepsání smlouvy.
Finanční prostředky lze využít pouze do 31.12.2020, 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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KULTURNÍ PROGRAM NA ROK 2020
STRAŠNICKÉ DIVADLO
25.4.2020 OD 15:00 HODIN
CENA : 400,- (vstupENKA + doprava)
Jedná se o komedii z pera geniálniho autora Marca Camolettiho. …..
Režie: Hana Gregorová
Advokát a zubařka, manželé, netrpělivě čekaji na ukončeni rozvodového řizení, aby mohli začít
každý žít svůj život konečně bez
toho druhého, ale oba s novými
mladšimi partnery. Bohužel, pořád
obývají společný byt, protože ONA v něm má ordinaci, ON kancelář. A tak se nechtěně stávají svědky nových vášni svých protějšků a
začíná pracovat nečekaná žárlivost a naschvály….
Hrají: Irena Máchová/Bára Mottlová, Patricie Solaříková/Eliška
Dohnalová, David Gránský, Felix Slováček jr. / Vojta Efler, Martin
Sochor.
Termín zahájení prodeje vstupenek bude zveřejněn na www stránkách
obce.
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DIVADLO BROADWAY
12.9.2020 OD 18:00 HODIN
CENA : 400,(VSTUPENKA + DOPRAVA)

V příběhu ze zapadlého koutu šumavských hvozdů se můžete těšit
na vynikající herecké představitele stejně jako na mimořádné pěvecké výkony zpěváků. MÝDLOVÝ PRINC je muzikálová komedie se
silnými lidskými příběhy. Je to muzikál, který vás může překvapit
svou pravdivostí stejně jako poznáním, že na jevišti možná zahlédnete kousek sama sebe. Nejlepší písničky Václava Neckáře jsou už
jen milým bonusem a sladkou smetanou v koktejlu.
Termín zahájení prodeje vstupenek bude zveřejněn na www stránkách
obce
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OKÉNKO DO HISTORIE
V posledních měsících se okolím šíří nemoc včel, která nemilosrdně
likviduje včelstva. Přitom včela je jedním z nejdůležitějších opylovačů. Podle Alberta Einsteina pokud včely vymřou, tak člověk je přežije jen o čtyři roky.
Nejde říci, jak je tato činnost člověka, tedy chov včel, stará. Snad jako
lidstvo samo. Od středověku už nacházíme písemné zmínky o včelaření. V dobách Karla IV. se med a vosk “težily” z dutin stromů, tzv.
brtí. Osobám, kteří toto řemeslo vykonávaly, se říkalo brtníci. Začaly
také vznikat včelařské cechy a včelaři byli velmi váženými osobami.
Brtnictví postupně ustupovalo a včely se začínaly chovat v úlech,
které bylo možné přenášet. Materiálem, ze kterého se úly vyráběly,
bylo nejčastěji dřevo, ale také třeba sláma, rákos nebo proutí.
Prvním velkým počinem, který upravoval chov včel, byl včelařský patent Marie Terezie, který dával včelařům spoustu práv a v zásadě
platil až do r. 1950. Včelaři např. byly zbaveni daňové povinnosti. Josef II. potom navázal na svou matku tím, že zavedl výuku včelařství
na kněžských seminářích. Proto se ve vesnicích včelstva často nacházela na farních zahradách. V 1. polovině 20. století začal být med a
produkty včel chápany jako lék. Od 50. let včelařila i družstva. No a
13
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jak se včelaří dnes asi nemusím zdůrazňovat. Všichni známe barevně
natřené úly stojící na okraji polí, která se často převážejí podle toho,
která plodina zrovna kvete.
Ještě se podíváme do kronik, jak to vypadalo se včelami přímo u nás.
Obšírně se o včelách rozepsal hlásecký kronikář, pan Uhlíř, který sám
v r. 1957 obhospodařoval 12 včelstev. Spolu s ním to byl ještě p. Jirsa
s 18 včelstvy. A to přitom zkušenosti starousedlíků tvrdily, že na
Hlásce není pro včely vhodné klima, protože zde hodně fouká.
Nicméně v Bělé, Rampuši nebo Souvlastním se včelařilo hojně.
P. Jirsovi byla správní komisí z Rybné přidělena ještě opuštěná včelstva a včelín z Popelova, takže v r. 1945 začínal hospodařit s úctyhodnými 16 včelstvy. O rok později se k němu přidali p. Válek a p.
Motl, kteří ale nebyli místní a jen zde umístili své včelíny. Od r. 1951
začíná včelařit také p. Matučík a o něco později JZD s 20 kusy.
Včelaření máme potvrzené i z Prorubek. Zde v r. 1926 evidovali 20
včelstev. Zdejší kronikář navíc popisuje, že včelaři běžně užívali včelařské klobouky a kuřačky, a med vytáčeli pomocí medometu.
P. Pischel z čp. 8 byl proslulý výrobou včelích úlů a prodával je za 80,Kč do severních Čech a na Moravu. Za svou práci byl oceněn diplomem od včelařského spolku. P. Pischel pracoval s úly, do kterých už
se vkládali rámečky. Oproti tomu p. Nentwich, který měl u čp. 4
14
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včelín, v této době ještě včelařil bez rámků a sbíral panenské dílo.
Žádné divoké včely se v obci nenacházely.
Teď už jen zbývá uvařit si čaj a pořádně ho osladit lžičkou medu, za
kterou se ukrývá nejen lidská, ale také spousta včelí práce.
K. Kovaříčková
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ŠKOLKOVINKY
Zdravím Vás opět, po dvou letech na mateřské dovolené, v novém
roce z mateřské školy a hned úvodem Vám všem přeji, aby Vás celým
rokem 2020 provázelo pevné zdraví, dobrá nálada, štěstí, láska a
úspěch!
Do školky jsem se vrátila, jak jistě víte, v polovině listopadu a
všechny nás čekal předvánoční čas a s ním i tradiční vánoční akce.
Letos jsme vynechali tvořivou vánoční dílničku a besídku pro rodiny
dětí, protože před mým nástupem ve školce celý měsíc působila
sama pouze p. učitelka Zaňková a na natrénování programu vánoční
besídky už nezbyly síly, ale hlavně čas. Tímto bych chtěla p. učitelce
za měsíční celodenní práci s dětmi poděkovat, bylo to jistě opravdu
náročné.
S příchodem prosince k nám, jako každý rok, zavítal na návštěvu Mikuláš s andělem i čertem. Děti nám, po jejich odchodu, zůstaly
všechny, takže je jasné, že v naší školce jsou všechna dítka opravdu
peklu nehodná... :-)
Samozřejmě jsme nemohli neuspořádat již tradiční Vánoční jarmárek na návsi před MŠ. Návštěvníci jarmárku si mohli zakoupit výrobky nejen dětí, ale také si pochutnat na vánoční štole, závinu, věnečcích a jiných laskominách a zahřát se vánočním punčem. Jako
loni jsme si jarmárek užili, počasí nám vyšlo báječně a stejně, jako
"mizely" výrobky ze stolů, se "ztrácel" i náš punč a hlavně věnečky.
Za ně patří velké díky naší paní školnici – Janě Ďuračkové.
16
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Chtěla bych touto cestou moc poděkovat všem rodičům dětí i ostatním našim příznivcům, kteří se do našeho jarmárku zapojili, ať již věnováním výrobků, nebo pomocí při přípravě. Obzvláště děkuji všem
zaměstnankyním školky, manželům Bodenbergerovým a Lábusovým
a panu Lopatářovi za velkou pomoc při přípravě a úklidu. Také chci
poděkovat Obci Liberk za to, že všechny naše akce finančně podporuje.
Poslední den pobytu jsme s dětmi měly ve školce "Štědrý den". V
jídelně na děti čekala slavnostní tabule, na které nechyběly vánoční
dekorace a svícny. Ježíšek na nás ani tentokrát nezapomněl a dětem
přinesl spoustu krásných dárků.

V letošním roce nás čeká opět spousta práce, ale i radostí a akcí, na
které se všichni těšíme a já se opět těším na naše další setkávání, ať
již ve školce, na našich akcích, nebo kdekoliv jinde…

Tereza Štěpánová, ředitelka
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DĚNÍ V OBCÍCH
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU v LIBERKU
Dne 30.11.2019 proběhlo v Liberku „Rozsvícení vánočního stromečku“, u kterého nechyběl sv. Josef, Panna Marie a malý Ježíšek,
který odpočíval v jesličkách. Pro návštěvníky bylo připraveno bohaté
občerstvení a výborný svařák. Skupinka liberských dětí si pro návštěvníky připravila vystoupení v podobě vánočních básní a krátké
scénky. Dokonce dorazil i MIKULÁŠ, ČERT A
ANDĚL, kteří po básničce či písničce obdarovali dítko sladkostmi. Velký dík patří všem,
kteří se na přípravě podíleli, především paní
Lábusové, která měla trpělivost při nacvičování vystoupení a ušila krásné taštičky pro mikulášskou nadílku.
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13.12.2019 – Vánoční koncert
O kulturní zážitek se postaral pěvecký sbor Pěnice z České Skalice
v podání pásma vánočních písní.

Vánoční mše v Liberku
Dne 24.12.2019 se od 16:00 hodin konala v místním kostelíku
sv. Petra a Pavla v Liberku VÁNOČNÍ MŠE.
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Novoroční ohňostroj
Dne 1.1.2020 proběhl za bývalým kravínem v Liberku Novoroční ohňostroj, na který přišli občané v hojné míře, což je fajn. Pro dospělé
byl připraven svařák, pro naše milé dětičky teplý čajík.

Rozsvícení vánočního stromu na Uhřínově
Dne 1.12.2019 se na Uhřínově uskutečnilo rozsvícení Vánočního
stromu, kde jsme si připomněli nadcházející čas prostřednictvím vánočních koled, svařáku, gročku a cukroví. Všem moc děkujeme za
účast.

Mikuláš s andělem a čerty
Ve čtvrtek 5.12.2019 navštívili zlobivé i hodné dětičky tradičně Mikuláš s andělem a čerty.
Hodné děti dostávaly
sladkosti a zlobivé pokárání a uhlí aby si pamatovaly, že se mají polepšit.
P. Možnarová
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Prorubky – Vánoční koncert
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Bělské vánoce
Kostel na Bělé byl místem, kde se odehrávaly hlavní akce benefičního programu na jeho záchranu pod názvem Bělské vánoce. 21.12.
se zde uskutečnilo koncertní provedení České mše vánoční Jakuba
Jana Ryby v provedení Rychnovského dětského sboru Carmina. Zaplněný kostel odměnil jeho členy zaslouženým potleskem. Na Štědrý
den se zde potom ve 20 hodin konala půlnoční mše svatá a v sobotu
4. 1. zakončil Bělské vánoce tříkrálový koncert Hubertových trubačů.
To vše doplněné o vánoční hasičské punčování na návsi v Bělé.
Vánoce 2019 jsou již minulostí. Ale dobré akce, které v souvislosti
s nimi byly odstartovány, budou pokračovat i v průběhu roku 2020.
Za to patří velký dík všem, kteří pomohli .
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