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Číslo 3, ročník 2015

Prázdniny jsou za námi, děti jsou opět ve škole, konečně rostou houby a na zahrádkách nás čeká podzimní
sklizeň. Přesto, že jsme si v létě užili sluníčka dosyta, doufáme, že na nás ještě nezanevře 
Příjemné babí léto!
Máme pro vás tip na pěkný dárek. Na obecním úřadě můžete zakoupit
hrnek s obrázkem Liberka za 80,- Kč nebo keramický zvoneček s motivem
Bělé, Hlásky, Liberka, Prorubek, Rampuše nebo Uhřínova za 40,- Kč.

ZPRÁVY Z RADNICE
 Od ministerstva pro místní rozvoj se
nám podařilo získat dotaci na druhou
etapu obnovy kapličky na Rampuši. Již
dva měsíce probíhají práce na rekonstrukci. Kaplička má nová okna a nový
„kabát“. Současně s rekonstrukcí bude opraven pomník padlých před kapličkou – prozatím byl osazen novými
jmenovkami.
 Od srpna je knihovna
v Liberku přestěhována do
nových
prostor v přízemí
Obecního úřadu. Přijďte se
podívat.

Připomínáme těm, kteří
uhradili poplatek za odpad
pouze za první pololetí, že
splatnost druhého pololetí je
30. září.
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Z NAŠICH OBCÍ
NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY
V sobotu 5. září proběhly v Prorubkách NOČNÍ HASIČSKÉ ZÁVODY, kterých se zúčastnily družstva Javornice, Osečnice, Ještětic, Uhřínova, Prorubek, Lukavice, Habrové, Bělé a Rokytnice. Součástí
závodů byl noční požární útok, doplňková soutěž i soutěž pro děti. Za účasti nejméně 150 lidí zvítězilo
družstvo Rokytnice v Orlických horách.
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PUTOVÁNÍ ZA ZLATÝM VEJCEM

V pátek 4. září proběhlo v Prorubkách tradiční
rozloučení
s prázdninami
PUTOVÁNÍ
Z POHÁDKY DO POHÁDKY. Noční cestu po svíčkách absolvovalo více než dvacet dětí. Aby překonaly nástrahy, které jim splétaly pohádkové
bytosti, vyrážely děti po dvojicích. Do cíle došli
všichni a za odměnu dostali zlaté vejce babky
Hnízdilky.

PRORUBSKÁ LÁVKA
Letošní již 27. ročník Prorubské lávky proběhl v sobotu
18. července a musím říct, že s velice pěknou návštěvností a
za tropického počasí. Dopoledne tradičně patřilo dětem.
Přišel i tábor U Starého mlýna. Přes poledne publikum pobavili nejmenší účastníci předškolního věku při přechodu přes
lávku. Ochotně napadali do vody i s rodiči, kteří je měli „jistit“. Odpoledne jsme se vrhli na klasické zápolení dospěláků,
ať už na kole, na trakaři nebo v ploutvích (mimochodem tato
disciplína vypadá velice jednoduše, ale přijďte si to někdy
vyzkoušet). Soutěžící lákaly nejen hodnotné ceny jako kolo,
televize, travní sekačka nebo kávovar, ale i případné osvěžení v průzračné vodě požární nádrže.
Celý den se vydařil na výbornou, všichni byli spokojení a to pro nás, pořadatele, bylo tou největší odměnou za týdny běhání, zařizování a práce při stavění areálu. Chtěli bychom touto cestou poděkovat obci
Liberk a všem ostatním sponzorům, bez jejichž darů bychom tuto akci nikdy nemohli uspořádat. Budeme
se těšit za rok na viděnou opět na lávce.
(kk)
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI
Dne 29. srpna se v obci Hláska konal tradiční Hasičský den. Příjemného
odpoledne se zúčastnilo téměř 30 dětí nejen z Hlásky, ale také z přilehlých obcí. Pro děti bylo připraveno mnoho soutěží, střílení ze vzduchovky či vyjížďky na koni. Velkým překvapením pro děti bylo divadelní představení ochotnického divadla z Potštejna.
Rády bychom touto cestou poděkovaly Sdružení dobrovolných hasičů Hláska a také obci Liberk za jejich
finanční podporu této akce.
Za pořádající maminky z obce Hláska, Mirka Majtánová
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CHALUPÁŘSKÝ VOLEJBALOVÝ TURNAJ
V sobotu 15. srpna proběhl za krásného počasí na dvou travnatých kurtech v rekreační osadě Malý Uhřínov 4. ročník Chalupářského volejbalového turnaje, kterého se zúčastnilo 58 hráčů (10 družstev) a nejméně 70 diváků, mezi nimiž byl i Mgr. Jan Langr, předseda OO ČSTV našeho okresu.

Bylo odehráno celkem 25 zápasů, turnaj byl ukončen v 19 hodin rozdáním hodnotných cen. Po turnaji bylo
posezení s kytarou a basou s country písničkami.
Velký dík patří sponzorům při zajištění hodnotných cen, dále také sousedům – chalupářům – za pomoc při
budování zázemí turnaje a při úklidu po ukončení turnaje.
J. Franc - organizátor a ředitel turnaje
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POZNEJ SVÉHO FARMÁŘE
Jak to chodí na farmě v Rampuši, se přišly přesvědčit stovky lidí na další akci projektu Poznej svého farmáře. Hostitelskou farmou byla tentokrát Ekofarma MP z podhůří Orlických hor.

Na návštěvníky čekal bohatý program pro děti i dospělé, komentované prohlídky farmy, přehlídka chovaných zvířat a samozřejmě také farmářský trh s výrobky regionálních prodejců. Na něm bylo možné ochutnat a zakoupit výborné mléčné i masné výrobky, víno, ovoce, zeleninu a také výrobky oceněné značkou
Regionální potravina Královéhradeckého kraje.
K příjemně prožitému dni přispělo kromě skvělého počasí i krásné prostředí farmy MP a bohaté pohoštění
připravené z produkce místní ekofarmy.
(Více na www.poznejsvehofarmare.cz)
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OKÉNKO DO HISTORIE
Dnešní stránku ve zpravodaji bych chtěla věnovat jednomu významnému rodákovi, resp. celé jeho rodině.
Protože historii vždycky píší lidi a je potřeba si je připomínat. Řeč bude o početné a rozvětvené rodině
Schmoranzů z Bělé.
Kdybychom měli začít hledat počátky rodiny Schmoranzových, museli bychom se vrátit až do 17. stol. Schmoranzovi bydleli také na Nebeské Rybné a Sobině. O rodině
Schmoranzů toho už bylo napsáno mnoho, ale málokdo ví, že kořeny této umělecké
rodiny jsou v malé vsi pod Orlickými horami. Za prvního člena slatiňanské větve je
považován František Schmoranz, který se narodil 30. 12. 1814 v chaloupce čp. 65 na
Bělé v rodině řekněme obyčejné. Jeho otec Josef byl drobný zemědělec, a maminka
Elizabeta, roz. Schröfflová (či Šreflová, chcete-li) byla z obdobných poměrů. František
byl nejstarší syn ze šesti dětí. Měl ještě sourozence Josefa (nar. 8. 12. 1817), Elizabetu
(nar. 16. 3. 1820), Antonína (nar. 6. 2. 1823), Augustina (nar. 16. 6 1826) a Jana (nar.
4. 10. 1829). František projevoval od mládí zájem o učení a vynikal inteligencí, proto
tehdejší bělský kaplan Josef Čižinský doporučil rodičům, aby ho poslali studovat. Pravděpodobně právě na
kaplanovo doporučení nastoupil do učení k architektovi Benediktu Škvorovi, kde začínal jako zedník.
Údajně až tady se naučil mluvit česky, protože Bělá byla převáženě německá a němčina byla také rodným
Františkovým jazykem. Skutečný zájem o stavitelství mu navíc zajistil i pobyt u tehdy proslulého stavitele
Jakuba Hainze ve Vídni, kde také navštěvoval Akademii.
Po ukončení studií v zahraničí se vrátil do Čech, konkrétně do Slatiňan, kde si koupil dům. Pilnou prací se
vypracoval až na městského stavitele města Chrudim. Když v r. 1850 vyhořela velká část Chrudimi, výrazně
se podílel na její přestavbě a uvedení do původního stavu. Rekonstruoval také chrám sv. Ducha v Hradci
Králové. Jeho práce spočívala nejen v neogotických rekonstrukcích stávajících staveb, ale i ve stavitelství
nových objektů, jako je např. děkanský kostel v Poličce nebo evangelický kostel v Čáslavi. Právě neogotika
a historismus se v jeho stavitelství projevovaly nejvíce. Některými architekty své doby byl za svůj styl kritizován. Zasloužil se i o dochování městských bran ve Vysokém Mýtě.
Co se týká soukromého života, byl ženatý a se svou ženou Františkou, dcerou slatiňanského řezníka a hostinského Novotného, měl celkem 13 dětí, z nichž pouze 7 se dožilo dospělosti. Vlohy po otci zdědili hned
tři synové. František ml. (nar 19. 11. 1845) projevil velké nadání v oblasti architektury a zvítězil v soutěži o
stavbu paláce v Ismajlii u příležitosti otevření průplavu. Za projekt získal velké peníze, díky kterým mohl
podniknout studijní cestu po Egyptě, Palestině a Sýrii. Získal i řád Františka Josefa I. Cestovatelská vášeň
ho neopustila ani v pozdějším věku, kdy navštívil Jeruzalém, Damašek nebo Istanbul. Možná i tyto cesty
ho vysílily natolik, že zemřel ještě dříve než jeho otec, v r. 1892. Druhý syn Josef (nar. 16. 1. 1855) byl akademickým malířem. Kromě malby byl velkým milovníkem přírody a je považován za jednoho z průkopníků
odborné myslivecké literatury u nás. Navrhoval také interiéry, nábytek a ke stáru působil jako správce
sbírek na zámku ve Žlebech. Syn Jan (nar. 6. 2. 1957), rovněž architekt a stavitel, strávil většinu života
v rodných Slatiňanech a pomáhal otci ve stavební firmě. Založil zde také sbor dobrovolných hasičů. Zemřel
předčasně na zápal plic v r. 1899. Nejmladší syn Gustav (nar.16. 9. 1858) měl rovněž toulavé boty, cestoval hlavně po Evropě a působil jako učitel (také v zahraničí). Na přelomu století se stal ředitelem Národního divadla a ve své funkci setrval až do r. 1922. Manželka Františka roz. Novotná zemřela asi po 25 letech
manželství v r. 1868. František se ještě podruhé oženil, a to s neteří své první ženy, s Marií Linsbauerovou.
Druhé manželství ovšem zůstalo bezdětné. František zemřel 4. 4. 1902 jako význačný a uznávaný občan
města Slatiňany a zanechal po sobě ve městech východních Čech nesmazatelnou stopu.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY
Po letních prázdninách Vás opět zdravíme ze školky. Protože byla
MŠ šest týdnů uzavřena, tak se "u nás", během této doby, žádné
akce nekonaly a mnoho novinek také není. Všichni jsme ve volnu
načerpávali čerstvou energii a nápady pro další školní rok, který je
už v plném proudu.
Jak jsem se zmiňovala v minulém čísle Hlášek, od září nám do mateřské školy nastoupilo sedm nových dětí a kapacita školky je plně obsazená. V letošním školním roce 2015/2016 je
v MŠ přijatých 26 dětí. Všem bychom jim chtěli popřát krásný školní rok plný nevšedních zážitků a dětem, které do
naší školky nastoupily od 1. září poprvé přejeme rychlou, "bezslzičkovou" adaptaci na nové prostředí a hlavně, aby
se jim v naší mateřské škole líbilo.
V úvodu jsem zmiňovala, že mnoho novinek ve školce není, ale s jednou, ne malou, bychom se Vám rádi pochlubili
:-): Zrekonstruovali jsme šatnu pro děti. Nevyhovující a nevzhledný nábytek, který si jistě většina z Vás vybavuje, byl
nahrazen novými, barevnými šatními bloky s dvířky a lavičkami. Do vstupní chodby MŠ pak "přibyly" nové lavice na
boty a přezůvky a věšáky s přihrádkami na ošacení. Chtěla bych také tímto poděkovat Obci Liberk, která nový nábytek financovala a doufáme, že se v dohledné době ještě dočkáme rekonstrukce umývárny a toalet dětí. :-).
Přejeme Vám krásný podzim, dětem šťastný školní rok
2015/2016 a budeme se těšit opět u dalších
Školkovinek.
Tereza Štěpánová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V této rubrice je možno uveřejnit jména jubilantů pouze s jejich souhlasem. Chcete-li touto cestou poblahopřát svým blízkým, kontaktujte nás.
NAROZENÍ:

Lopatář Petr, Liberk

ŽIVOTNÍ JUBILEUM SLAVÍ:

Bartko Milan, Hláska
Novotná Jana, Hláska
Štěpánková Jitka, Liberk




Na sobotu 24. října bude
v zasedací místnosti obecního úřadu v Liberku VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 12. září proběhne v hospodě Na hradě v Liberku setkání seniorů. Pozvánky již senioři
obdrželi prostřednictvím svých zastupitelů.

NOVĚ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
Policie východočeského regionu zhotovila 14 preventivních videospotů se 6 preventivními tématy, která
jsou zaměřena na prevenci kriminality a rizikové jevy ve společnosti. Od září 2015 jsou tato videa postupně distribuována a je možné je shlédnout nejen na webových stránkách PČR, ale i v kinech, MHD, televizních obrazovkách v čekárnách, školách a na dalších místech – nově i na našich webových stránkách. Dále
jsou k dispozici ke stažení každému, kdo o ně projeví zájem na
http://www.policie.cz/clanek/prevenci-k-bezpeci.aspx

Seznam videospotů:
1. Každý klik si rozmysli - neobnažuj soukromí! (rizika virtuální komunikace - verze pro děti a mládež)
2. Chraňte své dítě i na netu (rizika virtuální komunikace - verze pro rodiče)
3. Ne každému můžete věřit (podvody a trestná činnost na seniorech) + soutěž "Vyzbroj si svou babičku,
dědečka"
4. Na kapsáře bacha! (kapesní krádeže)
5. Tenký led... (návykové látky, alkohol a agrese u dětí)
6. Největší zločinec číhá i na vaše dítě (silniční provoz a děti)
7. To auto fakt není trezor (krádeže věcí z vozidel)
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SOUTĚŽ O CENY

Salát s dresingem
Suroviny :
ledový salát
ředkvičky
majonéza
bílý jogurt
česnek
pažitka
sůl, pepř
plátky veky nebo
toastového chleba

Listy salátu natrháme na menší kousky a rozložíme na hluboký talíř. Ředkvičky
nakrájíme na plátky a rozložíme na salát. Jogurt smícháme s majonézou, prolisovaným česnekem a pažitkou, podle chuti můžeme přisolit a opepřit. Veku
nakrájíme na kostičky a osmahneme. Salát zalijeme dresingem a posypeme
kostičkami.
Soutěž o ceny stále pokračuje, vracíme se k receptům. Blíží se sklizeň
jablek, posílejte recepty na jejich zpracování – křížaly, knedlíky, záviny či
cokoli, co máte rádi. Uzávěrka soutěže je 31. října 2015. Recepty
vyzkoušíme, vítězný recept odměníme 

KAM NA VÝLET
S Kačenkou po stopách sklářů
Orlické hory a Podorlicko
Naučná stezka, trasa je vedena zábavnou formou a prostřednictvím
informačních tabulí seznámí návštěvníky s historií tavení skla.
Délka trasy: 15,6 km
Výchozí bod: centrum Deštné v Orlických horách
Koncový bod: Orlické Záhoří
Náročnost: lehká
Zajímavosti na trase: soutěž s odměnami
Trasa zahrnuje celkem sedm informačních tabulí, které jsou umístěny průběžně, na celé trase, která začíná
v centru Deštné v Orlických horách a pokračuje kolem informačního centra, až do Orlického Záhoří.
V rámci naučné stezky je pro malé hráče připravena soutěž s odměnami, kdy při seznamování s historií
opisují jednoduché soutěžní kódy, které následně vyplňují do tabulky pravidel hry. Podrobná pravidla lze
získat v IC Deštné v Orlických horách a IC Orlické Záhoří.
Čerpáno: http://www.hkregion.cz/dr-cs/102268-s-kacenkou-po-stopach-sklaru.html

DEVATERO artikul Kačenčiných
3 Pohádková říše složena jesti z Kačenčina království na hlavním hřebeni hor, Rampušákova
údolí kolem Orlického Záhoří, údolí víly Julinky, stejně tak ze všech vodnických sídel, království permoníků, čertovských doupat, lesů hejkalů, skal ohnivých mužíčků, blat bludiček a
úkrytů všech
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PERLIČKY ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 









Učitelka k žákům, kteří ten den nic neumí: „Vaše vědomosti jsou tak hluboké! Nebo spíš tak hluboko...“
Paní učitelka se ptala dětí v mateřské školce, jak vypadá podle nich Ježíšek. Toníček naprosto s jistotou řekl:
„No to je přeci netopýr! Ten létá v noci, do ničeho nenarazí a není slyšet.“
Vaše dcera pokousala prsty zubaře, když jí chtěl vytrhnout zub. Zařiďte, ať se to vícekrát neopakuje.
Studená válka byla v Rusku, protože je tam pořád zima.
Co je housenka? Motýlí červ.
Čím skončil život Mistra Jana Husa? – Smrtí.
Vysvětlete pojem kružnice – Je to přímka, která má dva konce v jednom bodě.
Francouzský král byl během revoluce oběšen na gilotině.






Kuriózní poznámky v žákovských knížkách:
Vrtala spolužačce zub kružítkem a propíchla jí dáseň.
Odmítá psát cokoliv do školního sešitu, který ani nemá.
Hodila po spolužačce houbu, a ta po dopadu na zem udělala loužičku.
Nepřezouvá se, protože mu prý páchnou nohy!
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Zubní pohotovost
ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek 08.00 - 12.00 hod.
12.09.
13.09.
19.09.
20.09.
26.09.
27.09.
28.09.
03.10.
04.10.
10.10.
11.10.
17.10.
18.10.
24.10.
25.10.
28.10.
31.10.
01.11.
07.11.
08.11.
14.11.
15.11.
17.11.

MUDr. Čapková Marie
MUDr. Domáňová Iva
MUDr. Dvořáková Soňa
MDDr. Faltisová Kristýna
MUDr. Loukota Jan
MUDr. Havlová Marie
MUDr. Hlavsová Lenka
MUDr. Hrbáčová Eva
MUDr. Kašková Kateřina
MUDr. Kašparová Dagmar
MUDr. Handl Jindřich
MUDr. Malátková Ludmila
MUDr. Miřejovská Dagmar
MUDr. Nentvichová Eva
MDDr. Pavlová Simona
MUDr. Plšková Ivona

Komenského 366, Doudleby nad Orlicí
poliklinika Rychnov nad Kněžnou
Komenského 44, Rychnov nad Kněžnou
Záhumenská 445 , České Meziříčí
Komenského 127 , Opočno
U Stadionu 1166, Rychnov nad Kněžnou
Komenského 259, Kostelec nad Orlicí
Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou
Kvasiny 145

494 383 417
494 515 694
775 224 093
734 324 600
494 621 665
494 539 225
494 323 958
494 532 330
494 596 174

Voříškova 169 , Vamberk
Panská 24, Rychnov nad Kněžnou
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

602 514 715
494 531 955
494 515 696

Třebízského 799 , Kostelec nad Orlicí
K.Michla 942 , Dobruška
Zdrav.středisko Rokytnice v Orlických hor.
Svatohavelská 266 , Rychnov nad Kněžnou
poliklinika, Mírové nám.88, Týniště nad OrMUDr. Podolská Jana
licí
MUDr. Pokorná Jaroslava poliklinika Rychnov nad Kněžnou
MUDr. Pokorná Věra
J. Pitry 448 , Opočno
MUDr. Přibylová Marta
Komenského 209 , Častolovice
MUDr. Ptačovská Eva
Masarykova 729 , Kostelec nad Orlicí
MUDr. Seidlová Zdenka
Skuhrov nad Bělou 17
MUDr. Skřičková Zdena
poliklinika Rychnov nad Kněžnou

494 323 152
494 623 775
494 595 292
494 534 841
494 371 783
494 515 697
494 667 628
494 322 706
603 933 466
494 598 205
494 515 695

Aby nám mozek nezlenivěl
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Sudoku
Vaším úkolem je doplnit do každého malého
čtverečku číslo od jedné do devíti tak, aby
v každé řadě, každém sloupci a každém
z devíti větších čtverců, bylo každé číslo
právě jednou.

HLÁŠKY z Liberka – obecní periodikum
vydává obecní úřad Liberk, registrováno u MK ČR pod čj. E 22054
Na tomto čísle se podíleli: Ing. Věra Horníčková (vh), Bc. Denisa Kotyzová (dk), Bc. Kateřina Kovaříčková (kk)
Autoři fotografií: M.Kotyzová, J. Šimerda, K.Chudobová, T.Štěpánová, K.Kovaříčková, J.Franc. Příspěvky, názory, připomínky, návrhy zašlete na
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e-mail: sprava.liberk@seznam.cz nebo na adresu Obecní
Liberk, Liberk 70, tel. 494 545 900, 733 525 008, 731 108 487.
Hláškyúřad
z Liberka
Další číslo vyjde číslo
v listopadu
2015,
uzávěrka je 31. 10. 2015
3, ročník 2015

