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číslo 3, ročník 2020

Chci Vám všem poděkovat
za dodržování a respektování pravidel k omezení šíření nemoci COVID-19. Přeji
Vám všem hezké letní dny.

Počet obyvatel podle části obce ke dni 17.7.2020

Část obce
Bělá
Hláska
Liberk
Prorubky
Rampuše
Uhřínov
Celkem
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Občané s platným
trvalým pobytem
Celkem
97
153
204
67
35
140
696

Muži
50
79
111
31
19
73
363

Ženy
47
74
93
36
16
67
333
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 19.6.2020 se konalo v Liberku 15. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Výtah z usnesení - Zastupitelstvo obce schválilo následující:
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•

Žádost o odkup pozemku p.č. 3086 v k.ú. Liberk. Výměra 58
m2. Cena pozemku je stanovena znaleckým posudkem ve
výši Kč 8.700,-.

•

Žádost pana Z.B. na snížení prodejní ceny za kupující pozemek p.č. 3008/1 v k.ú. Liberk. Zastupitelé schvalují cenu pozemku 80 Kč za jeden m2. Důvodem snížení odhadní ceny je
stav pozemku. Pozemek je velmi strmý s výčnělky skály, delší
dobu neudržovaný a nevyužitelný k výstavbě čehokoli.

•

Žádost ČEZu Distribuce, a.s. Děčín o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-20-2019435/SOBS VB/2 Liberk-Rampuše, p.č.
3066/3 – Knn, na pozemky p.č. 3225 a 3054 v k.ú. Rampuše.
Jedná se o vybudování podzemní přípojky NN k novým RD.

•

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 KV (NN). Nová přečerpávací stanice u projektu
Kanalizace Hláska na pozemku p.č. 3245 v k.ú. Hláska.
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•

Cenové nabídky na Investiční činnost a vypracování závěrečného vyhodnocení akce Kanalizace Hláska. V poptávkovém
řízení zvítězila Firma Dabona s.r.o., Rychnov nad Kněžnou.

•

Informace z Ministerstva pro místní rozvoj ČR o administraci,
respektive obdržení dotace na projekt z výzvy
1/2019/117D8210 na projekt „Rekonstrukce objektu bývalé
školy v Bělé“. DT E- Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Obec musí vybrat dodavatele rekonstrukce a sepsat
smlouvu o dílo do konce září 2020. Souhlas s vyhlášením
výzvy a s pracemi na výběr dodavatele celé akce.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
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•

Žádost a veřejnosprávní smlouvu o dotaci SDH Hláska ve výši
Kč 1.500,- Kč na nákup cen pro děti do soutěží při pořádání
Ukončení prázdnin na Hlásce 29.8.2020.

•

Žádost a veřejnosprávní smlouvu o dotaci se spolkem
Přátelé hradu Skuhrov nad Bělou na pokrytí části nákladů na
akci Proměny dřeva. Zastupitelé schvalují výši dotace Kč
1.000,-.
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
❖ Osvědčení od společnosti EKO-KOM, a.s. Praha o úspoře CO2
47,779 tuny a úspoře enegie 1 294 095 MJ za vytříděný odpad v obci Liberk.
❖ Žádost od pana Š. na opravu komunikace ve Staré Huti.
Komunikace je opravena dosypáním štěrku do vymletých kolejí.
❖ Na pozemky, které obec Liberk směňuje se SPÚ ČR už byly
zpracovány znalecké posudky. Cena za vypracování posudků
byla obcí uhrazena a nyní čekáme na dodání Směnné
smlouvy k podpisu.

Dne 9.7.2020 se konalo v Liberku
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK

16.

zasedání

Výtah z usnesení - Zastupitelstvo obce schválilo následující:
✓
Schválení dodovatele „Administrace veřejné zakázky, zajištění koordinátora BOZP, zajištění technického dozoru investora,
zajištění inženýrské činnosti projektu Rekonstrukce objektu bývalé
školy v Bělé“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku podala firma
DABONA s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.
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✓
Schválení dodavatele projektu „Rekonstrukce VO v obci Liberk – místní části Liberk, Uhřínov“. Ekonomicky nejvýhodnější nabídku dodala firma D-energy s.r.o. Rychnov nad Kněžnou.

✓
Podání žádosti do Programu „Podpora rozvoje členských obcí
Mikroregionu Rychnovsko“ na nákup techniky pro údržbu celé obce
Liberk ve výši Kč 20.000,-.
✓
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby na uložení NN do obecních pozemků p.č.
3227,3504,3506,3216 v k.ú. Liberk.
✓

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s PRO-SEN sociálně zdravotní
službu, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou ve výši Kč 30.000,- na pokrytí
části nákladů vynaložených k zajištění Domova pro seniory na rok
2020.
OÚ Liberk
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DIVADLO
STRAŠNICKÉ DIVADLO – Stará láska
nerezaví
26.9.2020 OD 15:00 HODIN
CENA : 400,- (vstupENKA + doprava)
Dubnové vstupenky jsou platné pro zářijový termín
(divadlo nebude posílat nové vstupenky). Odjezd od OÚ
Lilberk 9:30 hodin.

DIVADLO BROADWAY – mýdlový princ
12.9.2020 OD 18:00 HODIN
CENA : 400,(VSTUPENKA + DOPRAVA)
Odjezd od OÚ v Liberku bude ve 11:00 hodin.

Plavba lodí – 12.9.2020 v 16.00 hodin
Prosíme všechny přihlášené na plavbu lodí, aby se stavili
na OÚ zaplatit lístky v hotovosti nejdéle do 28.8.2020.
Cena 1 vstupenky je Kč 175,-. OÚ musí nahlásit přesný
počet zájemců. Po tomto termínu již nelze s dalšími
účastníky počítat.
Děkujeme za pochopení
6
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OKÉNKO DO HISTORIE
Na to, co se událo tento rok na jaře a vlastně trvá dodnes, budeme
asi dlouho vzpomínat a ne v dobrém. Díky koronavirové epidemii
jsme přišli nejen o Velikonoce, tak jak jsme je léta prožívali, ale
vlastně o jakýkoliv styk se svými blízkými, ať už sousedy nebo rodinou. Nemohla se uskutečnit ani tradiční okrsková soutěž v požárním
útoku, ve které každoročně soupeří okolní SDH. Právě o SDH bych se
tentokrát chtěla zmínit. I když to jsou malé nenápadné organizace,
které dnes stojí ve stínu profesionálních hasičů, v minulosti byla jejich funkce nezastupitelná a je třeba si ji připomenout.
První SDH vůbec vznikaly v Čechách od poloviny 19. stol. Největší nárůst počtu SDH pak nastal na počátku 20. století. To už se hasičský
sbor ustanovoval v každé větší obci. Protože jakmile začalo někde
hořet, jednalo se o katastrofu, která mohla mít nedozírné následky.
Známe případy, kdy celé vesnice lehly popelem. I státní správa si tato
rizika dobře uvědomovala a vydávala průběžně různá protipožární
opatření. Kupříkladu od r. 1822 musely být komíny výhradně zděné,
ne dřevěné, jak tomu mnohdy bývalo.
Podobný vývoj zaznamenal i Liberk a okolní vesnice. Svůj hasičský
sbor měla dokonce dnes zaniklá osada Bukový. Byl zde založen r.
7
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1929. O osm let později byl založen hraničářský hasičský sbor v Malém Uhřínově. Jeho velitelem byl Augustýn Sajdl a sbor byl dokonce
vybaven motorovou stříkačkou. Ta přešla v r. 1945 do vlastnictví
Skuhrova. Na Hlásce vznikl hasičský sbor už za Rakouska – Uherska
(přesné datum se mi bohužel nepodařilo vypátrat). Vzhledem k
tomu, že v r. 1945 přišel odsun německých obyvatel, byl v r. 1945
hasičský sbor kompletně obnoven a přihlásili se do něj všichni muži
z vesnice. Prvním poválečným starostou byl Josef Stejskal. Požární
motorová stříkačka zůstala po německém sboru, ale výstroj nezůstala žádná. Rovněž zůstala stará hasičská zbrojnice. Hasiči si ale
chtěli postavit novou. Přes prvotní komplikace, kdy stavba nebyla
povolena, se to v 50. letech podařilo. V Prorubkách postavili první
hasičskou zbrojnici v r. 1899. Byla z cihel a střechu měla krytou betonovými taškami. Stála naproti kapli a byla vybavena dvojitou ruční
stříkačkou od firmy Tschermak z Teplic. Stála tehdy úctyhodných
800 zlatých a patřilo k ní 250 m hadic. Dále zde byl třídílný žebřík, 4
hákové žebříky a 4 berlové stříkačky. Tato zbrojnice byla zrušena
v letech 1963 – 1964.
A na závěr několik záznamů o ničivých požárech u nás. V r. 1917 shořela školní budova na Uhřínově. Požár vznikl pravděpodobně v dřevníku, kam měli ukládat horký popel. Díky včasnému zásahu místního
hasičského sboru shořela jen střecha s krovem, budova samotná
byla uhájena. V r. 1947 vypukl na Pádolí lesní požár. Stalo se tak na
8
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pasece, kde byly srovnané vytěžené klády a palivové dřevo. Oheň se
začal nebezpečně šířit do okolního porostu, a proto byly povolány
hasičské sbory z Uhřínova, Kvasin a Rychnova, kterým se podařilo ve
večerních hodinách požár uhasit. Škoda byla vyčíslena na 30 000,Kčs a hasiči dostali pochvalu za pohotový zásah. Rovněž na Hlásce
zasahovali hasiči mnohokrát, např. při požáru tírny lnu, parní pily
nebo u požáru domu Schodů na Bělé.
Abychom však zakončili pozitivní zprávou. K tradičním hasičským
událostem patřily plesy. R. 1947 v lednu se na Uhřínově konal
hasičský ples, který hojně navštívili i hasiči z okolních vesnic, hlavně
z Kačerova, Prorubek, Jedlové a Skuhrova. Podobné plesy se také
pořádaly na Hlásce.
K. Kovaříčková
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Mateřská škola Liberk
Od 25.5.2020 byl znovu obnoven provoz v MŠ. Ve školce byla nastavena hygienická pravidla, která byla dodržována a kontrolována.
Děti většinu času trávily venku. Jejich školní zahrada jim dala nemalé
možnosti vyžití. Od 13.7.2020 je školka zavřená z důvodu malování.
V září se děti mohou těšit na hezky připravenou školku plnou barev.
Přejeme dětem i zaměstnancům hezké prázdniny, předškoláčkům
úspěšný start PŘI VSTUPU DO ŠKOLY.
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KULTURNÍ AKCE V OBCI

Dětský den v Liberku
Dne 27.6.2020 se konal v Liberku Dětský den. Ve tři hodiny děti vyrazily plnit úkoly na jednotlivá stanoviště – házely balónky na panáka, lovily rybičky v rybníčku, jezdily na kolech, koloběžkách mezi
připraveným slalomem, střílely na kelímky vodními pistolkami a chytaly míčky do vystřelovacího košíku. Každé dítě dostalo medaili a
diplom. Velký úspěch měla akce „vyrob si svého mráčka usínáčka“.
Děti si samy nebo za pomocí rodičů vycpaly svůj mráček vatelínem.
Tímto děkujeme paní I. Lábusové za nápad a ušití mráčků. Určitě ne
jedno dítko má svého mráčka k usínání ve své postýlce. Děti ještě
řádily na houpačkách, prolézačkách, skluzavce. Kdo měl chuť či hlad
mohl si dát výborné langoše.

OÚLiberk
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Nové termíny neodehraných představení
v Rychnově nad Kněžnou
17. 9. 2020

divadelní představení CYRANO

26. 9. 2020

koncert skupiny KATAPULT

30. 9. 2020

cestopisná přednáška BORNEO

17. 10. 2020 koncert AC/DC Tribute Band Maďarsko
22. 10. 2020 divadelní představení PŘÍTELKYNĚ
15. 11. 2020 nedělní pohádka VODNÍK ČESÍLKO
23. 5. 2021

taneční odpoledne ŽÁKOVEC & VOLÍNO-

NOVÁ

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY zůstávají v platnosti nebo vám
budou vráceny peníze.
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