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číslo 4,ročník 2020

Prosím dodržujte a respektujte
pravidla k omezení šíření
nemoci COVID-19. Děkujeme.

Počet obyvatel podle části obce ke dni 20.9.2020

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
80
111
31
19
73
364

Ženy
47
73
93
36
16
67
332
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 19.8.2020 se konalo v Liberku 17. zasedání
ZASTUPITELSTVA OBCE LIBERK
Výtah z usnesení - Zastupitelstvo obce schválilo následující:
•
•
•
•
•
•

•

•
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Schválení prodeje pozemku p.č. 3546/5 a p.č. 3546/6 v k.ú.
Bělá.
Schválení prodeje pozemku p.č. 3280, 3286 v k.ú. Hláska.
Schválení prodeje pozemku p.č. 2487/2, 2605/1, 2614 v k.ú.
Velký Uhřínov.
Schválení pronájmu pozemku p.č. 3546/7, p.č. 3546/8 v k.ú.
Bělá.
Schválení prodeje pozemku p.č. 3194/3 k.ú. Liberk.
SDH Bělá žádá o dotaci na nákup kovové garáže pro uložení
jejich věcí z důvodu rekonstrukce budovy bývalé školy
v Bělé. Zastupitelé neschvalují dotaci, ale doporučují nákup
kovové garáže obcí Liberk v hodnotě Kč 25.000,-.
Schválení Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcního břemene a dohodu o umístění stavby s názvem
Liberk – Prorubky, p.č. 3042 – kNN.
Schválení žádosti SDH Uhřínov o poskytnutí reklamních
předmětů obce Liberk v hodnotě Kč 1.500 do tomboly při
pořádání pouťové zábavy v Uhřínově.
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•

•

Schválení navýšení členských příspěvků pro MAS Sdružení
SPLAV Skuhrov nad Bělou na částku Kč 5000,za každý započatý kalendářsní rok. Navýšení bude od roku
2021.
Schválení přijetí dotace z Programu - Podpora výstavby a
technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II od Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Kanalizace
Hláska“ ve výši Kč 3 514 000,-.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•

Informaci od EKO KOMu o výši odměny za vytříděný odpad
v obci Liberk za období 1.4. – 30.6.2020 ve výši Kč 50 319,41.

Schválené žádosti a veřejnoprávní smlouvy
Žádost a veřejnoprávní smlouvu s SDH Bělá o dotaci ve výši
Kč 1.500 Kč na nákup občerstvení a odměn pro děti při pořádání Dětského dne v Bělé.

Obecní úřad Liberk
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SPLATNOST ODPADŮ 2020
!!!!! Upozorňujeme na splatnost místního poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komuních odpadů na II. pololetí roku 2020. Termím
splatnosti poplatku za II. pololetí je do 30.9.2020.

Poplatek je možno hradit hotově, platební kartou nebo bezhotovostí
platbou. V případě bezhotovostní platby uvádějte přidělený variabilní symbol nebo do poznámky uveďte jména osob a bydliště.
Výše poplatku pro rok 2020 je Kč 600 za osobu.

Dále upozorňujeme všechny fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve
kterých není přihlášená žádná fyzická osoba - úhradu rekreačního
poplatku za rok 2020 ve výši Kč 600,-, pokud již nebylo zaplaceno.

Správce daně stále ještě eviduje držitele psů, kteří nemají zaplacený místní poplatek za psa za rok 2020, který činí Kč 110 za
jednoho psa.
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VOLBY 2020
V říjnu 2020 se v České republice
uskuteční následující volby
za zvýšených hygienických opatření:
Volby do zastupitelstev krajů - 2. a 3. října 2020
(volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky
č. 169/2020 Sb.).
Volby do Senátu Parlamentu České republiky - 2. a 3. října 2020
(volby byly vyhlášeny rozhodnutím prezidenta republiky č.
169/2020 Sb.).
Případné druhé kolo senátních voleb se koná o týden později, tj. v
pátek 9. října a sobotu 10. října 2020.

Oznámení o místě a konání voleb v obci Liberk
Volební okrsek č. 1 – Obecní úřad v Liberku, č.p. 70
pro části obce Liberk, Proruky
Volební okrsek č. 2 – bývalá škola v Hlásce, č.p. 61
pro části obce Bělá, Hláska, Rampuše
Volební okrsek č. 3 – budova požární zbrojnice v Uhřínově
pro části obce Uhřínov
Volební místnosti budou otevřeny v následující dobu:
Pátek – 14:00 – 22:00 hodin
Sobota – 8:00 – 14:00 hodin
5
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INFORMACE Z OBCE
Dne 12.9.2020 uspořádal Obecní úřad v Liberku celodenní zájezd do
Prahy.
Od 15:00 hodin byla pro zájemce zamluvena plavba lodí společností
PRAGUA BOATS z přístaviště lodí u Čechova mostu. Plavba trvala cca
50 minut, návštěvníci si zde mohi zakoupit i občersvení.
Od 18:00 hodin jsme si užili v Divadle Broadway muzikál s hity Václava Neckáře.
Představení opravdu nemělo chybu.
Tímto bychom rádi poděkovali všem účastníkům zájezdu a věříme,
že se jim kulturní den líbil a příště s námi opět zase pojedou.

Obec Liberk získala 10 nových kontejnerů na plast
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COVID – 19

Vážení spoluobčané,
situace kolem COVID není stále příliš dobrá.
Rádi bychom Vás informovali, že na obecním
úřadě jsou k dispozici pro občany dezinfekce
(Anti-Covid 19) i roušky (v omezeném množství). V případě potřeby se neváhejte na
úřad obrátit. Přejeme Vám všem hlavně
pevné zdraví !!
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OKÉNKO DO HISTORIE
Jako dítě jsem si myslela, že kampelička je něco jako kaplička. Vysvětlení babičky „obecní záložna“ mi jako dítěti také moc neřeklo.
Slovo banka už pro mě bylo srozumitelnější, ale že by byla banka i
v Liberku?
No světe div se, bylo to tak. A nejen v Liberku… Záložny začaly v Rakousko – Uhersku vznikat už v polovině 19. století. Za jejich
lidovým názvem kampelička se skrývá příjmení osoby Františka Cyrila Kampelíka (1805 – 1872). Vystudoval medicínu a té se také celý
život věnoval. Dlouhá léta působil jako lékař na Královehradecku, ve
Střežerech a okolí. Jako vlastenec ale vnímal také palčivé ekonomické problémy nižší třídy, proto přišel v době rakouské ekonomické krize s nápadem, aby vesnické zemědělství bylo podporováno
formou lidových spořitelen. Jeho myšlenka se bohužel nejvíce rozvinula až po jeho smrti a obecní záložny se staly významným hybatelem ekonomiky. Poskytovaly podobné služby jako banky, jen s tím
rozdílem, že zájemce o úvěr nebo vklad musel být členem. Člena muselo přijmout představenstvo a bylo nutné složit nějaký vstupní
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poplatek. Tato lákavá nabídka se stala tak populární, že kampeličky
vznikaly skutečně skoro v každé vesnici.
Jejich soumrak pak přišel po r. 1948, kdy podobná sdružení nebyla
příliš podporována. Ale nenechte se mýlit, i k dnešnímu dni stále
existuje v České republice 9 obecních záložních družstev.
A teď už k záložnám v našich vesnicích. Bělá založila kampeličku v r.
1905. Její činnost byla ukončena v r. 1945. Kampelička na Hlásce
vznikla v r. 1906 a zanikla během 2. světové války, v r. 1943. Uhřínov
se trochu vymykal, protože zde byla v r. 1926 založena tzv. Raiffeisenova záložna, která měla vzor v německých Raiffeisenkách, které
ovšem fungovaly na podobných principech. V Liberku byla kampelička založena 3. 7. 1900. Mezi zakládajícími členy byl Adolf Merta,
Karel Kuhn, Jan Stejskal, Antonín Herman, František Bidrman a
mnoho dalších. Celkem 26 mužů.
Ale rok od roku se počet členů navyšoval a to i o ženská jména nebo
o obecní úřad Liberk. V roce 1924 čítal spolek 148 členů, z toho 106
z Liberka, 11 z Hlásky, 11 z Prorubek a 20 z Rampuše. Úředním dnem
byla stanovena neděle, vždy po bohoslužbě mezi 10. a 12. hodinou.
Některé záložny byly tak bohaté, že si stavěly vlastní budovy. Liberské představenstvo se scházelo v české škole. Schůze představenstva se konaly každou neděli půl hodiny před započetím úředních
9
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hodin. Četnost schůzí představenstva se postupně snižovala na
schůze 1x za měsíc (r. 1910), 1x za 2 měsíce (30. léta) a po 2. světové
válce to bylo už 1x za čtvrt roku. Oficiální název byl Spořitelní a záložní spolek pro farní obec Liberk. Už půl roku po založení činily
vklady 13 877 K a zápůjčky 8 872,- K. Důvody ke vkladům byly jasné
– zúročení. A nejčastější důvody pro úvěry? Asi hypotéka, tedy
stavba nebo přestavba domu. Úrokové sazby byly docela zajímavé.
U zápůjček byly v r. 1922 stanoveny na 5,5% a u vkladů na 4,75%.
Pro představu, roční plat pokladníka záložny činil ve stejném roce
120 K a na spolkovém účtu byla částka 111 320 K. Činnost spolku oficiálně skončila ke konci roku 1952, kdy byla záložna sloučena se
Státní spořitelnou v Rychnově nad Kněžnou.
K. Kovaříčková
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AKCE V OBCI
LIBERK FEST 2020
Rok utekl jako voda a 11. července 2020 proběhl v Liberku po loňském nultém zkušebním ročníku 1. ročník LIBERK FESTU – prázdninové posezení s živou hudbou. V pátek 10. července venku svítilo
sluníčko a teplota vystoupala až na tropickou třicítku. A sobota?
Stejně jako loni déšť a zima. Přesto jsme to riskli, postavili na hřišti
„Na Hradě“ stany a už se jen modlili ☺. Začátek v 17:00 – kromě
pořadatelů-dobrovolníků a odvážných hudebníků téměř nikdo.. Ale
pak se začali postupně trousit návštěvníci a ve finále bylo opět
plno!
V letošním roce se nám podařilo „ukecat“ několik nových účinkujících a kromě houslí, kytar, tahací harmoniky a keybordů zazněla i
trubka! Vystupovali jednotlivci i celá hudební tělesa ☺. A že pokrok
nezastavíte, to dokázal Dan Schmid s jeho geniálním digitálním zpěvníkem, který fungoval na QR kód na našich mobilních telefonech.
Obdiv a potlesk zaslouženě sklidili všichni účinkující, kteří se nebáli
předvést svůj um a hráli, jak nejlépe uměli. A to vše jen za klobásu
a pivo, ti mladší za limonádu ☺.
I když byla zima a sedělo se dokonce v zimních bundách , resp. posluchači se balili do dek, poslední návštěvníci odcházeli až za svítání
☺.
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A na závěr velké poděkování:
- všem vystupujícím, kteří nás potěšili muzikou a se kterými jsme si
s chutí zazpívali,
- všem, kteří se podíleli na organizaci samotného LIBERK FESTU;
nechci konkrétně jmenovat, protože bych určitě na někoho zapomněla, což by mě velmi mrzelo,
- všem, kteří přinesli vynikající sladké i slané dobrůtky, po kterých
se jen zaprášilo,
- Obecnímu úřadu za poskytnutí zázemí,
- všem návštěvníkům, kterým nevadilo drsnější počasí a bez kterých by LIBERK FEST neměl smysl. A za rok přijďte zase !
Ing. E. Bodenbergerová
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Chalupářský volejbalový turnaj Malý
Uhřínov
Dne 8.8.2020 se konal v rekreační osadě Malý Uhřínov 9. ročník
Chalupářského volejbalového turnaje v mixech - minimálně 2 ženy a
4 muži v jednom družstvu, kterého se zúčastnilo 12 předem
přihlášených družstev, a to v tradiční sestavě: 1x Praha, 2x Hradec
Králové a 9x rychnovský region.
Zahájení turnaje proběhlo v 9 hodin. Družstva byla rozdělena do
dvou skupin po šesti. Hrálo se systémem každý s každým ve
skupinách, na dva hrané sety do 18ti. Finálové zápasy, kdy první ze
skupin hráli o prvá dvě místa, druzí o 3. a 4., atd., pak byly z časových
důvodů hrány na dva sety do deseti.
Za úmorného vedra byl k vidění krásný volejbal, kdy na obou
travnatých kurtech probíhaly boje o každý míč. O vyrovnanosti
zápasů svědčí fakt, že z třiceti zápasů ve skupinách jich plná polovina
skončila výsledkem 1:1 a z toho v sedmi případech o konečném
pořadí ve skupině rozhodoval poměr míčů! Ne jinak tomu bylo při
finálových zápasech, kdy ze šesti zápasů tři skončily 1:1 s těsným
rozdílem míčů!
Všem hráčům patří velký dík za předvedenou hru a obdiv za to, jak
se popasovali s tropickým počasím!
Turnaj byl zakončen okolo 19. hodiny za přítomnosti starosty Jirky
Šimerdy. Všechna družstva obdržela hodnotné ceny, které si tradičně
vybírala dle pořadí, od prvního místa po dvanácté, dále originální
diplomy, první tři družstva poháry a všichni hráči pak čokoládu Milka,
a to od starosty Jirky Šimerdy „na doplnění fyzických sil“!

14

Hlášky z Liberka
číslo 4, ročník 2020

Pořadí bylo následující: 1/ WBAC A
7/ A je to
2/ Bumbálka
8/ Brutus
3/ WBAC B
9/ Hradečáci B
4/ Na poslední cestě 10/ Příchozí
5/ Chalupáři
11/ PromilePraha
6/ Sokol Opočno
12/ Hradečáci A
Odměněni byli také jednotlivci v kategoriích nejzkušenější a
nejmladší:
nejzkušenější hráčka - Hanka Marvanová z týmu WBAC
hráč - Karol Radocha z Chalupářů
nejmladší
hráčka - Kateřina Jaklová z Příchozích
hráč - Tomáš Moravec z Bumbálky
Po skončení zahrálo své písničky duo Soňa a Karel a po nich
nastoupila skupina Coutry band, která k poslechu a tanci nádherně
hrála do pozdních nočních hodin.
Na závěr několik čísel, postřehů a faktů:
- turnaje se zúčastnilo celkem 86 hráčů, z toho 32 žen
- celkem bylo odehráno 36 zápasů (viz výše)
- zápasy sledovalo průběžně 70 diváků, není to moc, ale nutno
podotknout, že jich valnou většinu odradilo právě tropické počasí
- celý turnaj proběhl bez zranění a protestů, což i to svědčí o
ukázněnosti hráčů
Turnaj by nebyl tím turnajem, jak do známe, nebýt sponzorů a
obětavosti dalších lidí, všem patří můj obrovský dík!
Josef F r a n c , organizátor a ředitel turnaje
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 20.9.2020 proběhlo v HOSPODĚ NA HRADĚ setkání seniorů ze
všech našich částí obce. Na programu byla prohlídka kostela, možnost zakoupení drobných upomínkových předmětů. Po společném
obědě k poslechu a tanci hrála hudební skupina FANTASY music.
Rádi bychom poděkovali všem, kteří pozvání přijali a přišli. Věříme,
že jste si nedělní den užili a na chvíli zapomněli na starosti, které nás
v nynější době provázejí. Přejeme Vám všem především pevné
zdraví !!
OÚ Liberk
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Nové termíny neodehraných představení v divadle v Rychnově nad Kněžnou
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
24. 4. 2021

koncert skupiny KATAPULT

23. 5. 2021

taneční odpoledne ŽÁKOVEC & VOLÍNOVÁ

ZAKOUPENÉ VSTUPENKY zůstávají v platnosti nebo vám
budou vráceny peníze.

.

zdroj: Kultura Rychnov nad Kněžnou
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