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Číslo 4, ročník 2015

Po horkém létě máme podzim sice nádherný, ale suchý.
Na zasedání Zastupitelstva obce se proto projednávala
spousta záležitostí, týkajících se dodávek vody.
Čas běží jak zblázněný, již za tři týdny bude doba adventní, čekají nás předvánoční přípravy, pečení, shánění dárků, výzdoba domů a předzahrádek. Krásně osvětlené
chaloupky v podhorských vesničkách mají neopakovatelné kouzlo, proto vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější fotografii vánočně vyzdobeného domu. Krásný ADVENT!

ZPRÁVY Z RADNICE
Obyvatelé Liberka si jistě všimli, že započaly přípravné práce pozemkových úprav. Prosíme nepoškozujte a
neodstraňujte orientační značení. O dalším postupu budou majitelé dotčených pozemků informování prostřednictvím Státního pozemkového úřadu.
Výběr z usnesení Zastupitelstva obce ze dne 16. 10. 2015:








ZO schválilo podání žádosti do Programu obnovy venkova na „Opravu požární nádrže v Bělé“.
ZO schválilo podání žádosti o dotaci z Nadace Partnerství na výsadbu alejí ovocných stromků
v Liberku a na Rampuši.
ZO schválilo uzavření těchto smluv:
na projekt Oprava veřejného osvětlení v Liberku a Hlásce
na projekt Posílení vodního zdroje v Hlásce
na vybudování připojení vodního vrtu v Prorubkách
na přepojení místní kanalizace v Hlásce mimo stávající septik
na vybudování nového posilujícího zdroje vody pro obecní vodovod na Hlásce
ZO schválilo nájemní smlouvu na Hospodu pod kapličkou v Prorubkách novému provozovateli od
listopadu 2015.
ZO bere na vědomí informaci Ministerstva zemědělství o znovu zavedení vodní nádrže Skuhrov do
seznamu nově plánovaných přehradních nádrží.
ZO bere na vědomí zpracování studie proveditelnosti a investiční záměr výstavby přehradní nádrže
Zdobnice, Pěčín.
http://www.obec-liberk.cz/obec-7/
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SETKÁNÍ SENIORŮ
Dne 12. září proběhlo v Liberku v HOSPODĚ NA HRADĚ setkání seniorů za účasti 68 občanů našich vesnic.
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VÍTÁNÍ DĚTÍ
V sobotu 24. října přivítal pan starosta na obecním úřadě v Liberku nové občánky. Vítání dětí se zúčastnilo
5 rodin z Rampuše, Bělé, Uhřínova a Liberka. O kulturní program se postaral Václav Štěpánek a děti z naší
mateřské školy. Slovem provázela paní Milena Pišlová.

Přejeme novým občánkům i jejich rodičům zdraví a rodinnou pohodu a radost ze života.
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UKONČENÍ OPRAVY KAPLE NA RAMPUŠI
Oprava kaple na Rampuši je již dokončena. Prohlédněte si fotografie z interiéru kaple a
opraveného pomníku padlých
.

Poděkování za úklid kostela v Liberku
Velice děkujeme za úklid kostela v Liberku paní M. Bémové, O. Pišlové, J. Serbouskové, L. Vimrové, L. Langerové, A. Lopatářové. Úklid se provádí 2x do roka, vždy na jaře a na podzim.

Jiřina Doskočilová
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OKÉNKO DO HISTORIE
V letošním roce nás hodně potrápilo počasí. Nejprve to byla mírná zima téměř bez sněhové vločky, pak
krásné jaro, po kterém ovšem přišlo suché a teplé léto. Ani podzim se, co se srážek týká, nepolepšil. Nahlédla jsem proto do kronik, kdy v minulosti něco podobného nastalo.
Hodně se píše o roku 1917. Tohoto roku nejen že zemi sužovala válka, ale také velké sucho. Jaro tento rok přišlo pozdě. S polními pracemi se mohlo začít až 25. dubna. „Od počátku měsíce května vydatně nezapršelo v krajině zdejší, až teprve 8. – 9. července snesly se
pěkné deště, při nichž napršelo celkem 70 mm vody. Následky sucha
jevily se již všudy velmi nepříznivě. Ozimy neodnožily a zůstaly značně řídké, jařina na vyšších místech s menší vrstvou ornice vyschla
téměř úplně nebo zůstala 15 – 20 cm. Lučního sena, jetelů a travin nesklidila se ani ½ prostřední úrody.
Chlebovin byl značný nedostatek. Z nedostatku píce byli hospodáři nuceni zbavovati se z velké části dobytka.“ Sucho postihlo nejen Liberk, ale celou republiku. Více se rekvírovalo a mezi lidmi panovala bída a
hlad. Rozšířily se polní pychy. Lidé kradli z polí nejen brambory, ale i klásky obilí, ze kterých doma pražili
meltu. O tabáku si mohli nechat jen zdát, proto se sušily různé náhražky jako malinové, jahodové nebo
třešňové listí, natě z brambor nebo mateřídouška.
Další vlna sucha přišla v roce 1922. „Zvláště o krmení pro dobytek byla veliká nouze. Neurodila se ani sena. Hospodáři byli nuceni zbavovati se dobytka, jehož cena velice poklesla.“ Naštěstí se v tomto roce urodilo hodně brambor, které přidávali dobytku jako krmení. Ovšem ani příliš vody není dobře. O tom se
obyvatelé přesvědčili v roce 1879, kdy naopak celé léto propršelo. Při sklizni brambor se často nevykopalo
ani to, co se na jaře zasadilo. Navíc už 10. listopadu zamrzlo. Život lidem značně komplikovaly i různé krátké průtrže. Při vichřici v roce 1922 bylo během tři čtvrtě hodiny polámáno ve Vlčinci několik tisíc m3 dřeva. O rok později se Uhřínovem prohnalo
velké krupobití. Příval dokonce strhl a odplavil celý dům na Malém Uhřínově.
V Benátkách zůstaly výmoly do výše člověka.
Zima je před námi a na co se tedy můžeme
těšit? V roce 1929 přišla jedna z nejtužších
zim vůbec. V Liberku bylo naměřeno -35 °C.
V potocích pomrzly všechny ryby, na rybnících byl led až metr silný. Ptactvo mrzlo za
letu. Ve chlévech byly stěny pokryté silnou
vrstvou jinovatky a nebylo výjimkou, že i
dobytek zmrzl.

Liberk – zima 1940

Doufejme tedy, že suchem letošní klimatické pohromy skončily.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY
Tak jsme tu opět, po krátké pauze, která uplynula, jako voda, s dalšími novinkami z naší mateřské školy.
V minulém čísle jsem psala, že všem dětem, které do naší školky nastoupily nově od září, přeji hlavně "bezslzyčkový" začátek jejich nové životní etapy... Všechny děti svůj nástup do mateřské školy zvládly opravdu fantasticky. Některým z nich jsou teprve dva roky, ale jsou moc šikovné. Velká pochvala tedy směřuje nejen k nim samotným, ale i
k jejich rodičům za to, že je na první vstup do školky tak svědomitě připravili a byli jim oporou. 
V pátek 6.11.2015 jsme pořádali pro děti a jejich rodiče "Bramboryádu". Cílem celé této akce bylo, aby si děti s rodiči vyrobili panáčka "Bramboráčka". Od nás dostali brambory různých velikostí a samotná výroba, včetně použitých
ostatních materiálů a surovin, spočívala už pouze na nich. Rodiče nás, ani tentokrát, nezklamali a na "Bramboryádu"
přišli opravdu náležitě vybaveni. Přinášeli spoustu krabic a tašek plných rozmanitých přírodnin jako např.: zeleniny,
sušených listů, mechu, fazolí, lučních květů, šípků a mnoho, mnoho dalšího. Děti svým rodičům během dopoledne
upekly čtyři jablečné záviny, které maminky a tatínkové mohli ochutnat k čaji, či kávě. Jaké by to bylo tvoření bez
odměny a jaká by to byla "Bramboryáda" bez bramborového guláše...? Za úžasné výtvory a snahu se všichni po
práci odměnili porcí guláše, který, soudě, podle množství, které ho zbylo, jim přišel k chuti. 
Akce se nám opravdu opět podařila, zúčastnilo se jí 15 dětí a 18 rodičů. Opravdu krásné a zcela originální výtvory si
můžete prohlédnout před budovou MŠ, kam jsme všechny skřítky, víly, tanečnice a zvířátka umístili.
No a co nás čeká do konce roku?
S nástupem prosince k nám, samozřejmě, zavítá anděl, čert a Sv. Mikuláš, už nyní se s dětmi chystáme a tvoříme na
Vánoční jarmárek, který letos zkusíme poprvé uspořádat, také nás čeká opět Vánoční dílnička pro děti a rodiče,
vánoční nadílka a na úplný závěr Vánoční besídka pro rodiny dětí. Akcí máme na prosinec naplánováno opravdu
více, než dost, tak nám, prosím, držte pěsti, ať se nám všechny vydaří.:-) V dalším čísle Hlášek, samozřejmě, fotky ze
zmíněných akcí zveřejníme.

Protože se už s Vámi, prostřednictvím Hlášek, do konce roku
"nesetkám" dovolte mi, abych Vám touto cestou za sebe, děti a
všechny zaměstnance MŠ Liberk popřála krásné prožití Adventu,
kouzelné Vánoce strávené s těmi, které milujete a se kterými je
Vám dobře a do nového roku hlavně pevné zdraví a šťastný a spokojený život!

V dalším čísle se na Vás budu, opět se Školkovinkami, těšit.
Tereza Štěpánová
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TIP NA VÁNOČNÍ DÁREK
Pro velký zájem o hrníčky (obsah 300 ml) s obrázkem kostela v Liberku jsme pro
Vás připravili kompletní sadu 6-ti hrnků s těmito obrázky:

Cena jednoho hrnku
Výhodná cena za celou sadu 6 hrnků

80,- Kč
450,- Kč

SOUTĚŽ O CENY
Celozrnný koláč skládaný – s jablky
Suroviny na těsto: 50 dkg polohrubé mouky celozrnné, smíchané s moukou sojovou a
hladkou přeničnou, 1 vanilkový cukr, 2 žloutky, 1 vejce celé, (koření: meduňka, muškátový oříšek, skořice), 250 ml mléka, kvasnice.
Vypracujeme těsto, necháme vykynout, rozdělíme na 4 díly a vyválíme 4 placky. Dáme
první placku na vymazaný plech, potřeme makovou náplní, položíme na ni druhou placku a potřeme tvarohovou náplní, nahoru třetí placku, na kterou navršíme jablka a skořici a nakonec čtvrtou placku potřeme
povidly a posypeme drobenkou. DOBROU CHUŤ!
Soutěž o ceny stále pokračuje, vyhlašujeme fotosoutěž o nejkrásnější vánoční chaloupku. Uzávěrka
soutěže je 31. prosince 2015.
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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.
ŽIVOTNÍ JUBILEUM SLAVÍ:

Formánková Jaroslava, Uhřínov
Preclík Miroslav, Hláska
Neugebauer Josef, Liberk
Mrkvička Karel, Liberk

CO (NE)VÍTE O ADVENTU
Advent je doba očekávání. Jedná se o čas příprav na vánoční svátky.
Jde o poslední čtyři týdny před Štědrým dnem. Spolu s Adventem se
spojují adventní věnec, adventní kalendář, trhy, nebo čas, kdy se peče
vánoční cukroví. Začíná čtvrtou nedělí před Štědrým večerem. Trvá
v rozmezí dvacet dva až dvacet osm dní.
V západní tradici je advent také dobou zklidnění. Odpovídalo to životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem byla intenzivní
práce v době od jara do podzimu, kdy bylo nutné zvládnout veškeré zemědělské práce, a odpočinek
v zimě, kdy se vykonávaly domácí práce jako draní peří, šití, pletení, předení, tkaní, apod.
V předvečer svátku sv. Barbory (4. prosince) chodívaly ženy a dívky zahalené v bílém se závojem nebo
rouškou přes obličej. Barborky se také říká třešňovým větvičkám, které v českých zemích řežeme čtvrtého
prosince a necháváme je v teple do Vánoc vykvést.
Svátek sv. Mikuláše (6. prosince) je pro většinu Evropanů začátkem vánočního období. Dříve se konaly
mikulášské průvody s maskami. Dnes už zůstal jen Mikuláš, Čert a andělé. Děti, které byly hodné, dostávají
dobroty a pro ty zlé jsou připravené brambory a uhlí.
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Na Štědrý den v 16.00 hod. bude v kostele sv.
Petra Pavla v Liberku sloužena půlnoční mše

V sobotu 28.listopadu od 18.00 hod.
proběhne na Uhřínově u školky
rozsvěcení vánočního stromku
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ZŠ a MŠ Javornice
Vás srdečně zve na

VÁNOČNÍ JARMARK
v sobotu 28. 11. 2015 od 10.00 do 16.00 hodin v budově javornické školy


Kulturní vysoupení žáků ZŠ (v 11 hod., 13 hod., 15 hod.)
o Možnost zakoupení občerstvení

Tvořivé dílničky pro děti

Výstava vánočního cukroví včetně receptů
Vstupné dobrovolné
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Nevíš, kdo je tvým
přítelem, pokud se
s tebou... (TAJENKA)

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. Kateřina Kovaříčková (kk), Tereza Štěpánová
Autoři fotografií: J. Šimerda, T.Štěpánová, Příspěvky, názory, připomínky, návrhy zašlete na
e-mail: sprava.liberk@seznam.cz nebo na adresu Obecní úřad Liberk, Liberk 70, tel. 494 545 900, 733 525 008, 731 108 487.
Další číslo vyjde v lednu 2016, uzávěrka je 31. 12. 2015

12

Hlášky z Liberka
číslo 4, ročník 2015

