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Číslo 1, ročník 2016

Vážení občané,
vánoční svátky utekly jako voda a před námi máme nový rok 2016.
Dovolte mi, abych Vám touto cestou popřál do nového roku vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody, úsměvů na tváří,
hodně úspěchů v osobním i profesním životě.
Jiří Šimerda
starosta obce

ZPRÁVY Z RADNICE


Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na rok 2016.

 Aktualizaci územní studie „Územní studie - zastavitelné plochy Z40 a Z41, Liberk - Rampuše“ pro
využití zastavitelné plochy označené Z40, vymezené Územním plánem Liberk. Aktualizace by měla
prověřit změnu velikosti parcel č.04 a 05 v komplexním urbanistickém návrhu, resp. vytvoření
z těchto dvou parcel parcely tři. Důvodem je nemožnost prodat pozemky tak velké výměry, jak jsou
vymezeny ve stávající územní studii.
 Zastupitelstvo obce Liberk, příslušné podle §6 odst.6) písm. b) zákona č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (Stavební zákon), v platném znění, schvaluje žádost obce o pořízení
aktualizace územní studie, a uplatnění této žádosti v souladu s §6 odst. 1) písm.c) Stavebního zákona u příslušného úřadu územního plánování – odboru výstavby a životního prostředí Městského
úřadu Rychnov nad Kněžnou.
Byly podány tyto žádosti o dotace:
a) Podání žádosti o dotaci na akci „Liberk-Hláska místní obslužná komunikace“ na MMR ČR do
Programu obnovy venkova
b) Podání žádosti o dotaci na opravu dvou soch v Bělé na MMR ČR do Programu obnovy venkova
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Zajištění údržby a opravy veřejného osvětlení v celé obci firmou Technické služby RK na základě
vytavené průběžné objednávky.
Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2016

POPLATKY ZA ODPAD 2016
Dovolujeme si upozornit na splatnost poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů pro rok 2016.
Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2016
nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31. března 2016 nebo
do 30. září 2016.
V případě bezhotovostní platby uvádějte přidělený variabilní symbol nebo do
poznámky uveďte jména osob a bydliště.

NEZAPLACENÉ ODPADY ZA ROK 2015
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 2015, bude během začátku
roku 2016 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. 1/2014 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů).
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NOVÉ FINANČNÍ ZMĚNY OD ROKU 2016


Minimální mzda se zvyšuje na 9.900 Kč za měsíc nebo 58.70 Kč za hodinu



Zvýšení daňového zvýhodnění na druhé a třetí vyživované dítě.
V novele se navrhuje zvýšení daňového zvýhodnění na druhé vyživované dítě ze stávajících 15 804 korun
ročně na 17 004 korun ročně a na třetí a každé další dítě ze stávajících 17 004 na 20 604 korun.



Kontrolní hlášení
tzv. kontrolní hlášení, které budou muset plátci DPH pravidelně zasílat finančním úřadům, a to výhradně elektronicky. Pokud zapomenete, hrozí vám přísné postihy.
Hlášení nenahrazují klasická přiznání, jsou pouze jejich doplňkem. Jedná se vlastně o kontrolní
výkazy o všech přijatých i vydaných fakturách. Údaje z vystavených a přijatých daňových dokladů
přitom nejsou žádnou novinkou. Ti, co platí daň z přidané hodnoty,
je musejí evidovat i v současnosti.

•

Elektronická evidence tržeb
Původně měla fungovat už od počátku příštího roku, nyní se rýsuje
odklad na druhé pololetí 2016.

•

Zákon o dani z nemovitostí

Prodej pozemků, na kterých bude moci být v budoucnu
realizována výstavba, je od roku 2016 zatížen DPH 21%. (např. prodej pole, které dle územního
plánu budou vhodné k zástavbě, se budou prodávat v základní sazbě DPH). Osvobozené jsou
pozemky s cizí sítí (nevzniká zde funkční celek), pozemky „prázdné“ – např. pole, louky, které
netvoří funkční celek se stavbou pevně spojenou se zemí a nejsou stavebními pozemky.

Poplatníkem daně je od 1.1.2016 pouze jeho vlastník, nikoli i uživatel jako tomu bylo v
minulosti


Od 1.4. 2016 je plátce nabytí nemovitostí kupující.

INFORMACE PRO SPOLKY


Do 31.3. 2016 musí být vyvěšena závěrka ve spolkovém rejstříku za rok 2014. A závěrka za rok
2015 musí být zveřejněna do 12 měsíců od schválení.



Za rok 2015 je účetní závěrka do 31.12.2017



Znovu zavedení jednoduchého účetnictví pro neziskové organizace.
REGISTR SMLUV
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Od 1.1. 2016 platí zákon o registru smluv. Smlouvy nad Kč 50.000,- musí být zveřejněny v registru
smluv (platí pro obce) Pokud smlouva nebude zveřejněna do určitého data na internetu, může
dojít k tomu, že budou smlouvy neplatné.

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2016

OKÉNKO DO HISTORIE
Vánoce jsou pomalu za námi. Někdo si povzdechne, jiný si oddechne. Každý z nás má Vánoce spojené
s určitými rituály a zvyky. Podívala jsem se proto, jak slavili Vánoce naši předkové v Orlických horách.
Ačkoliv jsou Vánoce křesťanské svátky, spousta zvyků byla, dalo by se říci pohanská. V tento kouzelný čas
vše, co se stalo, mělo nějaký zvláštní smysl a význam.
Vánoce jako takové začínaly 21. prosince na svátek apoštola Tomáše (podotýkám, že od r. 1970 tento den
není římsko – katolickým svátkem). Na Štědrý den se chodilo vykuřovat. Vykuřovalo se nejen v obydlí, ale
také ve chlévě. S sebou se nosila větvička jalovce. U vchodových dveří se o práh nebo o futra opíralo koště, které mělo chrátnit před čarodějnicemi a zlými silami. Většina z nás si spojuje Vánoce hlavně se stromkem, ale dříve se nejprve zdobily stromy v zahradě. A to slaměnými řetězy, které měly symbolizovat plodnost.
Štědrý den byl dnem ryze postním a zbožní lidé skutečně za celý den nesnědli ani sousto. Oproti tomu
večeře byla bohatá. Skládala se ze sedmi až devíti chodů. Kdo by čekal kapra, nedočkal by se. Kapr byl výjimečnou záležitostí.
Uznejme, že rybníkářství není v naší oblasti klasická hospodářská činnost. Když už se objevila ryba, byl to
spíš pstruh. Ale jinak byly typické ořechy, jablka, vánočka, sušené ovoce, jahelná kaše nebo jahelník a samozřejmě nesměl chybět kuba, tedy houby s kroupami. Velmi častá byla také žemle namočená v teplém
mléce s cukrem a skořicí. Mohly se přidat i ořechy a sušené ovoce. Vánočku, slavnostní pokrm, nakrojoval
vždy muž a řez musel být hladký. To mu ztěžovaly dívky, které při pečení do vánoček zapékaly dřevěné
špejle. U večeře se co nejméně mluvilo, nikdo se nesměl uprostřed jídla zvednou a odejít, a co spadlo pod
stůl, se nezvedalo. To, co po večeři zbylo, hlavně slupky ořechů a jablek, se zakopávalo do rohu zahrady,
aby byl příští rok úrodný.

Zapomenout se nesmělo ani na dobytek. Krávy dostávaly snop ovsa, který se při žních vázal speciálně pro
tuto příležitost a dostaly také žemli v mléce. Koně pak chléb a sůl, slepice napučené větvičky nebo jáhly.
Když dobytek vypil všechnu vodu, kterou dostal, znamenalo to, že příští rok bude sucho. Nezapomínalo se
ani na volně žijící zvířectvo. Do krmítek si sypaly drobečky od štědrovečerní večeře. Teprve až po večeři,
když se uložily děti, připravili rodiče vánoční stromek. Zdobil se ořechovými skořápkami, stužkami, sušeným ovocem a samozřejmě nesmíme zapomenout na svíčky, které se voskem připevňovaly přímo na větvičky (neslyšela jsem přitom, že by v dobách minulých někdy shořel dům od vánočních svíček). Přestože
byl stromek jednoduchý, už sám o sobě byl velkým dárkem. Dárky nebyly tak obvyklé a když se nějaké
objevily, byly to vždy velice praktické věci.

K tradičním štědrovečerním zvykům patřilo krájení jablka, které známe i dnes. Dále to bylo louskání ořechů. Vybraly se čtyři a každý ořech představoval jedno roční období. Pak se rozlouskly a podle jader se
předpovídalo, jaký bude následující rok. Podobný proces se prováděl i s cibulí. Vzaly se čtyři cibule a daly
se do jednotlivých rohů místnosti. Na Tři krále se pak zkontrolovaly a podle toho, jak vypadaly, se usuzovalo, jestli bude v daném období sucho nebo naopak nadbytek deště. Podle cibulových slupek bylo možné
4

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2016

zjistit srážky i v jednotlivých měsících. Cibule se rozkrojila a oddělilo se od sebe dvanáct slupek. Do každé
slupky se dala špetka soli a vše se nechalo stát přes noc. Na Boží hod ráno, pokud byla sůl rozpuštěná, měl
ten měsíc být mokrý, a pokud tam špetka soli zůstala, mělo být sucho. Velice oblíbený byl ten zvyk, kdy se
na rohy stolu daly postupně čepice, hlína, hřeben a zelená napučená větvička. Jednotlivé věci se pak přikryly talíři a osoba, která nebyla při chystání ve světnici, jeden z připravených talířů zvedla. Podle toho, co
bylo pod talířem, se věštila budoucnost. Čepice znamenala štěstí, hřeben neštěstí, hlína smrt a větvička
svatbu. Samozřejmě nesmíme zapomenout na házení střevícem, lití olova a pouštění svíček po vodě.

Neoddělitelnou součástí Štědrého dne byla půlnoční. Už cesta do kostela byla důležitá. Pozorovalo se počasí, jestli fouká, sněží, mrzne. Když bylo jasno, příští rok měl být dobrý. Na Vánoce a také na Nový rok
nesmělo viset v domě vyprané prádlo, to nosilo smrt. Vánoce oficiálně končily na Tři krále. V tento den se
do kostela nosila křída, sůl a voda. Vodou se pak vykropil dům, křídou se napsalo nade dveře známé
K+M+B . K Vánocům patřilo i koledování. Dnes už známe jen tříkrálovou koledu, ale děti z chudších rodin
chodily na koledu i na Štěpána. Všichni známe „Koleda, koleda Štěpáne, co to neseš ve džbáně…“. A jeden
příjemný zvyk na závěr, na Silvestra nosili řezníci svým zákazníkům domů špekáčky jako poděkování. Pevně věřím, že Vánoce u vás doma proběhly v klidu a pohodě a zbývá už jen popřát šťastné vykročení do
nového roku.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY

Zdravím Vás opět v novém roce z mateřské školy a hned úvodem Vám přeji, aby byl letošní rok pro Vás tím šťastným a úspěšným! Od posledního čísla Hlášek jsme toho v naší školce stihli, myslím, opravdu spoustu. Prosinec a
Advent je opravdu krásné období, obzvláště pro děti, ale také velmi náročné... I když to nebylo mnohdy jednoduché
a my jsme často nevěděli, "kde nám hlava stojí", zvládli jsme to a
dokonce jsme si toto období také stihly s dětmi náležitě užít.

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
hodná... :-)

Také jsme poprvé zkusili uspořádat Vánoční jarmárek. Naším původním záměrem bylo,
že tato akce se bude konat v "komorním duchu" pro děti a rodiče, ale nakonec jsme
své původní rozhodnutí na poslední chvíli změnili a vyrazili do víru Liberka... na náves
před MŠ. Návštěvníci jarmárku si mohli zakoupit výrobky nejen dětí, ale také si pochutnat na vánoční štole, závinu nebo se zahřát Vánočním punčem. Protože jsme si
tuto akci velmi užili (už při vaření punče), příští rok nás jistě nemine
opakování této události a doufáme, že s větším počtem návštěvníků.

O týden později se pak ve školce konala Vánoční dílnička pro děti a rodiče. Tentokrát se tvořily a
pekly svícny z perníkového těsta.
Poslední den pobytu jsme s dětmi měly ve školce "Štědrý den", Ježíšek na
nás opravdu nezapomněl a dětem přinesl spoustu krásných dárků. Na
závěr "našeho Štědrého dne" se konala Vánoční besídka pro rodiče,
příbuzné a přátele, která se dětem, jako vždy, velice povedla a tou
jsme se s rokem 2015 ve školce rozloučili.
V letošním roce nás čeká opět spousta práce, ale i radostí a akcí,
na které se všichni těšíme. První velkou akcí v novém roce bude
Dětský karneval, který budeme, již tradičně, pořádat, ale zatím
si od těchto aktivit do března odpočineme...

Tereza Štěpánová
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Z NAŠICH OBCÍ
V prosinci 2015 proběhly následující kulturní akce
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA HLÁSCE, je 5. prosince 2015,
krátce po 16 hod. a atmosféra v hasičské klubovně na
Hlásce by se dala krájet. Všechny děti netrpělivě
očekávají příchod Mikulášské družiny. Dveře se rozrážejí
a do místnosti vstupuje Mikuláš, andělé a čerti… Ikdyž se
doteď všechny děti tvářily, že jsou hodné a nikoho čerti
do pekla neodnesou, nyní si tak jisté nejsou a téměř
všechny nacházejí bezpečí v náručí svých rodičů.
Tento rok jsme Mikulášskou besídku pojali trošku
netradičně, pro děti byla připravena malá tvořivá
dílnička, která se uskutečnila za pomoci Mikuláše, andělů
a čertů. Příjemného odpoledne se zúčastnilo téměř 25 dětí nejen z Hlásky, ale také z přilehlých
obcí. Společně jsme si zazpívali koledy a nakonec si děti převzaly nadílku, kterou jim Mikulášská
družina připravila.

ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU NA HLÁSCE, patří k jedněm z nejkrásnějších akcí,
které společně s maminkami z naší obce Hláska pořádáme, počet
návštěvníků nám opět vyrazil dech.
Kapličkou se linuly tóny „klavíru“ a dále především nádherný hlas Míší
Krejčové, který celým tímto sousedským setkání provázel. Před kapličkou se
jako již tradičně prodával „svařáček“ a ochutnávalo cukroví, které nám
přinesly naše sousedky.
Velkým překvapením nejen pro malé, ale i velké byl ohňostroj, o
jehož odpálení se postaral sám pan starosta.
V kapličce, už zpěv dávno utichl, ale před kapličkou je stále živo. Děti
běhají kolem kapličky, projíždějící auta brzdí a jejich řidiči jsou v šoku, co že
se to na Hlásce děje. Sousedé si povídají, probíhá spontánní veselí, domů se nikomu nechce …
Ještě jednou děkuji a pevně věřím, že můžeme i v budoucnu počítat s Vaší podporou.
Za pořádající maminky z obce Hláska, Ing. Miroslava Majtánová

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé, vážení dobrovolní hasiči obce Hláska,
tímto bych Vám chtěla nejen jménem svým, ale také jménem maminek z naší obce Hláska
poděkovat za finanční příspěvek na pořádání akcí, které se v naší obci uskutečnily v prosinci 2015 –
MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA NA HLÁSCE, ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU NA HLÁSCE.
Obě tato kulturně – společenská setkání se staly na Hlásce již tradičním zpestřením prosincového
shonu a podle hojné účasti jsou mezi obyvateli naší obce velmi oblíbenými.
Ing. Miroslava Majtánová
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ANDĚL, ČERT A MIKULÁŠ PŘIŠEL I NA BĚLOU

KAM ZA KULTUROU
PELCLOVO DIVADLO LEDEN 2016

Datum

Začátek

Název

Kde

Vstupné

21.01.

v 19 hodin

VĚČNĚ MLADÁ

Pelclovo divadlo - malý sál

80 Kč

22.01.

v 19.30 hodin

IDIOTKA

Pelclovo divadlo

120 Kč

24.1.

ve 14 hodin

TANEČNÍ ODOPOLEDNE

Pelclovo divadlo

50 Kč

24.1.

v 15 hodin

O KOCOUROVI MIKEŠOVI

Pelclovo divadlo

100 Kč

26.01.

v 19.30 hodin

HVĚZDY PADAJÍ VZHŮRU

Pelclovo divadlo

200 Kč

27.1.

v 19 hodin

ELENA SONENSHINE Band

Pelclovo divadlo - malý sál

120 Kč

28.1.

v 19 hodin

DOMÁCÍ PÉČE

Pelclovo divadlo - malý sál

80 Kč

Pelclovo divadlo

330,350,280
Kč

ÚNOR
10.02.
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v 19.30 hodin

DALŠÍ ROKY VE STEJNOU DOBU
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:

Pavel Ungrád, Liberk
Pavel Filipčík, Uhřínov

ŽIVOTNÍ JUBILEUM SLAVÍ:

Pišlová Hana, Uhřínov
Smolková Libuše, Rampuše
Mihulka Josef, Hláska
Fialová Jana, Hláska
Harbichová Eva, Bělá
Biedermannová Božena, Liberk

STATISTICKÉ ÚDAJE:

Občané s platným trvalým pobytem k 1.1. 2016
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Část obce

Celkem

Muži

Ženy

BĚLÁ

90

47

43

HLÁSKA

171

88

83

LIBERK

199

106

93

Přistěhování

31

PRORUBKY

69

34

35

Odstěhování

15

RAMPUŠE

23

12

11

Narození

8

UHŘÍNOV

143

74

69

Úmrtí

7

Celkem

695

361

334

Statistika za rok 2015

Hlášky z Liberka
číslo 1, ročník 2016

PRO VOLNÝ ČAS

Doplňte slova opačného významu a uhodněte tajenku

1. obutá
2. den
3. lehce
4. ruka
5. ZÁBAVA
6. ČERNÁ
7. DRAHÁ
8. NOHA

Sudoka pro děti
2

3

10

4

1

1

3

4

2

2
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doplňte číslo do každého čtverečku
od 1-4, aby v každé řadě a v každém
sloupci bylo každé číslo pouze jednou

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH OBCE
Nabídka od CETIN
Dovolujeme si upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět
činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních
úprav - před začátkem prací vyžádat „vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“ ZDARMA
na internetové adrese www.cetin.cz v sekci Naše síť“.

Na www stránkách obce je možno nahlížet do rozpočtu obce.

Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.
Bližší informace naleznete na www.kr-kralovehradecky.cz

KAM NA VÝLET
NENECHTE SI UJÍT:
16.01.2016

Mezinárodní soutěž v jízdě
na saních rohatých

Orlické Záhoří - vlek
Černá Voda

23.1.-24.1.2016

Skiinterkriterium

SKIcentrum Říčky 2

23.01.2016

Mistrovství ČR v historickém
lyžování, Orlické Záhoří

Chata Juráška

23.01.2016

Šediváčkův long

Deštné v Orlických
horách
www.mojeorlickehory.cz
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Zubní pohotovost
poliklinika Rychnov nad
Kněžnou

10.01.

MUDr. Domáňová Iva

494 515 694

16.01.

MUDr. Čapková Marie

Komenského 366, Doudle494 383 417
by nad Orlicí

17.01.

MUDr. Beránek Jan

Komenského 828 , Týniště
494 371 088
nad Orlicí

23.01.

MUDr. Hrbáčová Eva

Na Trávníku 1232, Rychnov nad Kněžnou

494 532 330

24.01.

MUDr. Faltisová Kristýna

Záhumenská 445 , České
Meziříčí

734 324 600

30.01.

MUDr. Handl Jindřich

Panská 24, Rychnov nad
Kněžnou

494 531 955

31.01.

MUDr. Hlavsová Lenka

Komenského 259, Kostelec
494 323 958
nad Orlicí

06.02.

MUDr. Havlová Marie

U Stadionu 1166, Rychnov
494 539 225
nad Kněžnou

07.02.

MUDr. Kašková Kateřina

Kvasiny 145

494 596 174

13.02.

MUDr. Kašparová Dagmar

Voříškova 169 , Vamberk

602 514 715

14.02.

MUDr. Loukota Jan

20.02.

MUDr. Malátková Ludmila

21.02.

MUDr. Miřejovská Dagmar

Třebízského 799 , Kostelec
494 323 152
nad Orlicí

27.02.

MUDr. Motyčka Martin

Komenského 44, Rychnov
775 224 093
nad Kněžnou

28.02.

MUDr. Nentvichová Eva

Komenského 127 , Opočno 494 621 665
poliklinika Rychnov nad
Kněžnou

K. Michla 942, Dobruška

494 515 696

494 623 775

Ordinační hodiny: sobota, neděle, svátek: 08.00 – 12.00 hodin

HLÁŠKY z Liberka – obecní periodikum
vydává obecní úřad Liberk, registrováno u MK ČR pod čj. E 22054
Na tomto čísle se podíleli: Kateřina Doskočilová (kd), Bc. Denisa Kotyzová (dk), Bc. Kateřina Kovaříčková (kk)
Autoři fotografií: K.Kovaříčková, Ing.M. Majtánová, T. Štěpánová, H. Žižková. 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 březnu 2016, uzávěrka je 29.2.2016
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