U
B
R A
L
P R

H
H
Ě
M
I
O

Ř
L
L
P
B
R

Í
Á
Á
U
E
U

N
S

O
K

V
A

Š
R
B

E
K
K

Y

číslo 2, ročník 2016

Vážení občané,

po dvouměsíční pauze opět držíte v rukou
další vydání našeho místního zpravodaje,
ve kterém se dozvíte, co důležitého se
v naší obci stalo a jaké aktivity se naopak
plánují. Věřím, že další číslo pro Vás bude
zajímavé a poskytne Vám mnoho
zajímavých informací.
Jiří Šimerda
starosta obce

Pár pranostik na březen. Tak uvidíme, zda se
nějaká vyplní.
 Březen, za kamna vlezem
 Březen suchý, duben mokrý, květen větrný
pytle obilím a sudy vínem naplní
 Co si únor zazelená, březen si to hájí, co si
duben zazelená, květen mu to spálí
 Hřmí-li v březnu, sněží v máji
 Kolik mlh v březnu, tolik lijavců v červenci
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ZPRÁVY Z RADNICE


Pronájem hospody Pod Kapličkou Základní organizaci ČSOP
Prorubky, zastoupenou panem Jiřím Dušánkem, jako
klubovnu



Žádost o dotaci do Grantového programu společnosti Škoda
Auto pro rok 2016, Dopravní bezpečnost v obci



Podána žádost o dotaci, na opravu veřejného osvětlení
Liberk a Hláska na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Uzavření smlouvy o dílo:
 na akci „Zpracování pasportu a projektové dokumentace na
rekonstrukci veřejného osvětlené v obci Liberk - místní
části Liberk, Hláska s firmou DABONA s.r.o., Rychnov nad
Kněžnou
 na akci „Uhřínov, vodovodní přípojky“ s firmou Jiří Šíma –
VODESTO
Uzavření veřejnoprávní smlouvy:
 Sociální služby města Rychnov nad Kněžnou na vybavení
bytu pro občanku z Uhřínova
 Kultura Rychnov nad Kněžnou na nákup knih do fondu
obnovy
 Základní a Mateřské škola Trivium Plus o.p.s., Dobřany
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Obec Liberk plánuje následující akce:
 Oprava místní obslužné komunikace Liberk – Hláska
 Oprava povrchu cyklotrasy Uhřínov pod Deštnou - Debřece
 Oprava dvou soch v Bělé
 Oprava požární nádrže v Bělé
 Oprava veřejného osvětlení v obci Liberk – v místní části
Liberk, Hláska
 Výměna vchodových dveří v hospodě Pod Kapličkou
v Prorubkách a v hasičské zbrojnici v Uhřínově pod Deštnou
 Rekonstrukce v MŠ během letních prázdnin - sociální zařízení
a umyvárna v 1. patře a nová podlaha v jídelně

Termíny akcí jsou závislé na schválení a přidělení dotace, na některé projekty se žádosti teprve budou podávat. To znamená, že není
vůbec jasné, zda se v letošním roce uvedené akce budou realizovat.
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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.
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ŽÁDOSTI O DOTACI Z ROZPOČTU
OBCE
Podmínky dotačního programu
Obec Liberk

Číslo programu
Název programu
Schváleno
Doba trvání programu
Lhůta pro podání žádostí
Celková předpokládaná
alokace peněžních prostředků
Max. výše dotace
v jednotlivém případě

Účel podpory:
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001/2016
Sportovní, kulturní a společenské
akce
Zastupitelstvem obce Liberk dne
11.12. 2015
1. 1. 2016 – 31. 12. 2016
12.1.2016 – 30.11. 2016
40.000,- Kč
1.500,- Kč

podpora sportovních, kulturních a společenských akcí regionálního významu v roce 2016

Hlášky z Liberka
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Důvod podpory stanového účelu:
Podporou sportovních akcí dojde ke zkvalitnění volnočasových aktivit dětí a k zachování
všesportovní zdatnosti dětí,
mládeže i dospělých. Podpora
kulturních a společenských akcí má pozitivní dopad na posílení místní komunity a na zachování tradic v obci Liberk a
jeho místních částí.

Okruh způsobilých žadatelů:

právnické nebo fyzické osoby
vyvíjející činnost ve prospěch
občanů obce Liberk a jeho
místních částí

Uznatelné výdaje:

výdaje na pořízení materiálu a
služeb souvisejících s účelem
dotace

Neuznatelné výdaje:

výdaje na svépomocné práce a
výdaje, u kterých nelze prokázat jejich přímý vztah k projektu

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: do 60 dnů od doručení
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POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA
HELLO, DOLLY!
26.3.2016 od 15.00 hodin

STUDIO 2 – praha
CENA: 450,- (vstupné + doprava)
(Jerry Herman / Michael Stewart)
Slavný americký muzikál s živým orchestrem!
Premiéru měl v roce 1964 v New Yorku a „rozdrtil” všechny dosavadní broadwayské rekordy. Ústřední píseň v podání Louise Armstronga (stejně jako slavná filmová verze s Barbarou Streisand)
obletěla celý svět a stala se nesmrtelným hitem – právě tak jako celý
muzikál.

Lístky jsou v prodeji na Obecním úřadě v Liberku,
stále jsou volná místa.
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NOVINKY Z OBLASTI DANÍ
úúúÚČETNICTVÍ
Daň z nemovitých věcí pomocí SIPO

Od letošního roku je možné daň z
nemovitých věcí platit pomocí SIPO. Výhody tohoto systému jsou:
nebudete mít starost, jestli vám
bude doručena složenka do
schránky, nebudete mít obavu, že
zapomenete zaplatit daň, nestane
se vám, že nestihnete zaplatit daň včas, nemusíte chodit platit na
pokladnu FÚ nebo čekat ve frontě na poště. Stačí pouze vyplnit
Oznámení k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO,
přiložit k němu doklad o přidělení spojovacího čísla nebo aktuální
rozpis bezhotovostní platby SIPO a doručit příslušnému finančnímu
úřadu. Pokud nejste držitelem spojovacího čísla SIPO, musíte ještě
před tím vyplnit formulář SIPO a odevzdat ho na kterékoliv poště.
Každý rok pak bude platba daně odvedena automaticky.
Ing. Daniela Burianová
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OKÉNKO DO HISTORIE
Asi každý z nás četl Babičku Boženy Němcové nebo viděl Jiráskovu
Lucernu, a tak si živě dokáže představit mlýn. V Orlických horách
bylo přímo pohádkových mlýnů požehnaně. Snad každou vesnicí
protékal potok a voda, ta má sílu, kterou je potřeba využít. V mlýně
se často nemlela jen mouka, jak si to všichni představujeme. Aby se
plně využila vodní energie, přidružovaly se také pily, tkalcovny nebo koželužny. Pokud nebyl průtok v potoce dostatečný, stavěly se
nade mlýnem dva i tři rybníčky, které zajišťovaly stálý přítok vody
do náhonu.
Velice známá je soustava mlýnů na Zlatém potoce a Dědině. Na
jejich přítocích se nacházelo hned několik desítek těchto stavení a
některé s drobnými nebo většími stavebními úpravami stojí dodnes. Mlýny byly původně panské. Od 17. stol. ale docházelo k jejich
přesunu do soukromé sféry. Nevztahovala se na ně povinnost roboty. Mlynář se tak stával osobou velice váženou a také zámožnou.
Vdát se do mlýna bylo pro každou nevěstu terno. Mlynářské řemeslo se předávalo z otce na syna.
Zajímavá je historie mlynářské rodiny Langrů. Jméno Langr se ve
východočeských mlýnech objevovalo více než často. Tento starý
mlynářský rod má své kořeny už někdy v 17. stol., ale o této historii, kterak koupil zámožný otec svým synům mlýny od Krkonoš až
po Orlické hory, někdy jindy. Každopádně jeden takový Langrův
mlýn stával v Poříčí v údolí řeky Kněžné pod Prorubkami. V tomto
mlýně byla i pila a stoupa na zpracování kůží. V 19. stol. se zde
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zpracovávalo tříslo pro dva prorubské koželužníky. Zdejší koželužníci odváděli asi precizní práci a měli velice dobrou pověst. Mluvilo
se hlavně o kožichách z ovčího rouna. Bratr prorubského mistra
koželužníka pak toto řemeslo zastával v Rokytnici. Mlýn měl také
jednu menší stoupu, ve které se drtily kosti. Řezníci z Rychnova je
mlynáři dováželi, aby z nich mohl vyrábět kostní moučku. Ale zpátky k mlýnu. Ještě v 50. letech 20. stol. stál mlýn více méně neporušený a bydlelo se v něm. Pak ale zůstal opuštěný, a jak už to u
opuštěných budov bývá, rychle chátrají. To můžete vidět i na přiložených fotografiích.

Dnes je "starý mlýn" proslulý hlavně jako sídlo dětského tábora.
Když vám v příštích třech týdnech zbyde chvilka času na procházku,
vyrazte do Poříčí. Najdete nejen rozvaliny hlavní obytné budovy,
staré pily a náhonu, ale také zbytky mlýnského kola a hlavně moře
bledulí, které zaplavují celé údolí Kněžné od Benátek až do Grimových dolů.

(kk)
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ŠKOLKOVINKY

Hezký den opět z mateřské školy. Od posledního čísla Hlášek se v naší
školce žádné "nadstandardní" akce nekonaly, ale v únoru u nás probíhal
"Pohádkový barevný týden", kdy jsme do školky chodili každý den v týdnu oblečení do určené barvy, tak přikládáme alespoň několik fotek z tohoto období.
V březnu nás čeká organizace Dětského karnevalu, který bude probíhat
19.2. v Hospodě Na Hradě a informace o tom, jak se nám karneval vydařil
si budete moci přečíst v příštím čísle Hlášek.
Do té doby Vám přeji krásné jarní dny a veselé Velikonoce!
Tereza Štěpánová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození: Tobias Malík, Liberk

Životní jubileum oslaví: paní Jarmila Bártová, Bělá
pan Vladimír Provazník, Hláska
paní Anna Bukajová, Hláska
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Sbor dobrovolných hasičů Uhřínov srdečně zve všechny děti
rodiče, babičky, dědečky na tradiční dětský



Můžete se těšit na:
bohatý program, tanec, hry a soutěže pro malé i
velké děti
 tradiční vyhlášení masek
 TOMBOLU (pouze pro děti v masce)


Občerstvení zajištěno

Vstupné: 20,- Kč (pouze dospělí)
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DOMÁCÍ HOSPIC Setkání o.p.s.
Domácí hospic nabízí systém podpory
rodinám, které v domácím prostředí pečují
o své těžce nemocné blízké v poslední fázi
jejich života.
Domácí hospic Setkání, o.p.s. je zdravotnické zařízení, které nabízí své
služby nevyléčitelně nemocným a jejich příbuzným, kteří o ně doma pečují. Poskytuje rodině podporu, umožňuje, aby člověk poslední období
života prožil důstojně, měl čas na své nejbližší a na rozloučení. Tým zdravotníků (lékaři a sestry) je připraven 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu vyrazit do terénu ke svým pacientům až do vzdálenosti 30 km od Rychnova
nad Kněžnou. Podmínkou pro přijetí do péče je ochota rodiny celodenně
o pacienta pečovat. Hospic garantuje, že nemocný nebude trpět nesnesitelnou bolestí, bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních
chvílích života nezůstane osamocen.
Prostřednictvím sociální poradny nabízí domácí hospic také psychosociální služby nevyléčitelně nemocným, jejich rodinám a těm, kteří o ně pečují.
Poradna
pomáhá
zajistit
potřebné
podmínky
k péči o umírající v domácím prostředí - např. sociální příspěvky, kompenzační pomůcky, psychologickou a duchovní péči. Poradna nabízí psychosociální služby také lidem v krizové situaci, jimž byla sdělena závažná
diagnóza nebo prognóza. Tato služba je poskytována ambulantně
v Rychnově nad Kněžnou, klientům domácího hospice také v jejich domácím prostředí. Služba sociální poradny je poskytována zdarma.
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Pokud prožíváte vy nebo někdo z vašich blízkých těžké období při péči o
nevyléčitelně nemocného blízkého
a pokud vás oslovila naše nabídka,
můžete nás kontaktovat telefonicky na čísle 733694162 nebo osobně na adrese Domácí hospic Setkání, Javornická 1501, Rychnov
nad Kněžnou. Více informaci najdete na www.hospicrychnov.cz.
Mgr. Andrea Kolaříková
ředitelka Domácího hospice Setkání
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KAM ZA KULTUROU
Předprodej vstupenek: kancelář Pelclovo divadlo – 1. patro, Panská 79,
Rychnov nad Kněžnou, tel: 494 535 329

Kdy
10.3.

v 19 h

IRACIONÁLNÍ MUŽ

13.3.

v 15 h

ČTYŘLÍSTEK V POHÁDCE

Pelclovo divadlo

100,-

14.3.

v 19 h
v 19 h

17.3.

v 19 h

MA MA

Společenské
centrum
Pelclovo divadlo
– malý sál
Pelclovo divadlo
– malý sál (kino)
Společenské
centrum
Pelclovo divadlo

100,-

16.3.

TAJE THAJSKA z opičího
města za královskou kobrou
ŽENEVA DUBSKÁ Trio

ve 14 h

24.3.

v 19 h

29.3.

v 19:30 h

31.3.

v 19 h
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Název

Vstupné
v Kč
80,-

Kde
Pelclovo divadlo
– malý sál (kino)

20.3.

Začátek

Taneční odpoledne
MINIPÁRTY Karel Šíp
Marc Camoletti MANŽELSKÝ POKER
ZTRACENI V MNICHOVĚ

Pelclovo divadlo
Pelclovo divadlo
– malý sál (kino)
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120,-

80,50,300,280,350,330,
280,90,-

PRO VOLNOU CHVÍLI
Vyluštěte správnou tajenku: ………………………………………….
1. Mléko nám dává ………………………………….
2. Na jaře roste ………………………………………..
3. Obědváme v …………………………………………
4. Ve škole děti učí …………………………………...
5. Ze školy si děti přinesou ………………………..
6. Mezi ránem a polednem je …………………….
7. V létě nás hřeje ……………………………………….
8. Matka jehněte je …………………………………….
9. Slepice snáší ……………………………………………..
10. Pomalý jako ……………………………………………….
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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ČÍSLA DĚLITELNÁ DVĚMA ZAKROUŽKUJ A SPOJ S DVOJKOU

10
28
63
12
69

15
15
96
55
74

34
7
2
39
17

48
59
23
41
82

37
38
57
8
3

Uvítaly byste nějaké informace či nové rubriky? Chcete
otisknout Váš článek či příspěvek ve zpravodaji? Tak nám
napište a společně vytvoříme zajímavý článek, který si
všichni rádi přečteme.

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. Kateřina Kovaříčková (kk),
Tereza Štěpánová (tš)
Autoři fotografií: K.Kovaříčková, T. Štěpánová, Mgr. A. Kolaříková, P. Možnarová,Dis..
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 květnu 2016, uzávěrka je 30.4.2016.
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