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číslo 3, ročník 2016

Vážení spoluobčané,
držíte v rukou další vydání našeho
místního zpravodaje. Přeji Vám ať
se Vám toto číslo opět líbí a
najdete v něm mnoho zajímavých
informací.
S přáním
mnoha
slunečných dní.
Jiří Šimerda
starosta obce
A co nám říkají pranostiky na květen a červen?
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Deštivý květen – žíznivý říjen.



Chladno a večerní mlhy v máji, hojnost ovoce a sena dají.



Jsou-li májové hřiby červivé, bude suché léto.



Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.



V červnu deštivo a chladno způsobí rok neúrodný snadno.

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2016

ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 8.4.2016 se konalo zasedání zastupitelstva na Rampuši.
Zastupitelstvo schválilo následující:
Žádost a uzavření veřejnoprávní smlouvy:
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu firmě Babybox pro odložené děti - STATIM, z.s., na vybudování nového Babyboxu v
rychnovské nemocnici
Žádost a veřejnoprávní smlouvu Sdružení Villa Nova Uhřínov - středisko experimentální archeologie a regionálních
dějin na restaurování křížku v Uhřínově na Bukové
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro Domácí hospic Setkání,
o.p.s., Rychnov n/Kn. na provoz zařízení
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Uhřínov na konání
Dětského karnevalu
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Uhřínov na Dětský
den Uhřínově
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá na Pálení čarodějnic v Bělé
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá na ceny pro
družstva při konání okrskové soutěže hasičů v požárním
útoku
Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá na propagaci
obce v rámci oslav 610 let výročí založení obce Bělá
Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2016



Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Bělá na úhradu
pronájmu skákacího hradu pro děti při oslavách 610 let výročí založení obce Bělá
 Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro SDH Hláska na Školení
řidičů pro veřejnost
 Žádost a veřejnoprávní smlouvu na akci Pálení čarodějnic v
Hlásce 30.4.2016
 Žádost a veřejnoprávní smlouvu na akci Čarodějnice v Liberku
A dále:
 Podání žádosti na KÚ KHK, odboru životní prostředí a zemědělství o dotaci na zpracování sloučené projektové dokumentace na akci „Liberk – posilující zdroj vody“
 Smlouvu na zpracování sloučené projektové dokumentace
na akci „Liberk – posilující zdroj vody“ doručenou firmou Jiří
Šíma, DiS. – VODESTO, Havlíčkova 1366, Rychnov n/Kn.
 Smlouvu o dílo doručenou firmou DABONA s.r.o., Rychnov
n/Kn. na akci „MŠ Liberk – vnitřní úpravy“
 Příkazní smlouvu na zpracování dvou výběrových řízení firmou DABONA s.r.o., Rychnov n/Kn na dodavatele opravy
místních komunikaci v obci
 Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace
úpravy kotelny v MŠ Liberk
 Přijetí dotace od KÚ KHK, z programu POV na akci Oprava
požární nádrže v Bělé
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NÁVŠTĚVA DIVADLA V PRAZE

Dne 26.3.2016 uspořádal obecní úřad v Liberku zájezd do Prahy
na muzikál HELLO, DOLLY, který se konal ve STUDIU 2.
Jednoduchý příběh vdovy Dolly Leviové , která se živí jako dohazovačka a jednoho ze svých zákazníků – mrzoutského starého mládence – přiměje svým šarmem a kouzlem změnit se v milého, galantního muže. Celé představení hudebně doprovodil živý orchestr.
Věříme, že divadelní představení
účastníci byli nadmíru spokojeni.

splnilo očekávání a všichni

V letošním roce chce obecní úřad v Liberku zrealizovat ještě jeden
celodenní zájezd do Prahy a to v předvánočním čase.
A na co se pojede? To rozhodnete Vy!
Na www stránkách obce je anketa „Kam pojedeme příště?“ kde
můžete dát hlas představení, které je pro Vás zajímavé a rádi byste
ho navštívili.
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Vybírat můžete z následujících představení:

1. Mefisto – muzikál
Kdo je Mefisto? Vyslanec Pekla, ďábel, který je schopen vrátit člověku mládí. Za jistých podmínek. Na výhody mládí láká i stařičkého
profesora Fausta, který hlavně lituje, že během svého života nestihl
dokončit své rozsáhlé dílo. „Budete-li znovu mladý, získáte i čas, jak
své dílo dokončit!“ vábí Mefisto. „Ale hlavně prožijete znovu to,
čemu jste se kvůli své posedlosti prací neměl čas věnovat!“ Slibuje
lásku, zdravé tělo, sílu i moc. Mládí a čas výměnou za duši, která
ovšem s posledním dnem života člověka propadne Peklu. Jak se
rozhodnout? Ze starého profesora se na zkoušku stane mladík,
který prožívá, na co už dávno zapomněl. Popíjí se studenty, které
kdysi učil, užívá radostí života, ale hlavně znovu prožívá lásku.
A to nejednu. A když kromě lásky, získává i moc a na světě se mu
v mladém těle líbí víc a víc, začíná přemýšlet, jakou lstí se ze svého
úpisu Peklu vymanit…
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2. ZLATÝ ČASY – činohra
Zlatý časy je úsměvný příběh o pěti dámách kdysi lehčích mravů,
které nepřestal bavit život a které stále mají co dávat a čemu se
učit. Každá z nich se laskavě, s humorem a noblesou vyrovnává
s přibývajícími lety i novou agresivnější dobou - co je to marketing
a jak obstát v ekonomické konkurenci? Přičemž stále vítají své stálé
a letité zákazníky... Paula Vogel, nositelka Pulitzerovy ceny, spojuje
ve hře nadsázku a smysl pro humor s dojemnými lidskými příběhy.
Láska a sex přece kvetou v každém věku!
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Soutěž zpravodajů Rychnovska

Soutěž zpravodajů Rychnovska
2015
Rádi bychom Vás informovali, že jsme přihlásili náš obecní zpravodaj „Hlášky z Liberka“
do 4. ročníku soutěže zpravodajů Rychnovska. Pořadatelem soutěže je Knihovna U Mokřinky v Mokrém. Soutěž je určena zpravodajům měst a obcí okresu Rychnov nad KněžKněžnou, soutěží zpravodaje vydané v roce 2015, soutěž probíhá
od 1.1.2016 – 30.11. 2016. Obce, které se do soutěže zapojí, uspořádají na základě rozpisu od pořadatele výstavku všech soutěžních
zpravodajů v období květen - srpen 2016. U výstavy zpravodajů
budou k dispozici hlasovací lístky, které rozhodnou o vítězi. Každý
návštěvník může dát svůj hlas prostřednictvím tohoto hlasovacího
lístku zpravodaji, který se mu líbí. Vyhodnocení a vyhlášení výsledků proběhne po skončení putovní výstavy u všech přihlášených
obcí.
Budeme Vás informovat až bude ke shlédnutí putovní výstava na
obecním úřadě v Liberku, a to prostřednictvím www stránek a zveřejněním na úřední desce obce.
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OKÉNKO DO HISTORIE
Tentokrát se vydáme na výlet do Benátek. Kdo by čekal, že vyrazíme do slunné Itálie, je na omylu. Přesuneme se jen o několik málo
kilometrů od místa naší poslední návštěvy ve starém mlýně
v Poříčí. Kousek proti proudu se totiž dříve rozkládala osada s tímto
názvem. Pojmenována tak pravděpodobně byla proto, že se zde
nachází mnoho mokřadů a potůčků. Dnes už tady najdeme jen rozvaliny, které nám připomínají dřívější život. Ale vezmeme to pěkně
od začátku. První písemná zmínka o Benátkách je už z 16. století.
Benátky měly tak specifickou polohu, že bylo velice těžké je jednoznačně přičlenit do nějakého samosprávného celku. Proto se o ně
dělilo panství solnické a rychnovské a farnosti uhřínovská a lukavická. Od roku 1850 byly Benátky oficiálně vedené jakou součást Malého Uhřínova, tedy farnost Velký Uhřínov. Ale část osady se stále
přičleňovala k farnosti Lukavice. Evidujeme záznamy z konce 18.
století, kdy obyvatelé osady odváděli desátky lukavickému kostelu.
Můžeme jmenovat Josefa Krejčího, Jana Franze, Antonína Fišera
nebo Ignáce Eislera. Jejich příspěvky na farnost se pohybovaly od
tří do šesti krejcarů čtvrtletně. Oproti občanům Lukavice byla tato
částka o pár krejcárků nižší. Výši příspěvku vypočítával rychtář
z majetku, který každý vlastnil. Z toho lze usuzovat, že Benátky nebyly právě centrum blahobytu. Život zde nebyl jednoduchý. Uhřínovský farář si dokonce často stěžoval na krutou horskou krajinu,
kterou mnohdy trápil silný polák, hromady sněhu a přívaly deště.
Ale spravedlivě musíme uvést, že se našly i dobré roky. V roce 1857
byla mírná zima a lidé se mohli těšit z mnoha krásných dní, urodilo
se toho roku hodně brambor a podzim byl výrazně teplý, což prospělo nasetým ozimům. Oficiálně byla vzdálenost z Benátek
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k farnímu kostelu sv. Vavřince stanovena na 1 hodinu chůze. Kdybychom se mohli posunout o 150 let zpátky, nepoznali bychom to
tu. Stráně nebyly pokryté lesem, jako dnes, ale loukami, na kterých
se pásl dobytek. Většina obyvatel se samozřejmě živila zemědělstvím. V roce 1839 zde bylo evidováno 48 obyvatel v 8 domech.
V roce 1880 dokonce 73 lidí, ale první světová válka snížila počet
duší na 57. Většinou se sem stěhovali lidé z Malého Uhřínova, Prorubek nebo Kačerova. Velmi důležitou součástí osady byl mlýn. Ten
zde fungoval už v 18. století a později k němu přibyla i pila. V 18.
století ho provozovala rodina Seibertova. Bohužel druhá světová
válka znamenala konec této vesničky. Ti co neodešli, byli odsunuti
kvůli německé národnosti. Domy tak postupně chátraly, až nezbylo
téměř nic. Dnes údolí ožívá jen díky dětskému táboru. V nedávné
době zde vzniklo asi pětihektarové chráněné území, tzv. evropsky
významná lokalita, kvůli výskytu vzácného modráska bahenního.
Benátky nejsou jedinou zaniklou osadou. Někdy příště se do nějaké
opět vypravíme.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY

Tak Vás opět, po krátké pauze, zdravíme z liberské školky. Čím tedy
začít…?
V minulém čísle Hlášek jsem Vám slíbila informace z Dětského karnevalu, který se konal v únoru v liberské hospodě, tak začneme u
něho… Karnevalu se zúčastnilo, odhadem, kolem třiceti dětí. Pro ně
byly připraveny hry, „Liberské štěstí“, soutěže a samozřejmě se
hodnotily i tři nejkrásnější a nejoriginálnější masky celého odpoledne. Ze spousty krásných masek porota vybrala, již zmíněné, tři
„vítěze“. Byl to pračlověk, drak a samuraj. Nechyběli ale ani piráti,
princezny, zvířátka, hasič, policista a mnoho dalších. Celým karnevalem nás letos provázela pětice pohádkových postav od Václava
Čtvrtka. Nebyl to nikdo jiný, než Rumcajs, Manka, Cipísek a knížepán s chotí. 
Konec dubna jsme zakončili pátečním „rejem čarodějnic a čarodějů“ s opékáním párků nad ohněm. Nechybělo míchání kouzelného
lektvaru, příprava a pečení čarovného koláče, ani hledání pokladů
„na hradě“, protože během poslední noci dubna se přeci otevírá
zem plná tajemství…
(tš)
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V pátek 6. května proběhlo výtvarné odpoledne pro maminky s dětmi ke Dni matek. Tatínkové letos ale opět nemusí smutnit, i pro ně bude připraven program ke Dni otců.

A co nás čeká….?
 Ve středu 18.5.2016 se bude v ředitelně MŠ Liberk konat od
10.00 do 14.00 hodin Zápis dětí do MŠ na školní rok
2016/2017. S sebou je nutné si přinést vyplněnou žádost o
přijetí, LÉKAŘSKÉ POTVRZENÍ o provedeném očkování dítěte, rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Žádost o přijetí a formulář pro pediatra je ke stažení
na webových stránkách MŠ, nebo k vyzvednutí přímo v MŠ.


Upozornění o uzavření MŠ během školních letních prázdnin.
MŠ bude uzavřena, po dohodě se zřizovatelem, v období od
18.07. do 31.08.2016. Během uzavření bude probíhat
v budově MŚ rekonstrukce umývárny, soc. zařízení pro děti
a podlahy v jídelně.

Do příštího čísla Hlášek Vám přeji krásné jarní dny a v dalších Školkovinkách Vám přineseme opět „čerstvé“ informace z dění v naší
školce!
(tš)
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Na jaře, když kvete sad.
na světě je každý rád.
Stejně letos jako loni,
kvete jabloň za jabloní.
Vítr velmi třese stromem,
všichni schovejme se honem.
Venku voní jarní kvítí,
všechny barvy krásně svítí.
Pampelišek plný sad,
včely opylují všechny snad.
Celý sad květinami voní,
včelky se mezi stromy honí.
Čmeláka v jeteli včely bzučet
slyší,
on ale nadále včely stále ruší.
Na jaře, když kvete sad,
na světě je každý rád.

Karneval MŠ v Liberku
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Čarodějnice 29.4. 2016
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Narození


František Zelený, Prorubky

Životní jubileum oslaví








pan Jirka Miloš , Bělá
pan Rázek Josef, Uhřínov
pan Ešpandr Václav, Hláska
paní Švecová Milena, Prorubky
paní Lockerová Božena, Bělá
paní Hiermannová Květuše, Hláska
paní Čáslavková Miloslava, Liberk

Počet obyvatel k 30.4.2016 : 688 osob
z toho: - 358 mužů
- 330 žen
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JARNÍ BRIGÁDY

Hasičská brigáda v Uhřínově
Dne 16.4.2016 od 9:00 hodin proběhla hasičská brigáda pořádaná
SDH Uhřínov. Jednalo se o prořezávku větví-stromů podél cesty
Uhřínov-„Ptáčák“ (cca 2,2 km).
Petra Možnarová

Sázení ovocných stromků
Dne 2.4.2016 uspořádal Myslivecký spolek Liberk-Hláska a dne
17.4.2016 uspořádal SDH Hláska
„brigádu“ na sázení ovocných
stromků.
Všem děkujeme za pomoc.
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SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Dne 21.května 2016 proběhne mobilní svoz
nebezpečných odpadů.
Svoz je pro občany ZDARMA.
Stanoviště:
Rampuše – u kontejnerů

8,00 – 8,20 hodin

Hláska - u krámu

8,30 – 8,50 hodin

Bělá

u bytovek

9,05 – 9,25 hodin

Liberk

u bytovek

9,35 - 9,55 hodin

Liberk

náves

10,05 – 10,25 hodin

Prorubky u dílen

10,40 – 11,00 hodin

Uhřínov u prodejny

11,20 – 14,40 hodin
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Z NAŠICH OBCÍ
Dne 29.4.2016 od 18.00 hodin uspořádal SDH v Bělé v místním kostele sv. Jana Nepomuckého vystoupení Carminy Alta u příležitosti
oslav 610 let od založení obce Bělé.

DĚKUJEME ZA KRÁSNÝ KULTURNÍ ZÁŽITEK!!!
17

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2016

PÁLENÍ ČARODĚJNICE NA BĚLÉ
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC NA HLÁSCE
Jako již tradičně i tento rok probíhalo na Hlásce pálení čarodějnic. Pro
děti byly opět připraveny malé soutěže a také odměny, které děti
s velkým nadšením uvítaly. K velkému překvapení všech se těchto soutěží
spontánně účastnili i přihlížející rodiče. Poté následovalo společné opékání buřtů a zapálení ohně, kterého se ujal nebojácný čaroděj „Milhouse“.
Tímto bych chtěla nejen jménem svým, ale také jménem maminek z naší
obce Hláska poděkovat, obci Liberk, za finanční příspěvek na pořádání
této akce.
Další akcí, na kterou se můžete na Hlásce těšit, bude Tradiční loučení
s létem, které bude probíhat koncem měsíce srpna. Tímto bychom chtěly
všechny srdečně pozvat i na toto sousedské setkání.
Za pořádající maminky z obce Hláska Ing. Miroslava Majtánová
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PÁLENÍ ČARODĚJNIC V LIBERKU
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DĚTSKÝ KARNEVAL V UHŘÍNOVĚ

PÁLENÍ ČARODĚJNIC V UHŘÍNOVĚ

21

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2016

KAM ZA KULTUROU
POLÁČKOVO LÉTO 2016 - PROGRAM
(26.června – 6.července 2016)
1. den - 26. června
představení pro děti - GULLIVEROVY CESTY - Mladá scéna ÚL |
Pelclovo divadlo | v 14:00 | Vstupné 80 Kč
Pohádkový příběh plný triků v podání Mladé scény Ústí nad Labem.
Režie: Pavel Trdla
Úvodní koncert XXIII. Poláčkova léta
koncert - OBOROH | Kolowratský zámek | v 16:30 | Vstupné 80 Kč
Koncert folkrockové kapely.
2. den - 27. června
Slavnostní zahájení XXIII. Poláčkova léta
divadlo - PYGMALION - MD Mladá Boleslav | Zámecká jízdárna | v
19:30 | Vstupné 250 Kč
Režie: Petr Mikeska
3. den - 28. června
divadlo - POSTŘIŽINY - Městské divadlo v Mostě | Městský pivovar
| v 21:00 | Vstupné 300 Kč
Režie: Petr Svojtka
koncert - KLAPETO - Klapeto z Náchoda | přírodní amfiteáter na
Studánce | v 16:30 | Vstupné 80 Kč
Staropražské a trampské písně i country a občas kavárenské a
swingové skladby, to vše v provedení skupiny Klapeto.
4. den - 29. června
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divadlo - POSTŘIŽINY - Městské divadlo v Mostě | Městský pivovar
| v 21:00 | Vstupné 300 Kč
Režie: Petr Svojtka
5. den - 30. června
divadlo - D´ARTAGNAN - Divadlo Šumperk | Zámecká jízdárna | v
19:30 | Vstupné 250 Kč
představení pro děti - ALADIN A KOUZELNÁ LAMPA - Divadlo
Šumperk | Pelclovo divadlo | v 15:00 | Vstupné 80 Kč
koncert - RYCHNOVSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR | Zámecký chrám Nejsvětější Trojice | v 17:00 | Vstupné 80 Kč
6. den - 1. července
divadlo - LIMONÁDOVÝ JOE - Divadelní spolek Tyl RnK | přírodní
amfiteáter na Studánce | v 21:30 | Vstupné 100 Kč
Režie: Josef Koráb
koncert - GUITAR ARTE TRIO - Výlet do světa fantazie | Kolowratský zámek | v 16:30 | Vstupné 80 Kč
koncert - GUITAR ARTE TRIO – Letní podvečer | Lovecký sál zámku
v Kvasinách | v 19:30 | Vstupné 80 Kč
Jindřich Kaulfers, Ivan Šoltys, Stanislav Prokeš - kytary
7. den - 2. července
divadlo - PERIFÉRIE - Klicperovo divadlo Hradec Králové | Zámecká
jízdárna | v 19:30 | Vstupné 250 Kč
Režie: David Šiktanc
koncert - JIŘÍ PAZOUR - geniové světové hudby | Kolowratský zámek | v 16:30 | Vstupné 80 Kč
koncert klavírní improvizece
8. den - 3. července
23

Hlášky z Liberka
číslo 3, ročník 2016

koncert - 4TET | Zámecká jízdárna | v 19:30 | Vstupné 480 Kč
koncert - 1. Východočeská stabilní dechovka | Nádvoří pivovaru |
v 16:00 | Vstupné 80 Kč
Koncert dechovky z Týniště nad Orlicí
9. den - 4. července
divadlo - MEZI NEBEM A ZEMÍ - Východočeské divadlo Pardubice |
Zámecká jízdárna | v 19:30 | Vstupné 300 Kč
Režie: Kateřina Dušková j.h.
10. den - 5. července
divadlo - HEJ, MISTŘE - Východočeské divadlo Pardubice | Zámecká
jízdárna | v 19:30 | Vstupné 300 Kč
Režie: Michael Tarant j.h.
Slavnostní zakončení XXIII. Poláčkova léta
11. den - 6. července
divadlo - HLEDÁM DĚVČE NA BOOGIE WOOGIE - Slezské divadlo
Opava | Zámecká jízdárna | v 19:30 | Vstupné 300 Kč
Revuální opera ve stylu hudebních komedií 30. let minulého století
v provedení Slezskéro divadla v Opavě.
Režie: Dagmar Hluboká j.h.
www.polakovoleto.cz
Předprodej vstupenek od 4. června 2016 od 8.00 hodin
v kanceláři Pelclova divadla,
Panská 79, tel. 494 535 329
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, J. Racek, P. Možnarová,Dis., Ing. M. Majtánová, M. Muchová. 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 červenci 2016, uzávěrka je 30.6.2016.
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