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číslo 4, ročník 2016

Vážení spoluobčané,
léto je v plném proudu, školákům začaly
vytoužené prázdniny a spousta z vás se
určitě chystá na dovolenou. Rád bych
Vám popřál, ať si tento krásný čas užijete ve zdraví, odpočinete si a načerpáte
nové síly.
Jiří Šimerda, starosta obce

Pranostiky na červenec a srpen
* Červenec nese parna, krupobití, bouřky a vichřice.
* Červenec a srpen jsou nejteplejšími měsíci v roce.
* Když červenec pěkně hřeje, o vánocích se zima směje.
* V srpnu již nelze slunci mnoho věřit.
* Když jsou v srpnu velké rosy, zůstane obyčejně pěkné počasí.
* Teplé a suché léto přivádí za sebou mírný podzimek, tuhou zimu
a nejlepší víno.
* Když v srpnu moc hřímá, bude na sníh bohatá zima.
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 10.6.2016 se konalo zasedání zastupitelstva na Bělé.
Zastupitelstvo schválilo následující:


Přijetí dotace od MMR ČR na „Opravu pomníků v obci Bělá
u Liberka

Podpis smlouvy o dílo:


Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „ Oprava
pomníků v obci Bělá u Liberka“ s vítězným uchazečem z VŘ



Uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem stavby „LiberkHláska, místní obslužná komunikace a cyklotrasa ZámečekDebřece“ s vítězným uchazečem z VŘ

Žádost a uzavření veřejnoprávní smlouvy:

2



Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro Myslivecký spolek
Liberk-Hláska na pořádání Dětského dne



Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro Myslivecký spolek
Liberk – Hláska na pořádní Mysliveckého dne (Soutěž ve
vaření zvěřinového guláše)



Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro zapsaný spolek
OD5K10 Rychnov nad Kněžnou



Žádost a veřejnoprávní smlouvu ZO ČSOP Prorubky na
hlavní cenu (jízdní kolo) při pořádání Prorubské lávky
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu pro Římskokatolickou
farnost-děkanství Rychnov nad Kněžnou na opravu střechy
zvonice u kostela sv. Petra a Pavla v Liberku



Inventarizační zprávu za rok 2015



Závěrečný účet Mateřské školy v Liberku za rok 2015



Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Liberk za
rok 2015 a



Účetní závěrku obce Liberk za rok 2015



Závěrečný účet obce Liberk za rok 2015 s vyjádřením
souhlasu s celoročním hospodařením „bez výhrad“



Zpráva o výsledku hospodaření Dobrovolného svazku obcí
Mikroregionu Rychnovsko za rok 2015



Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu
Rychnovsko s vyjádřením souhlasu s „bez výhrad“

A dále:
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Schválení Výzvy k podání nabídky a pokyny pro zpracování
nabídky na veřejnou zakázku a výběr dodavatele stavebních
prací na projekt: „Oprava požární nádrže v Bělé“, s vítězným
uchazečem bude podepsaná smlouva o dílo



Prodej pozemků na základě obdržených písemných žádostí
od zájemců



Žádost ředitelky MŠ na prodej pianina z MŠ v Liberku pro
Základní uměleckou školu v Pardubicích a nákup nového
koberce do učebny v mateřské škole
Hlášky z Liberka
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NÁVŠTĚVA DIVADLA V PRAZE
Obec Liberk uspořádá opět celodenní zájezd do Prahy, tentokrát
v adventním období. Na základě Vašeho hlasování se vítězným
představením stal muzikál MEFISTO.
Toto představení se bude konat 10.12.2016 od 14.00 hodin. Do
Prahy pojedeme opět objednaným autobusem.
Ještě před začátkem divadelního představení bude možnost navštívit nejzábavnější muzeum voskových figurín Grévin Praha v Celetné
ulici. Impozantní expozice ve známém muzeu voskových figurín, jež
má své pobočky také v Montrealu a v Paříži rozhodně splní i mnoho
dalších očekávání. Setkáte se s hvězdami světového formátu i
osobnostmi jež utvářely či ještě tvoří českou a světovou historii a
umění. Ve třech rozlehlých patrech se před vámi otevře postupně
sedmero světů:
Magická laboratoř, Staropražská kavárna, Historie včera a dnes,
Dílna plná objevů, Kouzelné divadlo, Plesový sál. Další informace na
www. Grevin.com.
Prohlídka je omezena počtem návštěvníků. Rezervace do muzea je
nutná.
Předprodej vstupenek a přihlášení na prohlídku voskových figurín
bude opět probíhat na obecním úřadě v Liberku. O termínu rezervace Vás budeme informovat.
4
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O muzikálu
Znovu prožít mládí? Proč ne?
Domluvte se s ďáblem!
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…
Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka
v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí!
Velkolepě pojatý muzikál MEFISTO je producentem a autory připravován u příležitosti 10. výročí otevření divadla Hybernia.
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OKÉNKO DO HISTORIE
Léto začalo. Jak podle kalendáře, tak podle počasí. Právě kvetou
lípy. Hned jsem si proto vzpomněla, že si musím nasušit na zimu
květ na čaj. A při tom trhání mě tak napadlo, že pro mě je lipový čaj
jen čaj, ale dříve to byl účinný lék na pocení. Dnes jsme zvyklí vzít si
tabletku a za hodinku o teplotě nevíme. Jak se ale léčili dříve? Jednak tu byli klasičtí lékaři. Na počátku 20. století jsou jako nejbližší
doktoři, kteří případně mohli v Liberku a okolních obcích léčit, uváděni MUDr. Günter Michalitschka na Kačerově, Dr. Jakubec ve Slatině a Dr. Musil v Rychnově. Za jednu prohlídku si účtovali 10 – 20,Kč. Pokud za vámi ale museli dojet, stálo vás to 60 – 100,- Kč.
Uznejme, že takový doktor byl skutečně luxusní záležitost.

Dalším specifickým léčitelem byla porodní bába. Téměř v každé vsi
taková osoba byla. Pro Liberk a okolní obce prováděla toto řemeslo
Marie Biedermannová z Bělé. V případě nouze bylo možné povolat
Annu Zeipeltovou z Prorubek. Dříve se babictví (jak se tomu také
říkalo) předávalo z generace na generaci. Porodními babičkami se
stávali především ženy starší, zkušené, s vlastními odrostlými dětmi, popř. vdovy. Později začali nemocnice ve velkých městech pořádat kurzy a školení pro porodní báby. Časově se pohybujeme
někde v 18. stol. Do kurzů byly naopak přijímány mladší ženy do 25
let, které uměly číst a psát. Výuka probíhala v němčině a češtině.
Každá taková babice dostala po absolvování kurzu diplom. Její dům
měl být jasně označený tabulkou a měla vést spořádaný život a za
každého času být připravena ku pomoci rodiček. Porodní báby mě6
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ly dostávat od obce plat. Ne vždy tomu tak ale bylo, a proto byly
babičky mnohdy odkázány jen na to, co dostaly v rodině rodičky.
Děti se ovšem rodily všude, nejen u těch majetných. Když přišla
bába pomoci rodičce, která přiváděla na svět osmé dítě, bylo zřejmé, že její skromná odměna bude v naturáliích, když vůbec bude.
To, co porodní babička získala za porody, ji sloužilo nejen k obživě,
ale i k nákupu materiálu, který při porodu potřebovala, tedy např.
dezinfekce apod.

Nutností bylo, aby byla porodní bába křesťanka, aby mohla v nouzi
dítě pokřtít. Když dítě pokřtila a dítě přežilo, musela to oznámit
faráři, aby dítě znova nekřtil, ale provedl jen příslušný obřad. Když
bába nevěděla, jestli křtí živé nebo mrtvé dítě, pak při křtu pronesla slova „…pakli ještě živo a křtu hodno jsi.“ Takto praxe školených
porodních bab se ujala hlavně ve městech. Ovšem v odlehlých vesnicích, odkud se do města dostala jen malá skupina občanů, nemohla být o školení ani řeč. Přitom vykonávání babického řemesla
bez zaškolení bylo od dob Marie Terezie trestné. Porodní báby měly dobré povědomí i o bylinách. Věděly, které byliny zastaví poporodní krvácení, to byla třeba třeslice prostřední (určitě tuto travinu
znáte, její květenství připomíná malá srdíčka). Sušené třesně se
měli podávat šestinedělkám.

Ale vlastně každý měl nějaké základní povědomí o tom, které rostliny kolem něj rostou, které jsou jedovaté a které pomohou s tím a
oním. Stejnými bylinami jako lidé se léčil i dobytek. Teď je období,
kdy všechno roste a kvete. Takže připravit košíky, jdeme na koření.
Největší sílu měli byliny, které se trhali na sv. Jana (dobře, to už
jsme propásli, ale nebudeme pověrčiví).

7

Hlášky z Liberka
číslo 4, ročník 2016

Začneme u toho známějšího… Řebříček lékařský se vařil
v rozpuštěném másle a to se používalo při krvácení z dásní.
Čaj z proskurníku lékařského pomáhal proti kašli, stejně jako mateřídouška.
Podběl ulevoval při zahlenění a při plicních potížích.
Určitě všichni známe kombinaci cibule a medu, ale zkoušeli jste
někdy křen a med? Tato kombinace se dokonce doporučovala při
černém kašli.
Křen s chlebovým kváskem a octem se používal na obklady nohou,
které ale měly ulevit od bolestí hlavy.
Koupele z mochny pomáhaly při problémech se dnou.
Zeměžluč, máta a puškvorec se pily při bolestech žaludku.
Petržel působila močopudně. Ricinový olej se přidával do kávy
s rumem a to se pilo při kolice. Zkrátka takové domácí projímadlo.
Všeléčivá arnika se nakládala do alkoholu neboli špiritusu a jím se
potíraly rány, záněty, podlitiny apod.
Kopřivu známe jako čistící bylinu a čaj pijeme hlavně na jaře. Polévka z kopřiv působila blahodárně také při souchotinách.
Jablečník se dnes užívá především při potížích se žlučníkem a trávením, dříve ho doporučovali při žloutence.

8
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Něco málo babských rad na závěr. Česnek sloužil k vypuzení cizopasníků. Ocet se solí se pil na zastavení prudkého krvácení. Solí a
popelem se měli potírat nohy ochrnuté obrnou. Jak vidíte, některé
recepty jsou spíš úsměvné a odvar z některých rostlin jako je třeba
jmelí, bych se vyloženě bála vypít. Při vaření čajů tedy buďte opatrní a podobně jako s houbami, sbírejte jen ty rostliny, které dobře
znáte.
(kk)
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ŠKOLKOVINKY
Čas letí jako "splašený" a děti se, opět po roce, dočkaly vytouženého dvouměsíčního volna. My ale ještě ve školce s prázdninami "vyčkáváme" a spolu s dětmi, si užíváme letního počasí na zahradě.
Vás ale jistě zajímá, co jsme " u nás" všechno, od vydání posledního
čísla Hlášek, s dětmi (a nejen s nimi) stihly.
Ráda bych Vás informovala, jak proběhl zápis do MŠ Liberk na školní rok 2016/2017. Do školky bylo zapsáno celkem pět dětí. Od září
tedy máme školku opět naplněnou do posledního místečka. Letos
nás opouští celkem pět dětí a čtyři z nich po prázdninách nastoupí
do první třídy základní školy. Loučíme se s Davídkem Doubravským,
Vojtíškem Dytrtem, Radečkem Schmidem, Vašíkem Mihulkou a
Filípkem Doubravským, který odchází do jiné MŠ.. Všem našim budoucím prvňáčkům přejeme spoustu sil, trpělivosti a radosti v jejich
další cestě životem!
V pátek 6. května jsme ve školce oslavili Den matek jak jinak, než
výtvarnou dílničkou. Letos děti s maminkami batikovaly trička a
některé výtvory vypadaly jako z dílny známých návrhářů. :-)
10. června jsme se s dětmi vydaly na celodenní výlet do Ratibořic,
kde je nejvíce uchvátila paní kněžna s komtesou na tamním zámku.
Další, domnívám se, že velice vydařená akce byla o týden později
páteční oslava Dne otců. Pro tatínky a děti byl připraven sportovní
program, ve kterém nás tatínci přesvědčili, že "si poradí" s pilou,
špalkem, či kolečkem, a dokonce by se všichni osvědčili i jako pracovití popeláři... Po náročném odpoledni byli tatínci s dětmi a maminkami odměněny grilovanými klobáskami, které byly opravdu
VÝTEČNÉ.
10
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Dovolte mi, abych touto cestou moc poděkovala panu Sokolovi,
který nám z Farmy SOKOL zmíněné klobásy daroval! (A že jich
opravdu nebylo málo...)
Poděkování patří také Obci Liberk, která nám na všechny tyto akce
finančně přispívá. Děkujeme!
Naší poslední akcí v tomto školním roce byla závěrečná školní besídka, na které jsme se rozloučili s našimi, již zmíněnými, předškoláky.
Na úplný závěr a pro pobavení mi dovolte jeden "učitelský" vtip:

(tš)
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Z NAŠICH OBCÍ

Okrsková soutěž v hasičském útoku v Bělé

Dne 14. 5. 2016 se na Bělé konala okrsková soutěž v hasičském
útoku. Soutěže se zúčastnilo 10 družstev a vítěznou trofej si odvezlo družstvo Javornice obec A. V odpoledních hodinách probíhaly
oslavy k výročí 610 let od založení obce Bělé. Pro děti byl k dispozici
po celý den skákací hrad, pro dospělé byla možnost prohlédnout si
okolní krajinu z hasičské plošiny. Také zde proběhla ukázka výcviku
psů pro agility sport. Oslavy probíhaly do nočních hodin za doprovodu hudby, kterou nám zprostředkoval DJ Tomek. Za vydařené
odpoledne děkujeme pořadatelům SDH Bělá, Obci Liberk, Horalu
Hláska, panu Chudobovi a také všem soutěžícím i návštěvníkům.
Děkujeme SDH Bělá

14
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Dětský den v Uhřínově
Dne 4. 6. 2016 proběhl na fotbalovém hřišti na Uhřínově dětský
den. Děti byly rozděleny do dvou týmů a soutěžily proti sobě. Čekala je např: opičí dráha, skok v pytli, štafeta, hod na cíl atd. Nechybělo tradiční opékání špekáčků a jízda v kočáru.
Petra Možnarová

Ve dnech 28.5. – 29.5.2016 se v Liberku konaly Rybářské závody .
Závodů se zúčastnilo 50 dospělých a 20 dětí.
Vítězům dodatečně blahopřejeme!!!
17
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Dne 18.6.2016 se uskutečnil MYSLIVECKÝ DEN,
který pořádal Myslivecký spolek Liberk – Hláska.
Součástí tohoto dne byla opět soutěž ve vaření kotlíkového guláše.
Do soutěže se přihlásily tříčlenné týmy z MS
Javornice, MS Koštěnice a dva týmy
z domácího MS Liberk – Hláska.
Za krásného počasí zahájily Myslivecký den
trubači z Mendelovy univerzity v Brně, jejichž
členem je i Tereza Pišlová z MS Liberk-Hláska. Již
tradičně je součástí Mysliveckého dne Dětský den
s různými soutěžemi pro děti, jako je střelnice, skákání
v pytli. Největšímu zájmu dětí se však těšil skákací hrad ve tvaru a
velikosti opravdového kombajnu. K dobré náladě a večerní taneční
zábavě hrála skupina pana Jelena.
V odpoledních hodinách byla na základě hlasování veřejnosti vyhlášena soutěž ve vaření guláše. 1. Místo patřilo MS Javornice, 2. a 3.
Místo obsadily domácí týmy a 4. Místo MS Koštěnice.
Dobrá nálada pokračovala až do pozdních nočních hodin.

18
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Poděkování - Paní Martině KOTYZOVÉ a paní Jiřině KREJČOVÉ za
pomoc s uspořádáním Dětského dne.
Obci Liberk za poskytnutou finanční podporu. Firmě AGROTEC za
zapůjčení skákacího hradu a všem, kteří se podíleli na přípravě a
průběhu této akce.
(dk)
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CO SE DĚLO V ČERVNU V PRORUBKÁCH?
Červen ve znamení brigád
Měsíc červen je pro nás jako každý rok měsícem sekání trávy na
polních cestách a veřejných prostranstvích Prorubek. Hlavními
účastníky jsou hasiči SDH Prorubky a členi ZO ČSOP Prorubky. První
brigádu jsme začali sekáním příkopů podél hlavní silnice, následovalo sekání trávy na polních cestách a kolem požární nádrže.
V sekání trávy i nadále pokračujeme, a to ve chvílích, kdy nám přeje
počasí, a najdeme společný volný čas. Všem zúčastněným tímto
moc děkuji a jsem ráda, že nám nikomu není lhostejné, jak to v naší
vísce vypadá.

23
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Připravujeme se na Prorubskou lávku
Pomalu se začínáme připravovat na již tradiční Prorubskou lávku.
Letošní rok nás čeká již 28. ročník, který se uskuteční v sobotu 16.
července 2016. Přípravy jsme začali čistěním požární nádrže, které
proběhlo v sobotu 11. 6. 2016 za hojné účasti místních.
Tímto si Vás všechny srdečně dovolujeme pozvat na Prorubskou lávku,
kde se všichni dobře pobavíme u tradičních soutěží a dobrého jídla a pití.
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Výstavba tůně na řece Kněžně
Na základě povolení od společnosti Povodí Labe, státní podnik se
uskutečnila v sobotu 25. 6. 2016 brigáda hasičů SDH Prorubky na
vytvoření tůně na řece Kněžně v blízkosti táboru U Starého mlýna.
Tato tůně bude zároveň v případě potřeby hašení sloužit jako zásobárna požární vody.

Text: Ing. Hana Páchová
Foto: Ing. Jana Šišánová, Ing. Hana Páchová

Podrobnosti z této akci přineseme v dalším vydání našich „Hlášek“.
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KAM ZA KULTUROU

Chalupářský volejbalový turnaj
Dne 13.8.2016 se uskuteční v rekreační osadě Malý Uhřínov 5.ročník
chalupářského volejbalového turnaje. Všichni jste srdečně zváni!
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ZPÍVÁME A TANČÍME S MÍŠOU
Show především pro ty nejmenší. Vystoupení na jevišti a tančí celé hlediště.
Kdy: 15.7.2016 17:00
Kde: Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou

LETNÍ KINO
St 10 .8.2016, 21:00 KATAKOMBY / Komedie/Československo 1940
18:00 Art Jazz Band Hradec Králové – hradečtí swingoví veteráni
St 17.8.2016, 21:00 SEDMERO KRKAVCŮ/ Pohádka, Fantasy, Česko/Slovensko 2015
18:00 Vosa jede – pořad plný soutěží, písniček pro děti
St 24.82016, 21:00 REBELOVÉ/ Komedie/Romantická, Česko 2001
18:00 Retro módní přehlídka Slatina nad
Zdobnicí
Vstupné : ZDARMA
Kdy: 10.8.2016 - 24.8.2016
Kde: zámecký park / za deště zámecká jízdárna Rychnov nad
Kněžnou
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RYCHNOVSKÝ JARMARK – 6. ročník
26.8.2016 - 27.8.2016
Pá 26.8.2016, 16:00 – 23:00
Kapela Band-a-ska – loutková pohádka Jak šel kozlík do světa – cesta s „Déčkem“ - šermířské vystoupení „Western“
skupiny Fext – středověká kapela GNOMUS
So 27.8.2016, 10:00 – 22:00
Divadlo eMILLIon - středověká kapela Řemdih – žonglér
Ondra – Kvintána – Rytíři Koruny České – závěrečná ohňová
pohádka „Dračí příběh“
9:00 – 17:00 Výstava historických vozidel na nádvoří Kolowratského zámku

(www.kulturark.cz)
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Obec Liberk pořádá

Výstavu obecních a městských
zpravodajů Rychnovska
4. ročník

Místo: zasedací místnost Obecního úřadu
v Liberku
od 29.8.2016 do 2.9.2016
od 8:00 hodin do 14:30 hodin

Přijďte se podívat, hlasovat a vybrat
si ten nejhezčí zpravodaj!
Soutěž organizuje Knihovna U Mokřinky Mokré
ve spolupráci s partnery, kterým patří velké poděkování!
Hlavní partner: ORLICKÝ.net

Všichni jste srdečně zváni
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CESTOVNÍ DOKLADY
Pro cestování s dětmi do zahraničí už 4. rokem platí, že dítě musí
mít vlastní cestovní doklad. Může to být
buď cestovní pas, nebo dětský občanský
průkaz. Ten se může vydávat dětem do 15
let a dá se s ním cestovat po většině Evropy. Cena za vydání občanského průkazu
pro dítě do 15 let je 50 Kč a doba jeho
platnosti 5 let.
Správní poplatky za vydání cestovního pasu.
Vydání cestovního pasu 600 Kč
- občanům mladším 15 let 100 Kč
Vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 4 000 Kč
- občanům mladším 15 let 2 000 Kč
Cestovní pas se vydává



ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána u zastupitelského úřadu, ve lhůtě 120 dnů,
ve lhůtě 6 pracovních dnů, pokud občan požádá o vydání
cestovního pasu v kratší lhůtě než 30 dnů.
(www.mvcr.cz)
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