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Vážení spoluobčané,
prázdniny utekly jako voda, děti
jsou opět ve školních lavicích.
Věřím, že jste si prázdniny užili
naplno i přesto, že letošní léto
nebylo tak horské jako vloni. Snad
na nás sluníčko ještě nezanevře a
budeme si moci užívat krásného
babího léta.
Jiří Šimerda
Pranostiky na září a říjen


Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.



Bouřka v září - sníh v prosinci.



Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.



Teplý říjen - studený listopad.



Mlhy v říjnu - sněhy v zimě.
www.pranostiky.cz
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POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA

Muzikál mefisto
10.12.2016
Divadlo hybernia
CENA: 550,- (vstupné + doprava)
Velkolepě pojatý muzikál MEFISTO je producentem a autory připravován u příležitosti 10. výročí otevření divadla
Hybernia
Láska, humor, napětí, ale hlavně lákavá ďáblova nabídka
v atraktivním příběhu na věčné téma ztraceného a znovu nalezeného mládí
Tvůrci: Zdeněk Zelenka, Filip Renč, Daniel Barták, Daniel Dvořák, Leona
Qaša Kvasnicová, Jan Růžička, Boris Pralovszký
Hrají: Josef Vojtek/Lukáš Kumpricht, Jan Kříž/Petr Ryšavý,Ivana Korolová/ Karolína Gudasová, Iva Marešová/Dita Hořínková, Jaromír Dulava/
Michal Novotný/Tomáš Trapl, Zdeněk Izer, Hana Křížková/Renata Podlipská, Ladislav Korbel/Lukáš Randák, Marco Salvadori, Andrea Holá/Kristýna Daňhelová, Martin Pošta
www.mefisto.cz

PRODEJ LÍSTKŮ na Obecním úřadě v Liberku
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HROBOVÁ MÍSTA
Správce hřbitova (Obec Liberk) provedl kontrolu hrobových míst a
jejich očíslování.
Na místních pohřebištích budou umístěny úřední desky, na kterých
budou zveřejněny důležité informace: např. Výzva k prodloužení
nájmu, Výzva k přihlášení se k majetku, atd. Žádáme Vás tímto o
sledování této úřední desky a v případě nejasností kontaktování
správce hřbitova.

MÍSTNÍ POHŘEBIŠTĚ LIBERK - UHŘÍNOV
Tímto žádáme nájemce hrobových míst na místním pohřebišti
v Uhřínově o kontrolu čísla hrobu a nájemce, v případě nesrovnalostí kontaktujte prosím správce místního pohřebiště Obec Liberk

MÍSTNÍ POHŘEBIŠTĚ LIBERK
Tímto vyzýváme majitele náhrobků s níže uvedeným číslem hrobového místa, aby si odstranili svůj majetek nebo kontaktovali správce hřbitova Obec Liberk.
Neznámý majitel náhrobku u následujících hrobových míst číslo:
11,15,39,47,50,56,60,61,62,66,68,69,74,89,104,116,117,127,128,129,130,131
133,134,135,144,153,154,155,156,157,158,159,160,163,167,168,169,170,
171,172,173,174,175,176,177,178,183,184,185,186,187,
188,189,191,192,193,194

Daná hrobová místa nemají uzavřenou nájemní smlouvu. Pokud
tak neučiní vlastník náhrobku do 31.12.2016 bude hrobové místo
zlikvidováno a náhrobek bude umístěn v depozitáři
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ZPRÁVY Z RADNICE
Dne 12.8.2016 se konalo zasedání zastupitelstva v Prorubkách.
Zastupitelstvo schválilo následující:








Prodej pozemku Středisku experimentální archeologie a
regionálních dějin Villa Nova Uhřínov
Převod pozemků od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových na obec
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na vybudování
nátokového a výtokového objektu „Přivaděč k požární nádrži
v k.ú. Bělá“
Dar ve formě reklamních předmětů obce Liberk pro SDH Uhřínov
do tomboly na taneční zábavu
Opravu místní komunikace v Bělé, v Prorubkách, na Hlásce dle
cenové nabídky od firmy MADOS MT, Lupenice.
Podání žádosti o dotaci DSO Mikroregionu Rychnovsko na nákup
23 žlutých kontejnerů.

Žádosti a veřejnoprávní smlouvy:
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Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro SDH na akci
„Ukončení léta v Bělé“
Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro SDH Prorubky
na akci „Noční závody v požárním útoku“
Žádost a veřejnoprávní smlouvu o dotaci pro SDH Hláska na
akci „ Ukončení prázdnin na Hlásce“

Hlášky z Liberka
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Bere na vědomí:


Žádost o napojení nemovitosti na obecní kanalizaci v Hlásce.



Nabídka DSO Mikroregionu Rychnovsko na nákup domácích
kompostérů pro občany.



Žádost občanů z Uhřínova o přemístění dopravních značek
začátek a konec obce Uhřínov.
Žádost občanů z Bělé o instalaci dopravní značky na omezení
rychlosti.



SPLATNOST ODPADŮ 2016
Ten kdo ještě nemá zaplacené odpady na rok 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 nejpozději nebo do 30. září 2016.
Těm, kteří poplatek za odpad pro rok 2016 nezaplatí
včas a ve správné výši, vyměří obecní úřad
v Liberku poplatek platebním výměrem nebo
hromadným předpisným seznamem včetně
navýšení poplatku o 50%.
V případě
bezhotovostní
platby
uvádějte
přidělený variabilní symbol nebo do poznámky
uveďte jména osob a bydliště
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OKÉNKO DO HISTORIE
Už jsme se s Hláškami podívali do různých částí obce, ale ještě jsme
nebyli na Hlásce. Tentokrát bych tedy chtěla něco málo říci o hlásecké kapli. Hláska dlouhá léta patřila k farnímu kostelu sv. Petra a
Pavla v Liberku, který byl vystavěn mezi lety 1691 – 92. Samostatná
kaple byla na Hlásce vystavěna až v roce 1871 a byla celá ze dřeva.
Její stavba tehdy stála 871 zlatých a 12 krejcarů a oltář byl zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie. Při stavbě byla do věže uložena plechová schránka s pěti starými rakouskými mincemi a pamětním listem
následujícího znění: „Léta páně 1871 dne 4. září byl zde v obci Hláska na věž kaple dosazen kříž.“ Dále je na listu uvedeno, že věž byla
doplněna zvonem. Na pořízení zvonu se výrazně podíleli manželé
Franz a Anna Krskovi z čp. 50, kteří podali návrh na jeho zakoupení
a zároveň přispěli sumou 40 zlatých, které obec Hláska doplnila na
celkovou částku 200 zlatých. Zvon vážil 245 liber a byl na něm nápis
„Věnoval Franz Krsek, rolník z Hlásky čp. 50“. Během války byl zvon
odstraněn a posloužil k válečným účelům. Celou stavbu kaple řídil
představený obce, pan Jan Španěl. Práce prováděl tesařský mistr
Franz Reinsch a kovář Franz Rohr se svým tchánem Ingácem Janečkem.
V roce 1922 byla na stejném místě postavena kaple z kamenů a
cihel. Po roce 1938 připadla Hláska kolaturou k Bělé a tehdejší
německý farář naléhal na Hlásecké, aby kapli opravili. Nemělá žádnou fasádu a pohled na ní nebyl vůbec pěkný. Obecní radní vyřešili
tento problém chytře. V čp. 32 tehdy bydlela jistá vdova, p. Dušánková, se svým synem Rudolfem, který byl vyučeným zedníkem.
Nežili zrovna v přepychu a u obce měli dluh na daních. Proto obec6
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ní rada navrhla, aby si tento dluh Rudolf odpracoval tím způsobem,
že kapli uvede do patřičného stavu.

V roce 1944 byla opravená kaple znovu vysvěcena. Během válečných let se kaple běžně využívala a sloužily se zde bohoslužby. Po
válce tu bylo uzavřeno ještě několik manželství, ale pak se její dveře na delší dobu zavřely. Asi nemusím připomínat, že před několika
lety prošla kaple další rekonstrukcí a je na ní opět radost pohledět.
(kk)

7

Hlášky z Liberka
číslo 5, ročník 2016

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Obec Liberk usiluje o zavedení kvalitního
systému nakládání s komunálním odpadem,
který by zaručoval ekonomickou únosnost
jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další
využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů samotných, proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu „Kompostéry“, která bude podána v rámci výzvy Operačního programu životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastového kompostéru do domácnosti za účelem snížení množství biologicky rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky.
Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní přírodní
hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po
uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany
smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5ti let. Poté kompostéry
přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů
zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety, jaký bude o
kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který je přiložen. Proto
žádáme všechny, kdo budou mít zájem o kompostér zdarma, aby
včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky
nebude možné uspokojit.
8
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Vyplnit dotazník můžete ručně a pak doručit na obecní úřad nebo
e-mailem na obec.liberk@seznam.cz
Co je to Kompostování?
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně
biologických odpadů působením mikroorganismů, vody a kyslíku na
huminové látky. Zralý kompost je možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
Kompostér: Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru
můžete už během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože
významně urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a kompostér působí esteticky.
SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU: Zbytky rostlin, plevele, květy,
bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky
jídel), zemina z květin, trus a podestýlka drobných zvířat (kromě
psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, novinový papír,
karton, kůra stromů, hadry z přírodních tkanin.
SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU:
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír,
pleny, olej a odpady nerostlinného původu.

Ke každému kompostéru bude přiložena brožura, jak správně
kompostovat - ZDARMA.
9
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VÝSTAVA ZPRAVODAJŮ
V termínu od 29.8.2016 do 2.9.2016 probíhala v zasedací místnosti
obecního úřadu v Liberku výstava obecních a městských zpravodajů Rychnovska. Návštěvníci mohli prohlédnout celkem 42 druhů
zpravodajů přihlášených do 4. ročníku soutěže. Všechny zpravodaje
byly zajímavé a různorodé. V každém zaujalo něco jiného, náměty,
informace, fotografie, atd. Bylo obtížné vybrat nejlepší, protože
každý je svým způsobem originál. Děkujeme všem, kteří se přišli
podívat na výstavu a hlasovali pro „svůj“ zajímavý zpravodaj.
Obec Liberk
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PŘIHLÁŠENÍ DO SOUTĚŽE

Soutěž nejkrásnější obecní úřad či radnice 2016

Rádi bychom Vás informovali, že jsme náš obecní úřad v Liberku
přihlásili do druhého ročníku soutěže „Nejkrásnější obecní úřad či
radnice 2016“. Soutěže se mohou zúčastnit obce a města z celé
České republiky. Soutěž probíhá ve dvou samostatných kategoriích
– hlasování veřejnosti a hlasování odborné poroty. Veřejnost i porota vybírá zvlášť Nejkrásnější radnici 2016 a Nejkrásnější obecní
úřad 2016 ze všech přihlášených.
Hlasování odborné poroty: 1.9.2016 – 31.10.2016
Veřejné hlasování na:
http://moravskehospodarstvi.cz/article/souteze/nejkrasnejsi-radnice-aobecni-urad-hlasujte-pro-sve-favority/

v termínu od 1.9.2016 -31.10.2016
Vyhlášení výsledků soutěže: 24.11.2016
Zapojte se do soutěže svým hlasováním a podpořte obecní úřad
v Liberku. Děkujeme.
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ŠKOLKOVINKY
Po letních prázdninách Vás opět zdravíme ze školky. Jak jistě víte, konala
se u nás rozsáhlá rekonstrukce, při které jsme "oblékli" do zcela nového
kabátu umývárnu dětí , v jídelně, v šatně položili novou podlahovou krytinu a nejen to... Zrekonstruované prostory naší MŠ můžete vidět na fotografiích pod textem.
Dovolte mi, abych tímto poděkovala, nejen za sebe, ale hlavně za děti,
zastupitelstvu Obce Liberk, které schválilo mou žádost o rekonstrukci,
poskytlo potřebné finanční prostředky a pomohlo nám tím naši MŠ
zmodernizovat a zútulnit! Věřím, že naše, dosud výborná, spolupráce
bude pokračovat i nadále. :-)
Od září nám do mateřské školy nastoupilo pět nových dětí a kapacita
školky je letos opět plně obsazená (26dětí). Všem dětem přejeme krásný
školní rok plný nevšedních zážitků a těm, které do naší školky nastoupily
od 1. září poprvé přejeme rychlou, "bezslzyčkovou" adaptaci na nové
prostředí a hlavně, aby se jim v naší mateřské škole líbilo.
Na závěr bych Vás chtěla informovat o četnosti "Školkovinek" v dalších
číslech Hlášek z Liberka:
Protože se Hlášky vydávají každé dva měsíce a ne vždy se během takové
doby ve školce dějí zajímavé věci a akce, budeme Školkovinkami přispívat
do tohoto periodika vždy dle "potřeby". Nemějte ale strach, o každé akci
budete, samozřejmě, informováni buď předem (karneval), nebo prostřednictvím fotografií. Nelekejte se tedy a nebuďte smutní z toho, pokud
v Hláškách článek od nás nenajdete, nezapomněli jsme na Vás, jen se " u
nás" nic nového neudálo. :-) Děkujeme za pochopení.
Přejeme Vám krásný podzim a dětem šťastný školní rok 2016/2017.
Tereza Štěpánová
12
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Z NAŠICH OBCÍ
Prorubská lávka

Prázdniny jsou na Prorubkách poměrně hektická část roku. Již tradičně se pořádá několik větších akcí, které svou přípravou zaberou
týdny času a znamenají pro Prorubáky spoustu hodin práce. Nejdůležitější pro nás ale je, že vesnice jak se říká žije. K létu patří Prorubská lávka, kterou bychom nikdy nemohli uspořádat bez příspěvků našich sponzorů, kterým tímto ještě jednou děkujeme. Přiložená fotografie snad dostatečně dokumentují, že celý den se vyvedl
jak se patří. Děti se řádně vykoupaly (ikdyž zpočátku bylo koupání
hlavně pro otužilce), zasoutěžily si o prima ceny a všichni si užili
spoustu legrace.
(kk)
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Chalupářský volejbalový turnaj v Uhřínově
Dne 13.8.2016 se v rekreačni osadě Malý Uhřinov uskutečnil 5.
Chalupářský volejbalový turnaj - mixy (2 ženy + 4 muži), kterého se
zúčastnilo rekordních 12 družstev (v nich celkem 76 hráčů), a který
pro deset hráčů zahájil s více jak hodinovým zpožděním Mgr. Jan
Langr, předseda České unie sportu (ČUS) a p. Jiří Šimerda, starosta
obce Liberk.
I přes dopoledni nepřízeň počasí byl turnaj regulérně dohrán, a to v
19,30 hodin! Až do konce přihlíželo více jak 120 spokojených diváků.
Všechna družstva obdržela hodnotné ceny, kterými přispěla celá
řada sponzorů, za co jim patří můj velký dík. A rovněž velký dík patří obci Liberk nejen za sponzorský dar, ale i za pomoc prostřednictvím Jirky Šimerdy v přípravě turnaje a i v jeho průběhu.
Po skončeni turnaje bylo posezení se skupinou Po svejch.
Josef Franc, organizátor a ředitel turnaje

A ještě pro úplnost pořadí:
1/ Směska
2/ Rosničky z Opočna
3/ A je to
4/ Bumbalka
5/ WBAC A
6/ Brutus
7/ Zmáchaniny
8/ WBAC B
9/ Promile
10/ Hradečáci
11/ Chalupáři
12/ Středa
17
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Ukončení prázdnin na
Hlásce
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Obnova kulturní památky v Malém Uhřínově.
Občanské sdružení "Kostel v Uhřínově" ve spolupráci s o.s. "Villa
Nova", obcí Liberk, Lesy ČR s.p. dalo podnět k rekonstrukci a opravě sakrální památky - kříže z roku 1855 na území zaniklé osady Bukové v katastru Malého Uhřínova.
Osada je v archivních materiálech
zmiňována již od 14.století jako
součást majetku církevních řádů a
šlechtických rodů. Zásadním přelomem v historii osady se stal rok
1945 spojený s odsunem německých obyvatel.
Oprava kříže se uskutečnila
v ateliéru Martina Holance ve Slavětíně. Významně se na ní podíleli i
uhřínovští občané: Edvin Ságner
pomohl s mechanismem vyprostit
poškozenou památku ze spleti
stromoví a umožnil tak převoz do
ateliéru kameníků, rodina Poláčkova s Vítem Kovářem upravili terén po usazení kříže včetně umístění lavičky k odpočinutí kolemjdoucích poutníků.
Úpravou mokřadu vzniklo tak společně s obnovenou památkou
příjemné zákoutí uprostřed dnes ji vzrostlých porostů, kde s posezením nad rybníčkem si lze odpočinout při procházce z údolí Kněžné do Velkého Uhřínova a promítnout si v mysli pohnutou historii
našeho kraje v hlubokém středověku i v naší době.
20
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I tato sakrální památka tak jako jiné kříže , boží muka a kapličky
umístěné porůznu v terénu jsou typickým obrazem české krajiny a
zároveň nám připomínají vnitřní pohnutky našich předků, kteří památku postavili a v ní vyjádřili svoji naději, víru, úzkost, bolest i poděkování za osud, který prožívali a tak se tyto památky stávají živým poselstvím pro nás i naše potomky.
Presentace dokončeného díla se uskutečnila v sobotu 23. července
2016. .
Chcete-li si udělat poznávací výlet, odbočte za kaplí v Prorubkách
ze silnice na cestu do údolí Benátek. U soutoku Kněžné s Uhřínovským potokem se dejte podél Kněžné směrem do Meziny. Asi po
400 metrech stoupá doleva cesta na Bukovou. Po půl kilometru vás
uvítá u rybníčku lavička u našeho kříže. Chcete-li pokračovat dál,
můžete sledovat Uhřínovský potok až k odbočce na Malý Uhřínov,
nebo se cestou z Bukové přes louky vydat do Velkého Uhřínova .
Oba směry jsou nenáročné pro pěší, přístupné i pro cyklisty.
JUDr. Zdeněk Formánek,Uhřínov
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Opravy komunikací
V době letních prázdnin proběhla oprava místních komunikací
v následujících přilehlých částech obce Liberk ( Bělá - u zastávky,
Prorubky - k Michalčíkovým, na Hlásce k panu Provazníkovi
v celkové výši Kč 752 592) a v obci Uhřínov a Liberk - okolo bytovek
v celkové výši Kč 5 990 000 bez DPH. Opravu silnic provedla firma
MADOS MT Lupenice na základě předložené cenové nabídky.
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KAM ZA KULTUROU
Kdy
18.9.2016 ve 14
hodin
19.9.2016 v 19.30
hodin

Kde
Pelclovo
divadlo
Pelclovo
divadlo

Co
Taneční
odpoledne
Zdeněk Izer

22.9.2016 v 19 hodin

Pelclovo
divadlo – malý
sál
Pelclovo
divadlo
Zámecká
jízdárna

Dánská dívka

25.9.2016 v 15 hodin
25.9.2016 v 19.30
hodin

27.9.2016 v 19.30
hodin
29.9.2016 v 19 hodin

Pelclovo
divadlo
Pelclovo
divadlo – malý
sál

Vstupné v Kč
50
Předprodej od
5.9. od 13 hod
80

Ať žijí strašidla
Eva Urbanová a
sólisté
Národního
divadla
Habaďůra

Předprodej od
5.9. od 13 hodin
750,730,700

120,100

REVENANT
Zmrtvýchvstání
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