Liberk
Kraj: Královéhradecký

Okres: Rychnov nad Kněžnou

Správní obvod: Rychnov nad Kněžnou

GPS souřadnice: 50.199192N, 16.342924E

Nadmořská výška: 455 m n. m.

První pís. zmínka: 1310 (712 let)

Počet obyvatel: 682

PSČ: 517 12

Adresa URL: www.obec-liberk.cz

Památky a zajímavosti Liberk
V obci je kostel sv. Petra a Pavla, kaple Panny Marie v Proroubkách, socha-Rampepurda, kostel sv. Vavřince v
Uhřínově, kostel sv. Jana Nepomuckého, kaplička v Hlásce a fara a dřevěná zvonice.
Kostel sv. Petra a PavlaDřevěný kostel sv. Petra a Pavla v Liberku je jedinečným dokladem lidové tvorby.
Původně středověký kostel zbořený spolu s hradem byl nahrazen v letech 1691–1692 roubenou stavbou.
Technicky a umělecky vzácnou památku doplňuje dřevěná stupňovitá zvonice a roubená fara. Takových
kostelíků je v Čechách jen velmi málo. Cenná památka lidové architektury má sedlovou střechu, barokní
interiér s kazetovými stropy a na dřevě malované obrazy.Pro dřevěný kostel v Liberku vytvořil
řezbář a sochař Filip Jakub Prokop dřevěné sochy českých patronů sv. Václava a sv. Jana
Nepomuckého. Dále vyzdobil spodní část hlavního oltáře a varhany a v obci stojí jeho tři
pískovcové sochy a několik křížů v okolí.
F. J. Prokop se narodil roku 1740 právě v Liberku a později se proslavil za vlády Marie Terezie jako sochař u
císařského dvora ve Vídni. Slavného rodáka si v Liberku připomínají pamětní deskou na místní
mateřské škole.
Kaple Nanebevzetí Panny Marie na Hlásce Kaple je nově opravena a vysvěcena.
Kaple Panny Marie v Prorubkách Kaple je nově opravená a je dominantou obce Prorubky viditelnou z dalekého
okolí.
Rampepurda Socha známe postavy z knížky Karla Poláčka Bylo nás pět. Rampepurdu najdeme v obci
Rampuše u rybníka. Je dílem akademického sochaře Michala Moravce z Hořič.
Kostel v UhřínověUhřínov se rozkládá v těsném podhůří Orlických hor s nadmořskou výškou
645 m. n. m. Barokní kostel sv. Vavřinc e z let 1752 - 1755 měl podobně jako v kostel Liberku svého
gotického předchůdce.
Kostel sv. Jana Nepomuckého v Bělé Dominantou části Bělá je barokní kostel sv. Jana Nepomuckého s
hranolovou dřevěnou zvonicí. Kostel budovaný v letech 1734–1736, později v roce 1771 upravený, stojí na
místě původní kaple z roku 1691.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/10586/liberk/pamatky-turistika/
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