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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE ŽUMBERK

POZVÁNKA
na Ples městyse
v sobotu 7. února ve 20 hodin v kulturním domě na Žumberku

Prodej místenkových vstupenek za 80,- Kč na úřadu městyse
BOHATÁ TOMBOLA, první cenou bude uzená kýta
K tanci hraje skupina RYTMUS, občerstvení zajištěno
Na Vaši milou společnost se těší zastupitelé, sousedi, přátelé

VYHLÁŠKA O ZÁKAZU PODOMNÍHO PRODEJE:

NEJBLIŽŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE:

Zastupitelstvo městyse schválilo vyhlášku
o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na Žumberku. Vstoupila v platnost
1. ledna letošního roku a platí pro celé
katastrální území Žumberka, tedy i pro
místní části Částkov a Prostějov.

7. února od 20 hodin – Ples městyse
- Více informací o bále najdete na první straně
Slunečního zpravodaje. Těšíme se na vaši
hojnou účast a uvítáme do chystané tomboly
případné maličkosti.

Občané Žumberka se tak již nebudou moci
stát oběťmi podomních prodejců, kteří
obcházením domů nabízejí deky, matrace,
elektrospotřebiče či změny tarifů nejrůznějších
dodavatelů elektřiny, plynu a dalších. Zároveň
tito prodejci nesmí nabízet své služby ani v
ulicích městyse. V případě, že se s někým
takovým občané setkají, mohou je upozornit
na tuto vyhlášku, zavolat Policii ČR a
informovat úřad městyse. Podomní a
pochůzkový prodej je v městysi zakázán
pod pokutou až ve výši 200 tis. Kč.
Tato vyhláška, jež má oficiální název „Nařízení
městyse č. 1/2014 - Tržní řád“, se nevztahuje
jen na oficiální veřejné sbírky (např.
Tříkrálová), velikonoční a jiné pochůzky.
Vyhláška se rovněž nevztahuje na prodej
zboží a poskytování služeb při městysem nebo
místními spolky pořádaných slavnostech,
sportovních, kulturních nebo jiných podobných
akcích;
a
to
včetně
podomního
a
pochůzkového prodeje při pořádání těchto
akcí. To znamená, že při prodeji vstupenek
např. na hasičský nebo obecní ples jejich
členy nedochází k porušení vyhlášky.
V nejbližších
dnech budou
na několika
místech
v městysi
právě kvůli
podomním
prodejcům
rovněž
instalovány informační zákazové cedule, aby
si „šmejdi“ nemohli stěžovat, že o podobném
nařízení nevědí (ačkoliv neznalost zákona či
vyhlášky neomlouvá).
Celý text vyhlášky, resp. Tržního řádu si
mohou občané stáhnout z internetových
stránek městyse www.obec-zumberk.cz.

Březen – Hasičský ples
- Svůj ples připravuje tradičně i SDH Žumberk.
O jeho datu budete včas informováni.
30. dubna – Pálení čarodějnic
- Na místním hřišti se o Filipojakubské noci
uskuteční tradiční pálení čarodějnic. I o této
akci budete včas informováni.
SDH ŽUMBERK:

V pátek 9. ledna se uskutečnila Výroční valná
hromada Sboru dobrovolných hasičů Žumberk,
která byla po čtyřech letech zároveň volební.
Starostou sboru byl nově zvolen Pavel
Nekut, jeho předchůdce Ladislav Hubka se
stal velitelem sboru.
JARNÍ SVOZ ODPADU:

Připomínáme jarní svoz velkoobjemového a
nebezpečného
odpadu.
Uskuteční
se
v sobotu 16. května v obvyklých časech a
zastávkách.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU:

Úspěšně se rozběhla Univerzita třetího věku
pro naše seniory. Po právě končícím kurzu
Astronomie budeme v letním semestru
pokračovat kurzem Čínská medicína v naší
zahrádce. Cyklus šesti přednášek se bude
konat každé druhé pondělí od 18 hodin v
kulturním domě. K již osmi přihlášeným
účastníkům přivítáme do tohoto kurzu další
zájemce. Vaše neúčast v úvodní
kurzu
Astronomie nevadí. Kdo váhá, může se na
kurz Čínská medicína v naší zahrádce přijít
třeba jen nezávazně podívat. První přednáška
se koná 2. února. Informace o Univerzitě
třetího věku najdete v minulých číslech
zpravodaje nebo na webu www.e-senior.cz.

Vydávání Slunečního zpravodaje povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MKČRE17330

