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NEJBLIŽŠÍ AKCE:
 30. 11. 2019 – rozsvěcení vánočního
stromu – začátek od 17.00 hodin u sochy
sv. Jana Nepomuckého. Poté bude jako
tradičně následovat posezení v Kulturním
domě pro místní občany.
 30. 11. 2019 MIKULÁŠ – po rozsvícení
vánočního stromku se přesuneme do
kulturního domu, kde pro naše nejmenší
( děti do
deseti let) pořádá Klub žen
mikulášskou besídku.
 8. 12. 2019 – adventní koncert v kostele
Všech svatých v Žumberku - pod vedením
Zdeňka Kudrnky a za doprovodu Petra
Hostinského vystoupí ženský pěvecký sbor
Collegium Cantantium – začátek v 18.00
hodin.
Doufáme, že se zúčastníte a strávíte
příjemný předvánoční čas.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A SVOZ
BIOODPADU:
 Jarní
svoz
velkoobjemového
a
nebezpečného odpadu se uskuteční v pátek
15. 5. 2020 od 16.00 hodin s obvyklými
zastávkami.
 Kontejner na bioodpad bude přistaven
v pátek 15. 5. 2019 v ranních hodinách na
parkovišti pod hospodou a odvezen v pondělí
18. 5. ráno.
 Podzimní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu se uskuteční

v pátek 11. 9. 2020 od 16.00 hodin
s obvyklými zastávkami.
 Kontejner na bioodpad bude přistaven
v pátek 11. 9. 2020 v ranních hodinách na
parkovišti pod hospodou a odvezen v pondělí
14. 9. ráno.
Také pro tyto svozy platí stejná pravidla jako
v letošním roce. Trvá zákaz tvoření „hromad“,
všichni občané by si u svozu měli být.
Tímto děkujeme všem, kteří u svozu pomáhají
odpad nakládat.
 Od 1. 1. 2020 bude u budovy úřadu – na
stanovišti
kontejnerů
nově
umístěna
popelnice na svoz jedlého oleje a tuku.
Do sběrné nádoby:
PATŘÍ: - přepálený rostlinný olej a tuk
v pevně uzavřených a neporušených PET
lahvích.
NEPATŘÍ:
- směsný (komunální) odpad
- živočišné tuky (sádlo, lůj)
- motorový olej
- plast (krom lahví s olejem)
- sklo
- papír
- nápojové kartony (europack)
- baterie, elektromateriál
- textil a obuv
- biologický odpad
- zdravotnický materiál
Doufáme, že i tato služba bude našimi občany
pozitivně přijata a využívána.
NEJVĚTŠÍ VÝDAJE V LETOŠNÍM ROCE:
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Bylo dokončeno dětské hřiště – celkové
náklady byly 169 785, 99 Kč. GRANITA
SKUTEČ na tuto akci přispěla částkou
70 000,- Kč. Hřiště je dětmi hojně
využíváno, což nás samozřejmě těší.
Máme ještě zakoupeno zahradní Člověče
nezlob se a Kuželky. Doufáme, že se nám
podaří v příštím roce vytvořit herní koutek
a dospělí i děti se budou dobře bavit.
Dokončeno bylo restaurování sochy sv.
Jana Nepomuckého – celkové náklady na
opravu jsou 465 865,- Kč. Dotace v roce
2018 z programu Podpora památkové
péče
v Pardubickém
kraji
od
Pardubického kraje byla 80 000,- Kč,
v letošním roce jsme získali 180 000,- Kč
od Ministerstva kultury ČR – Podpora
obnovy
kulturních
památek
prostřednictvím ORP Chrudim. Dotace
tedy pokryly 55, 8 % celkových nákladů.
Dokončena je oprava místní komunikace
– celkové náklady 499 640,- Kč. I na tuto
akci jsme čerpali dotaci. Tentokrát z POV
Pardubického kraje ve výši 160 000,- Kč.
Dále bylo dokončeno dláždění náměstícelkové náklady v letošním roce
175 601,- Kč.
SDH Žumberk bude vybaven novými
zásahovými obleky – jedná se o 6 obleků
pro zásahovou jednotku. Celkové náklady
jsou
49 561,60
Kč.
Dotace
od
Pardubického kraje činí 27 000,- Kč.
Bylo vybudováno nové stání na kontejnery
v sousedství Úřadu městyse.
Další nové stání je plánováno dole u
mostu směrem na Částkov.
Opravena byla zborcená zeď u hřbitova
Opraveno bylo veřejné osvětlení –
přestaly fungovat staré spínací hodiny.
Byly vyřezány náletové křoviny okolo
místních komunikací na Částkov a
Prostějov.

PLÁNY DO ROKU NÁSLEDUJÍCÍHO:


V příštím roce bychom se rádi začali
věnovat opravě budovy úřadu – okna
směrem ke hřišti jsou napadena hnilobou
a při větším větru sama vypadnou –



takový stav je nejen špatný, ale také
nebezpečný z hlediska pohybu osob .
Vzhledem k tomu, že budova je z roku
1878, chceme zachovat její vzhled a
pořídit dřevěná okna – předběžná cena je
bohužel přes 1 000 000,- Kč. Samozřejmě
poptáme
více
dodavatelů,
ale
pravděpodobně se moc lišit nebudou.
Před
dokončením
je
projektová
dokumentace na opravu fasády –
zachováme současný vzhled – dojde
pouze k opravám. Doufáme, že celá akce
půjde rozdělit na etapy, protože i toto
bude velice náročné. Ale bohužel padající
fasáda nedělá žádnou parádu a hrozí, že
někoho zraní. Všechny okolní obce mají
budovy úřadu opraveny, my jsme stále
vyčkávali, ale stav budovy je již tak
špatný, že nám nic jiného nezbývá.
PŘEVZETÍ HŘBITOVA DO MAJETKU
OBCE:
 Jistě se k vám již dostala informace, že
městys bude vlastnit pozemek, na
kterém je umístěn hřbitov, včetně
hřbitovní zdi, kříže a vstupní brány.
Rozhodli jsme se tak proto, že se o něj
stejně staráme, jen je téměř nemožné
získat jakoukoli dotaci na majetek,
který není náš. Je to ale další závazek,
který přinese nemalé výdaje. K tomuto
kroku ale přistoupily i okolní obce. Zda
bylo naše rozhodnutí správné, ukáže
čas.
INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB
HLINSKO:
 Technické služby s. r. o. od příštího
roku avizovaly opětné navýšení ceny
za svoz odpadů. Jedná se o částku
20 Kč za občana. Zastupitelstvo se
rozhodlo, že rozdíl mezi vybranými
poplatky a fakturou od Technických
služeb bude uhrazen z rozpočtu
Městyse Žumberk. Cenu za svoz
odpadů zůstává ve výši 650 Kč na
osobu.
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 Sleva na děti do 14 let a osvobození
od 80 let platí nadále.
 Zaměstnanci TS Hlinsko si stěžují na
větvě, které přesahují do místních
komunikací a ohrožují tak posádku.
Také větve shora vadí průjezdu auta,
které je vysoké. Prosíme proto občany,
aby si svoje stromy a keře řádně
ořezaly
jak
do
šířky
(aby
nepřesahovaly plot), tak do výšky.
Mohlo by se stát, že svozové vozidlo
do míst, kde jim budou větve vadit,
přestane zajíždět.
FARNÍ CHARITA:
 Pečovatelská služba je poskytována 7
dní v týdnu lidem v Chrudimi a
okolních obcích, kteří mají sníženou
soběstačnost
z důvodu
vysokého
věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení.
 Osobní asistence je terénní služba
v domácnostech klientů na základě
uzavřené smlouvy.
 Půjčovna zdravotních kompenzačních
pomůcek nabízí v návaznosti na výše
uvedené služby možnost zapůjčení
zdravotních kompenzačních pomůcek.
 Občanská poradna poskytuje bezplatné
odborné sociálně právní poradenství,
které je poskytováno 4 dny v týdnu.
 Dobrovolnické centrum zabezpečuje
dobrovolníky do všech pobytových
zařízení pro seniory v Chrudimi a
Heřmanově Městci. Senioři jsou
navštěvováni i v několika rodinách a
dalších organizacích.
 Charitní ošetřovatelská služba je
poskytována 7 dní v týdnu 12 hodin
denně v Chrudimi a okolních obcích
pacientům v jejich domácím prostředí
na
základě
indikace
obvodního
ošetřujícího lékaře. Služba je hrazena
ze zdravotního pojištění.
 Městys Žumberk přispěl Farní charitě
Chrudim a Farní charitě Nové Hrady
shodně po 5 000,- Kč v rámci pomoci
našim občanům.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:
 Obrátili se na nás zaměstnanci Farní
charity Chrudim s prosbou, abychom
v našem
městysi
uspořádali
TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.
Téměř
všechny okolní obce s nimi již několik
let úspěšně spolupracují. Jedná se o
charitativní sbírku, která pomáhá
nemocným,
handicapovaným,
seniorům, matkám s dětmi v tísni a
dalším jinak sociálně potřebným
skupinám
lidí .
Hledáme
tedy
dobrovolníky, kteří by byli ochotni
koledovat. Oblečení a vše ostatní
zajistí Farní charita. Prosíme, abyste se
zamysleli a případně se ozvali Ti, kteří
by byli ochotni nám pomoci. Jedná se o
tradici, která by u nás jistě našla své
příznivce.
ROZHLASOVÁ ZNĚLKA:
Z důvodu navýšení poplatků Ochranným
svazem autorským jsme se rozhodli změnit
znělku uvádějící začátek a konec hlášení.
Vznikla tedy originální melodie, která je
inspirována písní „ K Žumberku je cesta“
zaznamenaná v kronice z 19. století.
Námětu se chopili Petr Hostinský a
Zdeněk Kudrnka a vytvořili svěží dílko, jež
budete slýchat před každým hlášením
místního rozhlasu. Je to další krok ke
snížení nákladů rozpočtu.
TĚZBA DŘEVA:
Ani naše obecní lesy nebyly bohužel
ušetřeny útoku kůrovce. Napadené stromy
musí být vykáceny.
Dřevo je určeno na prodej, zájemci o dřevo
se mohou hlásit na Úřadě Městyse
Žumberk. Cena je 400 Kč /m.

KULTURNÍ AKCE (zhodnocení):
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29. 6. 2019 proběhla tradiční kulturní akce
Pohádkový les. Počasí nám přálo,
zúčastnilo se velké množství dětí i
účinkujících. Největší radost měly děti
z pěny, kterou dovezli hasiči ze Zaječic.
31. 8. 2019 uspořádal Sbor dobrovolných
hasičů v Žumberku akci pro děti a dospělé
– Loučení s prázdninami. Za krásného
letního počasí probíhaly na hřišti soutěže
pro děti.
Hasiči předvedli své schopnosti soutěživou
formou útoků „staré“ a „mladé“ gardy
s humornou nadsázkou.
Nechybělo ani občerstvení, zachutnala
hlavně opékaná kýta.
U obou výše uvedených akcí malé děti
využily na hřišti nedávno instalovaných
hracích prvků.
Bylo nám spolu hezky díky uvolněné
atmosféře.
HISTORICKÉ OKÉNKO:
Jednou
z nejvýznamnějších
událostí
letošního roku v naší obci je zrestaurování
a
vysvěcení
sochy
sv.
Jana
Nepomuckého, které se konalo 13. 10.
2019. Termín svěcení sochy byl zvolen
záměrně na posvícení. Slavnost se
vydařila, díky patří našemu mladému
houslistovi a paní varhanici, kteří byli
osloveni na poslední chvíli.
A nyní pár dat o Janu Nepomuckém:
Jan z Nepomuku se narodil mezi lety 1340
– 1350. Vrcholem jeho církevní kariéry
byla pozice generálního vikáře arcibiskupa
Jana z Jenštejna.
20. 3. 1393 se sešel král Václav IV.
S arcibiskupem Janem z Jenštejna. Po
krátké hádce nechal král zatknout čtyři
osoby z arcibiskupova doprovodu. Byli
vyslýcháni a mučeni. Tři z nich byli
propuštěni. Čtvrtý – Jan z Nepomucký při
mučení zemřel. Večer bylo jeho tělo
svrženo z Karlova mostu do Vltavy.
17. 4. našli jeho ostatky bratři Křižovníci a
s úctou je pohřbili v kostele sv. Kříže.

Osudy Jana Nepomuckého nekončí jeho
smrtí. Legenda o jeho životě a úmrtí prochází
v průběhu
českých
dějin
zajímavými
peripetiemi.
Někdy kolem roku 1416 bylo jeho tělo
pohřbeno v katedrále sv. Víta. Úcta k Janu
Nepomuckému zůstala zachována i v době
husitského hnutí. V druhé polovině 17. století
byl J. N. církví znovu objeven. Následovalo
zhotovení oltáře v katedrále sv. Víta; Jezuita
B. Balbín sepsal jeho životopis, r. 1683 byla
vztyčena jeho socha na Karlově mostě. V r.
1729 byl svatořečen. Církevní komise uznala
v souvislosti
s ním
čtyři
zázraky.
Nejvýznamnějším z nich je zachování a
zčervenání jeho jazyka. V roce 1973 byl
proveden antropologický průzkum ostatků J.
N. Ukázalo se, že domnělý jazyk je vlastně
mumifikovaná část mozku. František Tomášek
(budoucí arcibiskup) se za církev obratně
vyjádřil v tom smyslu, že věda význam relikvie
ještě zvýšila, neboť jazyk je podřízen mozku
člověka. V roce 1849 vědec Ferdinand
Břetislav Mikovec vyslovil teorii, že pravým
důvodem „umělého vytvoření kultu“ J. N. byla
snaha zastínit kult Mistra Jana Husa. I sama
katolická církev ve 20. století svůj pohled na
Mistra J. Husa přehodnotila. Domnívám se, že
oba (J. H. i J. N. ) jsou pro náš národ
ztělesněním morálních zásad, které jsou
uznávány všemi. Lidé hrdiny potřebují v každé
době a je zcela zbytečné stavět tyto
významné postavy proti sobě. .
Socha „našeho“ J. N. byla dle údajů z kroniky
postavena v roce 1772, dle jiných zdrojů již v
roce 1734, tedy pouhých pět let po jeho
svatořečení. Jisté je, že dílo hradil Jiří Balaš
z Chrudimi. Autor je bohužel neznámý.
Každopádně se jedná o výjimečně zdařilé dílo
zdobící náměstí našeho městyse. Toto
sousoší vybočuje z řady klasických J. N. na
celém území naší vlasti.
Jsme rádi, že zastupitelé obce v minulosti
nepodlehli tomu, aby sousoší bylo přemístěno
do „Muzea barokních soch“ v Chrudimi a
zachovali tak autentickou součást historie naší
obce.
Co naše sousoší přesně zobrazuje?
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30. VÝROČÍ SAMETOVÉ REVOLUCE:
Prezentuji zde své osobní názory, se kterými
lze jistě polemizovat.
Po revoluci jsme přišli o určité „jistoty“, získali
jsme ale nové možnosti.
Zbavili jsme se nefunkční vlády jedné strany;
získali jsme velké množství politických
subjektů, jejich osobnosti a směřování nám
často připravují nečekaná překvapení.
Naše životní úroveň stoupla, zvýšily se však i
naše nároky. Všichni si chtějí užívat a nemít
závazky. Vytoužená svoboda slova se občas
zvrtne v nezodpovědné plácání a ohlupování
lidí, někdy i prachsprosté lhaní. Atd., atp.
S podobnými politickými názory (nebo zcela
odlišnými) se v médiích v souvislosti s tímto
výročím určitě ještě setkáme a navíc nejsem
odborník. Mohu ale posoudit některé změny
v naší obci, neboť jsme se obyvateli
Žumberka stali 15. 11. 1989.

Když nám majitel nemovitosti, kterou jsme zde
zakoupili, žertem nabízel i polnosti a lesy,
které ke statku původně patřily, brali jsme to
jako dobrý fór, o pár měsíců to již znělo jinak.
Místo nás tak okouzlilo, že jsme se dali do
práce, i když se tenkrát nedalo nic sehnat.
Jaké byly nejvýraznější změny, které jsme
zde sledovali ?
Škola zde již byla zrušena v 70. letech při
slučování
a
úsporných
opatřeních.
Jednota, vybudovaná v akci Z, která sice
určité zboží nevedla, neboť vajíčka, cibuli
atp. tu má každý doma, přestala brzy
fungovat, neboť nevynášela. Pokus
soukromé
prodejny
také
ztroskotal
z podobných důvodů. Ani vietnamští
obchodníci z důvodů špatně skrývané
xenofobie nedopadli lépe. O důležité
centrum společenského života, tehdy
čerstvě zrekonstruovaného (hostinec) jsme
přišli taktéž.
Poštu jsme za cenu vynaložení prostředků
z obecního rozpočtu zatím udrželi.
Ale na druhou stranu jsme s pomocí lidí,
kteří toto místo milují a s novým systémem
řízení a hospodaření obcí vytvořili mnoho
nového a pozitivního. V období, kdy se lidé
začali uzavírat do izolace svých domovů,
jsme zrekonstruovali bývalou MŠ na dům,
který byl původně určen naším slavným
rodákem B. Laušmanem ke společenským
účelům opět na „kulturní dům“.
Opravujeme stále naši chloubu – hrad,
vylepšujeme vzhled kostela, náměstí,
opravujeme komunikace, vybudovali jsme
zázemí
na
hřišti,
udržujeme
a
podporujeme existenci požárního sboru;
vymysleli jsme a organizujeme akci pro
děti – „Pohádkový les“, atd., atd.
To vše je možné nastavením podmínek
nového státu, ale jako vždy jsme
nejdůležitější my, všichni lidé, kteří jsou
ochotni pozitivně myslet a pracovat pro
dobro všech v jakékoliv době.
Drahomíra Pešavová
Kronikářka obce
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VČELKA senior care o.p.s.
Pivovarská 170/3
266 01 Beroun

Organizace VČELKA senior care o.p.s., vznikla v roce 2010, jako obecně prospěšná společnost, za
účelem poskytování sociálních služeb seniorům v Berouně. V následujících letech se organizace
vyprofilovala do společnosti poskytující individuálně, celostně nastavenou péči o jedince, který má
nemocí či věkem sníženou schopnost sebeobsluhy. Současně je pro služby typické, že jsou
poskytovány zejména v menších obcích, kde je pokrytí službami méně dostupné nebo nedostačující.
Klienty jsou vyjma seniorů také zdravotně postižení a chronicky nemocní lidé. Středisko ve Slatiňanech
vzniklo v lednu tohoto roku a najdete nás v 1. patře budovy Zdravotnického střediska ve Vrchlického
ulici.
Sociálních služeb mohou využívat obyvatelé Slatiňan, Chrudimi, Zaječic, Horky u Chrudimi, Chrasti u
Chrudimi, Nasavrk, Hrochova Týnce a malých okolních přilehlých obcí.
Našim klientům poskytujeme péči dle jejich individuálních potřeb a požadavků.
Aby bylo možno zajistit v domácím prostředí plný komfort klienta, jsou služby poskytované v případě
osobní asistence nepřetržitě a v případě pečovatelské služby celoročně včetně sobot, nedělí a svátků
v intervalu od 7:00 do 20:00 hodin.
A s čím našim klientům pomáháme? Nejedná se pouze o pomoc s osobní hygienou, s oblékáním a
svlékáním oblečení, o pomoc s přípravou a podáním jídla a pití a o pomoc se zajištěním chodu
domácnosti, našim klientům pomáháme také při procvičování paměti a dalších kognitivních funkcí
(koncentrace, pozornost, rychlost myšlení, řečové funkce, schopnost učinit rozhodnutí, schopnost
pochopení informací), nácviku jemné motoriky, procvičování dolních končetin a při nácviku chůze.
Rozsah sjednaných služeb vždy vyplývá z individuálních schopností a možností klienta tak, aby byly
zajištěny jeho potřeby, ale zároveň tak, abychom stále podporovali, popř. rozvíjeli zachovanou míru
soběstačnosti konkrétního klienta.
Cena za poskytnutou hodinu péče je 130,- Kč. Klient hradí pouze čas, který u něj pečovatelka stráví,
nikoli čas, který stráví pří cestě za ním.
První kontakt s klienty zprostředkovává sociální pracovnice, Bc. Lucie Sekyrová tel.: 601 151 312. Ceník
a bližší informace o službách a organizaci jsou uvedeny na www.senior-care.cz.
Bc. Adéla Vařečková, vedoucí střediska Slatiňany
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