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INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE ŽUMBERK
ÚŘEDNÍ HODINY:

Opět připomínáme úřední hodiny.
Starostka : pondělí 8:00 – 12:00, 15:00-17.30
úterý : 8:00 – 12:00
V tyto dny jsou vybírány poplatky, můžete si
ověřit podpis nebo listinu, žádat výpisy
z Czech pointu, přihlásit trvalý pobyt, atd.
Místostarosta : středa 17:30 – 18:30
Vyřizuje technické záležitosti, přijímá písemná
podání, objednávky dřeva apod.
Pokud nás v tuto dobu nezastihnete, věřte, že
se věnujeme jiným obecním záležitostem,
které nebylo možno odložit.
WWW STRÁNKY:

V současné době se připravují nové webové
stránky našeho městyse.
Ty staré jsou již graficky nezajímavé a málo
přehledné, proto doufáme, že ty nové se vám
budou líbit.
SVOZ ODPADU 2013:

Svoz nebezpečného a velkoobjemového
odpadu proběhne i letos na podzim..
PODZIMNÍ SVOZ:
16.11.2013 od 8:00

O místech, časech nakládek a ceníku
zpoplatněných druhů nebezpečného odpadu
Vás budeme informovat na letáčku, který
obdržíte několik dní před svozem.
SVOZ ODPADU 2014:

JARNÍ SVOZ :
10.5.2014 od 8:00
PODZIMNÍ SVOZ :
20.9.2014 od 8:00
USKUTEČNĚNÉ INVESTICE V ROCE 2013:

Byla provedena částečná obnova veřejného
osvětlení , kterou si vyžádalo umístění
elektrického kabelového vedení pod zem.
Součástí této akce bylo přivedení elektřiny do
márnice u místního hřbitova a zřízení
veřejného osvětlení u pozemků určených
k výstavbě mezi hřbitovem a fotbalovým
hřištěm. Dále byla nově napojena větev
veřejného osvětlení směrem k Sotonovým,
která by v důsledku demontáže vrchního
vedení elektriky nesvítila.
Mimo tuto akci byla přidána lampa veřejného
osvětlení dole pod zahradami ( Hromkovi,
Petržílek).

Také v letošním roce si práce na hradě
vyžádaly další archeologický výzkum. Není to
zrovna levná záležitost, ale bohužel takové
jsou předpisy a bez archeologického výzkumu
nelze provádět stavební ani jiné práce na
hradě. Fotografie z archeologických nálezů
budou umístěný v nové fotogalerii na našich
webových stránkách a také v muzeu. Učiněné
nálezy jsou totiž opět zasypány zeminou, aby
nebyly poškozeny a zachovaly se tak pro
další generace. Jsou to však zajímavosti,
které přispívají k tomu, aby mohl vzniknout
ucelený obraz našeho hradu.

RALLYE :

Také v letošním roce se na nás obrátili
pořadatele RALLYE ŽELEZNÉ HORY se
žádostí o souhlas s pořádáním této akce.
V uplynulých letech se pořádání RALLYE
setkalo s negativní reakcí především ze strany
chalupářů. Pořadatel v letošním roce opravil
výtluky v místních komunikacích v celkové
hodnotě cca 10 000,- Kč a přislíbil sponzorský dar
městysi Žumberk ve stejné částce. Doufáme, že
svůj slib dodrží.
KULTURNÍ DŮM:

Kolem hřbitovní zdi byly vyřezány náletové
křoviny a pokáceno několik stromů, aby zde
mohla vzniknout přístupová komunikace
k nově budovaným rodinným domkům.
PLÁNOVANÉ INVESTICE 2014:

V dalším roce se bude investovat především
do oprav místních komunikací, oprav
úprav veřejných
veřejného osvětlení,
prostranství a opravy hradu.
PLÁNOVANÉ VEŘEJNÉ I NEVEŘEJNÉ AKCE:

16.11.2013 vítání nových občánků
30.11.2013 tradiční ADVENTNÍ JARMARK
tentokrát navíc s vepřovými hody a výstavou
v našem muzeu
6.12.2013 MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA pro děti
do 10 let
15.12. 2013 ADVENTNÍ KONCERT v kostele
Všech svatých – vystoupí pěvecký soubor
SLAVOJ z Chrudimi
1.1.2014 od 18.00 hodin všechny srdečně
zveme na NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ.
1.2.2014 OBECNÍ PLES - hraje skupina
RYTMUS
Jaro 2014 Setkání důchodců. O termínu
budete včas informováni.
Další tradiční akce se uskuteční v obvyklých
termínech.

V současné době probíhají práce na
dokončení rekonstrukce kulturního domu.
Celkem byla rozvržena do 4 etap a zahájena
v roce 2010. Na každou etapu byly
vynaloženy finanční prostředky, které nám
umožňovala aktuální finanční situace.
V letošním roce bude rekonstrukce
dokončena fasádou . Zbývá jen dovybavit
potřebným nádobím a dalšími drobnostmi. Ale
jinak kulturní dům může fungovat tak, jak bylo
plánováno, především pro konání různých
společenských a kulturních akcí , ale také je
zde možnost zápůjčky pro veřejnost. Pokud
zde budete chtít uspořádat rodinnou oslavu, je
vám kulturní dům k dispozici. Základní
zápůjční podmínky a ceny jsou předběžně
stanoveny. Cena za zapůjčení byla stanovena
za uspořádání jednorázové akce pro naše
občany na 500,- Kč. Bude samozřejmě
záležet na délce zápůjčky. 500,- Kč je cena
na víkend, kdy se předpokládá předání klíčů
v pátek a předání budovy v pondělí. Zahrnuje
zapůjčení všeho, co je v kulturním domě
k dispozici.
ÚDRŽBA KOMUNIKACÍ V ZIMNÍM OBDOBÍ:

V letošním roce již nám nebude zřejmě
prohrnovat pan Bořil a proto hledáme někoho
nového. Podmínkou je traktor schopný
provozu a výkonu této práce v Žumberku,
Prostějově a Částkově. Ochota prohrnovat
brzo
ráno,
respektive
v nejvíce

frekventovanou dobu. Sněhovou radlici a
závěsný sypač do trojbodu traktoru máme ve
vlastnictví městyse
Co se týče údržby chodníků, prosíme
všechny, kteří mají dost sil, aby vypomohli
s úklidem chodníků kolem svých domů tak,
jako tomu bylo doposud. Všem těm za to
děkujeme.

MAS CHRUDIMSKO:

Vážení občané Žumberka,
Městys Žumberk se v loňském roce zapojil do
nově
vzniklé
Místní
akční
skupiny
Chrudimsko, o. s., jejímž úkolem je, podobně
jako u mikroregionů, zlepšování kvality života
a životního prostředí ve venkovských
oblastech. Jedním z hlavních způsobů rozvoje
je získávání evropských dotací a jejich
následné rozdělování mezi jednotlivé členské
obce. Celá místní akční skupina (dále jen
MAS) funguje na principu spolupráce občanů,
neziskových
organizací,
soukromé
podnikatelské sféry a veřejné správy.
Pokud však má MAS fungovat opravdu
efektivně a ku prospěchu obyvatel, musí
nejdřív znát potřeby a problémy, kterými
místní v konkrétních obcích žijí. Je třeba
vědět, kterým směrem se má aktivita MAS
ubírat. Vedení MAS Chrudimsko proto
vypracovalo anonymní dotazník pro občany
(resp. podobné dotazníky i pro podnikatele a
neziskové organizace), v němž lidé mají
možnost napsat, s čím jsou ve své obci
spokojeni, s čím naopak nikoliv, co je třeba
zlepšit nebo kde vidí největší problémy
dalšího rozvoje obce.
Ostatně, v neposlední řadě vaše postřehy
pomůžou i práci obecních zastupitelů.
Do každého trvale obydleného domu
dostanete dva dotazníky a je jen na vás, kdo
z jeho obyvatel ho vyplní.

Předem děkujeme občanům Žumberka,
kteří si s dotazníkem dají deset minut
práce. Vyplněný jej můžete buď vhodit do
poštovní schránky před úřadem městyse,
nebo jej vhodit do zvláštní urny při
sněmovních volbách 25. a 26. října.
Vaši zastupitelé a MAS Chrudimsko

PSI :

V poslední
době
došlo
k několika
nepříjemnostem, které byly způsobeny volným
pobíháním psů. Je třeba, abyste měli svoje
psy neustále pod kontrolou.
V městysi Žumberk platí Obecně závazná
vyhláška č. 3/2001, která tuto problematiku
řeší.
Výše uvedená vyhláška doporučuje držení
psa na vodítku, nebo opatřit náhubkem.

DŘEVO:

V současné
době
probíhají
probírky
v místních lesích. Kdo má objednané dřevo
z uplynulých let, bude informován o jeho
odběru. Zda se dostane na všechny zájemce,
zatím nevíme.
SKLÁDKY:

Bohužel se množí zvyk vozit zejména odpad
ze zeleně (ořezané keře, posekanou trávu,
atd.) na pozemky někoho jiného.
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o
přestupcích") umožňuje obci sankcionovat
fyzické osoby za přestupek spočívající v
neoprávněném
založení
skládky
nebo
odkládání odpadků nebo odpadů mimo
vyhrazená místa (§ 47 odst. 1 písm. h) zákona
o přestupcích). Za tento přestupek je
obecní úřad oprávněn uložit pokutu až do
výše 50 000,- Kč. Pozorní sousedé

samozřejmě náš úřad na tyto hříšníky
upozorňují. Nenuťte nás tedy pravomoc udělit
pokutu, využít. Nebude to příjemné ani pro
hříšníky, ani pro nás. Odpad ze zahrad snad
každý umí zužitkovat na vlastní zahrádce.
Nebyl by problém objednat kontejner na tyto
odpady, ovšem tím by se navýšila cena za
svoz odpadu, což asi nikdo z nás nechce.
Likvidujte proto tyto odpady na vlastních
zahradách a nevystavujte se riziku výše
uvedené pokuty.
POPLATKY ZA SVOZ ODPADU A POPLATEK
ZE PSŮ:

Stále ještě zbývá několik hříšníků, kteří nemají
v pořádku platbu poplatků. Někteří z vás
zaplatili poplatek za svoz odpadu, ale
poplatek za psa dosud zaplacený nemají.
Zamyslete se, zda to nejste právě vy a co
nejdříve dejte vše do pořádku. Poplatek může
být v případě pozdní platby navýšen až na
trojnásobek. Výzvy v podobě dopisů stojí úřad
samozřejmě nemalé finanční prostředky, které
mohou být vynaloženy jinak.
PRODEJNA:

Článek v NOVINÁCH CHRUDIMSKO
Žumberk, Libkov - Žumberk je úředně městys,
nenajdete tu ale ani prodejnu potravin.
Titulem městys se přitom dřív pyšnila sídla,
jež stála velikostí a významem mezi městem a
vesnicí. Na rozdíl od vsí mívala například
právo pořádat týdenní a dobytčí trhy.

Čas odvál ze Žumberka nejen dobytčí trhy,
ale po dalších stoletích odsud vymetl i
nevýnosnou prodejnu Jednoty. Dnes je 240
zdejších obyvatel odkázáno na vozidlo, které
jim denně dováží čerstvé pečivo z nedalekého
Včelákova. Občas sem zajede i pojízdná
masna.

Podle žumberské starostky Yvety Ždímalové
to tak lidem stačí. „Většina si dokáže zajet na
nákup jinam nebo jim vše potřebné nakoupí
příbuzní a známí. Zatím za mnou nikdo
nepřišel s tím, že by mu prodejna vyloženě
chyběla a že bych s tím tedy měla spolu se
zastupiteli něco dělat," konstatuje starostka.
„Ani si neumím představit, že bychom
například objekt od Jednoty koupili. Lidem by
se určitě nelíbilo, že mají platit za něco, co si v
Akci Z kdysi sami postavili," míní starostka.
Na Chrudimsku se ale najdou i jiné příklady.
Jedním takovým je Libkov. Starosta Vladimír
Petr o něm sám mluví jako o malé obci. S
dvaaosmdesáti trvale žijícími obyvateli ani
jinak mluvit nemůže. Prodejnu tu však mají.
„Také u nás to Jednota před časem zabalila,
našli jsme ale možnost, jak prodejnu udržet.
Obec objekt koupila a dala do nájmu ženě,
která v něm prodává každé dopoledne.
Nájemné je nulové a obecní úřad platí i
elektřinu, kterou obchod spotřebuje. Do
prodejny jsme už koupili dvě nové lednice a
mrazák, teď budeme kupovat ještě jeden.
Něco nás to sice stojí, ale lidé jsou rádi, že o
možnost nákupů v místě nepřišli," tvrdí
starosta.
Ohlas na článek
Každého z nás potěší, když se o jeho bydlišti
píše
v novinách.
Srpnový
článek
v Chrudimském deníku vyvolává rozmanité
emoce, ale uspokojení určitě ne. Již název
„Městys nemá prodejnu . Malý Libkov si ale tu
svou uchránil“ dává zřetelně najevo, na čí
straně mají být sympatie čtenářů. My
( Žumberk) jsme bohužel dostali v tomto
příběhu roli zápornou.
Nutno říci, že si velice cením úsilí starosty
malého Libkova o zachování prodejny, ale
myslím si, že i on by nám potvrdil, že bez
podpory občanů by jeho snažení bylo marné.
Nutno obdivovat především snu paní, která se
uvolila v takto malé obci prodávat. Každý, kdo
to zkusil, ví, že je to spíše dobročinnost než
obchod.
U nás v městysi, kde bylo kdysi právo pořádat
trhy, byly zde 2 hospody, několik desítek

živnostníků, fara, škola atd., není dnes již nic.
Obec z posledních sil a zcela marně zápasí o
zachování pošty. Aby umožnila společenský
život obyvatel, rekonstruuje společenský dům,
neboť soukromý majitel hostinec Pod Hradem
uzavřel, protože jeho provoz byl ztrátový. Již
několik let je na prodej. Marně.
Podobně to dopadlo s prodejnou Jednoty. Tu
si kdysi místní postavili v akci Z. Po revoluci
zůstala majetkem Jednoty.
Postupně vedení družstva tržby z obce
neuspokojovaly. Vedení žádalo od obce
dotace.
Platy prodavaček byly tak nízké, že chtěly
pracovní poměr ukončit a také k tomu
nakonec došlo. Za doslova „žebráckou mzdu“
Jednota již nesehnala kvalitní personál.
Poslední zaměstnankyně měly velké problémy
s matematikou a hygienou. Tržby šly dále
dolů, a prodejna byla uzavřena. Obec zajistila
dovoz pečiva a 1x týdně prodej masa a
uzenin. Hledali jsme někoho, kdo by byl
ochoten zde prodávat, kdybychom zřídili
v některé budově patřící obci prodejnu, ale
nikdo takový se nenašel. Náhle se v prodejně
objevili vietnamští prodejci a zdálo se, že
problém bude vyřešen. V části obyvatelstva
se objevila xenofobie maskovaná šetrností a
obchod byl opět uzavřen.
Tyto informace jsou většině našich obyvatel
známy, takže je zde uvádím spíše pro

nezasvěcené, mezi něž viditelně patřil i
novinář píšící onen článek. U starostky se sice
v krátkém telefonickém rozhovoru dotázal,
proč obec nemá prodejnu, ale v článku použil
pouze ty informace, které se hodily do jeho
literárního schematu.
Kontrastu – velká obec x malá obec
neschopní zastupitelé x schopní zastupitelé
zájem x nezájem atp.
Navíc svůj článek neposlal k předběžné
autorizaci. Starostka by si určitě vynutila
objektivnější pohled. Soubor polopravd udělal
více škody než užitku, přestože měl autor ( jak
doufám) dobrý úmysl.
Drahomíra Pešavová
členka zastupitelstva městyse

PF 2014:

Všem občanům přejeme klidné Vánoce a
mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

Vydávání Slunečního zpravodaje povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MKČRE17330

