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1/2014

INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE ŽUMBERK
SVOZ ODPADU:

PODZIMNÍ SVOZ ODPADU:
20. 9. 2014
Zastávky:
8.00 - 8.10 budova úřadu městyse čp. 71
8.10 - 8.20 náměstí
8.20 - 8.30 autobusová zastávka na
křižovatce
8.30 - 8.40 bývalá prodejna
8.40 - 8.50 u mostu – směr Vížky
8.50 - 9.00 u mlýna
9.05 - 9.15 Částkov
9.20 - 9.30 Prostějov
POPLATKY ZA SVOZ ODPADU A POPLATEK
ZE PSŮ:

Stále ještě zbývá několik hříšníků, kteří nemají
v pořádku platbu poplatků.
Tímto je vyzýváme k nápravě a doufáme, že
pouze pozapomněli a úhradu provedou co
nejdříve.
NOVÉ KONTEJNERY:

Chtěli bychom vás informovat, že před budovu
úřadu byl umístněn kontejner na sběr starého
šatstva, textilu, bot a hraček. Všechno musí
být čisté a zabalené v pytli nebo balíku. Věci
tak poslouží sociálně slabším spoluobčanům.

V nejbližší době budou také nově umístěny
kontejnery na svoz papíru.
POUŤ V ŽUMBERKU :

Starodávná tradice poutí byla nedílnou
součástí života křesťanů. Společná cesta na
posvátná místa posilovala jejich víru i
sounáležitost.
Ze Žumberka chodívalo prosesí do kostela
v Luži. Na Chloumek se vycházelo 14. srpna a
bylo tomu tak až do roku 1920.
Do I. sv. války se chodívalo i na Svaté Pole u
Přelouče a do r. 1900 do Vambeřic v Kladsku.
Četně navštěvovaná byla pouť v Chrudimi
první neděli v sprnu.
Do r. 1880 bývala v Žumberku pouť zároveň
s posvícením dne 1. listopadu, svátku Všech
svatých, jimž je místní kostel zasvěcen.
Posvícení bylo přeloženo na druhou neděli
v říjnu, a odstranil se tak problém nemístného
veselí v době svátku zemřelých, tzv. „dušiček“.
Datum odhalení pomníku padlým v l. sv. válce
17. srpna 1924 se stalo dobrým důvodem
k tomu, aby druhá neděle v srpnu byla poutní.
Ještě nedávno v tuto dobu přijížděly do
Žumberka kolotoče, houpačky i střelnice,
v místním hostinci se konala poutní taneční
zábava.
době
se
z těchto
tradic
V současné
nedochovalo bohužel nic.
Nás (zastupitele obce) nejvíce oslovil pocit
sounáležitosti obyvatelstva projevený radostí
a veselím. Chtěli jsme na tuto tradici navázat
a uspořádat „pouť“ v nové formě v tradičním
termínu.

V rozhlase i pozvánkami avizovaná akce byla
koncipována jako soutěž o nejlepší koláče,
kterou je ale potřeba brát s humorem. Zajistili
jsme občerstvení a s úzkostí očekávali, kolik
sousedů se dostaví. Postupně se naše obavy
rozplynuly a jak „vzorky“ přibývaly, museli
jsme vytvořit dvě kategorie – slanou a
přijaté
pečivo
sladkou.
Anonymně
rozmanitých tvarů, vůní a chutí bylo
očíslováno a všichni přítomní (30 – 35
porotců) vybírali pomocí knoflíků = bodů
nejchutnější výtvory.
„Soutěž“ dopadla následovně :
Kategorie slaná
1. místo – Miroslava Koudelková
2. místo – Petra Slavíčková
3. místo – Zlata Papadopulosová
Kategorie sladká
1. místo – Marie Prášková
2. místo – Libor Ždímal junior
3. místo – Zlata Papadopulosová
Celkový vítěz ( nejvyšší počet bodů ) –
Marie Prášková
Vítězové byli odměněni drobnými cenami.
Všichni se dobře pobavili, popili, pojedli.
Zásadní, nečekaný problém vyvstal v závěru
celé akce, kdy mělo dojít k opékání špekáčků,
vše bylo připraveno, i počasí vydrželo, ale
nikdo nepočítal s tím, že všichni účastníci
budou koštováním tak zaplněni, že uzeninu již
nikdo nebude chtít. Museli jsme rychle
reagovat, takže každý účastník si s sebou
odnášel výslužku (špekáček a chléb).

Ale ani na místním hřišti nebyla o zábavu
nouze. Díky za zorganizování této akce patří
panu Sotonovi.
Místo fotbalu se naši sportovci zaměřili
tentokrát na nohejbal. Soutěžila tři družstva,
která dávala do boje všechno.
Vítězství nakonec patřilo týmu
v tomto složení :
Dušan Pernický
Ladislav Hubka
Pavel Formánek
Závěrem můžeme konstatovat, že nám všem
bylo spolu dobře. Doufáme, že se za rok opět
ve zdraví sejdeme.

** Umění rané renesance v Itálii
** Baroko v Čechách
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU V ŽUMBERKU :

Motto : „Výuka přichází za seniorem“
www.e–senior.cz

** Etika jako východisko z krize
společnosti
** Evropské kulturní hodnoty

Venkov stárne, ale rozhodně nehloupne, a
proto chceme dát našim seniorům příležitost
i
zábavnému
způsobu
k užitečnému
vzdělávání, které je jinak pro obyvatele
malých vesnic nedostupné.
Přinášíme vám základní informace o tomto
projektu, který jsme schopni uskutečnit i
v případě malého počtu zájemců.

** Lidské zdraví
** Potraviny a spotřebitel

Kde : v „Kulturním domě“ v Žumberku
Kdy : I. semestr – leden až květen 2015
Kdo : důchodci, invalidní důchodci,
nezaměstnaní nad 50 let
Za kolik : 200 – 300 Kč za kurz, v semestru
jsou obvykle 2 kurzy, 20 Kč
za tištěnou přednášku
Jak často : 1 kurz = 1,5 hod. 1x za 14 dní
O čem : nultý = zahajovací a zkušební kurz –
Astronomie (150,- Kč)

Podrobnější informace získáte u starostky
p. Ždímalové. Předběžný zájem o kurzy
nahlaste do konce září.
Protože nevíme, jak bude nové zastupitelstvo
univerzitě třetího věku nakloněno, se
závaznými přihláškami posečkáme až do
povolebního období.
Využijte této jedinečné příležitosti k rozšíření
vašich obzorů a procvičení mozkových závitů
v místě svého bydliště. Těšíme se na vaši
účast.

Z dalších témat si vybírají společně účastníci
vzdělávání.

Pokud senior absolvuje 6 semestrů, je pozván
na slavnostní promoci do auly ČZU v Praze,
kde obdrží „Osvědčení o absolvování
Univerzity třetího věku“.

PLÁNOVANÉ AKCE 2014:

Témata :
** Využití informačních technologií
** Vývoj a současnost Evropské unie
** Osobní finance
** Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub
** Čínská medicína v naší zahrádce
** Lesnictví
** Vývoj a historie české myslivosti

** Dějiny oděvní kultury I.
** Dějiny oděvní kultury II.
** Obklopeni textilem
** Hudební nástroje
** Kouzelná geometrie
** Michelangelo Buonarroti – život a dílo

V letošním roce bude provedena oprava
místní komunikace kolem Sokolových.
Vzhledem k tomu, že po vybudování vody a
plynu nebyla tato cesta řádně opravena,
vyšplhá se cena na cca 530 000,- Kč. Opravu
bude provádět společnost M-SILNICE.
Realizace se uskuteční vzhledem k časovým
možnostem firmy až v říjnu.
Od Pardubického kraje byla na tuto akci
získána dotace ve výši 100 000,- Kč.
Dále by ještě měla být provedena úprava
parkovacích míst na náměstí. Snad se tak
odstraní problém parkování na trávníku.
Na tyto úpravy bude čerpána dotace, kterou
získal od Pardubického kraje Mikroregion
Skutečsko – Ležáky. Výše dotace pro
jednotlivé členské obce činí cca 19 000,- Kč.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA :

Termín podzimních voleb do zastupitelstev
obcí byl prezidentem republiky stanoven na
10. a 11. října. V pátek 10. října budou volby
zahájeny ve 14.00 a potrvají do 22.00 hodin,
v sobotu 11. října od 8.00 od 14.00 hodin.
UPLYNULÉ VOLEBNÍ OBDOBÍ :

V budově úřadu provedli zaměstnanci opravy
podlah v zasedací místnosti a tělocvičně.
V Žumberku probíhá každoročně několik akcí,
které se stávají tradičními a další se chystají.
To je ale úkol již pro nové zastupitelstvo.
Finanční prostředky, které obec získává od
státu prostřednictvím daňových výnosů, jsou
závislé na počtu obyvatel přihlášených
k trvalému pobytu a počtu podnikatelů v obci.
Proto se bohužel nemůžeme srovnávat
s okolními obcemi, které mají počty obyvatel
několikanásobně vyšší. A investovat za cenu
zadlužení obce se nikomu z nás nechce.

Čtyřleté
volební
období
současného
zastupitelstva končí. Blíží se nové volby, a tak
rekapitulujeme naši práci.
Již 25. 10. 2010 jsme se pustili do největší a
nejnákladnější akce – do přestavby bývalé
mateřské školky na kulturní dům. Tato
nemovitost spotřebovala každým rokem
velkou část rozpočtu, takže se na další věci
nedostalo.
Pardubický kraj přispěl dotacemi z Programu
obnovy venkova celkovou částkou
440 000,- Kč.
Kulturní centrum naší obce se ještě
dovybavuje a i okolí si žádá mnohé úpravy.
Uskutečnila se zde již řada akcí, které
potvrdily správnost našeho rozhodnutí.
V roce 2011 byly zahájeny práce na úpravě
našeho náměstí. Kromě nových záhonů a
laviček bylo zrekonstruováno také veřejné
osvětlení. Na nových lampách přibyly vánoční
hvězdy, které nám zpříjemňují sváteční
období.
Další výraznou částku rozpočtu obce si
každoročně vyžádaly opravy hradu. I na ně
jsme získali dotace od Pardubického kraje a
také Ministerstva kultury. Celková částka
dotací byla 340 000,- Kč.
Nutným výdajem bylo i zadání zpracování
územního plánu, který by měl být dokončen
do konce letošního roku. Projednávání se
pozdrželo z důvodu plánovaného vybudování
sádek na našem katastru soukromým
investorem. Na pořízení územního plánu byla
získána dotace ve výši 50 000,- Kč.
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