SLUNEČNÍ ZPRAVODAJ
INFORMACE Z ÚŘADU MĚSTYSE ŽUMBERK

NEJBLIŽŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE:
10. dubna od 18 hodin - Setkání s důchodci
v kulturním domě. Přihlášky přijímáme na
úřadu městyse do konce března. Bude
přichystáno občerstvení a hudba v podání
bratří Malinů.
30. dubna – Pálení čarodějnic - Na místním
hřišti se o Filipojakubské noci uskuteční
tradiční pálení čarodějnic. Akci zajišťuje SDH
Žumberk, který pro děti chystá zábavný
program, samozřejmostí je občerstvení včetně
špekáčků na oheň.
23. května - Zájezd na Festival jara na farmu
Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Více
informací najdete níže ve zpravodaji.
27. června - Pohádkový les – Jako tradičně
se první prázdninový víkend na Žumberku
uskuteční pohádkové putování po vesnici, pro
děti a jejich rodiče chystáme i doprovodný
program. Touto cestou rovněž hledáme
dobrovolníky do masek.
NOVÁ PRAVIDLA PRODEJE DŘEVA:
Pro zájemce se nově zavádí dvě možnosti
odběru palivového dřeva z lesů městyse:
A)
KONTROLOVANOU
SAMOVÝROBU
PALIVOVÉHO DŘEVA – bude probíhat pod
dohledem městysem pověřeného lesního
hospodáře, který stromy určené k této
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samovýrobě předem pokácí. Pokud lesní
hospodář neurčí jinak, budou k těžbě a odvozu
určeny jen k tomuto účelu jím pokácené
stromy. Samovýrobcem je osoba, která provádí
tuto těžbu na vlastní nebezpečí a dbá všech
zásad bezpečnosti a ochrany lesa.
Žadatelem o samovýrobu může být pouze
fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem
v městysi Žumberk nebo fyzická osoba starší
18 let, která je vlastníkem stavby nacházející
se v k. ú. Žumberk.
Samovýroba dřeva není nároková, porosty
vhodné pro samovýrobu určuje lesní hospodář.
Zpravidla jde o menší a mladší porosty nebo
probírky lesa.
B)
PRODEJ
JIŽ
ZPRACOVANÉHO
PŘIPRAVENÉHO
PALIVOVÉHO
DŘEVA
K ODVOZU V PROSTOROVÝCH METRECH
ROVNANÝCH. Je to pokračování dosavadního
systému, který je určen pro zájemce, kteří
žádají o již vytěžené, na metry nařezané a na
hranicích k odvozu připravené dřevo.
Pořadník:
Pro žadatele o dřevo je zřízen pořadník. Pořadí
určuje datum podání žádosti. Pořadník
přechází z jednoho roku do dalšího. Žadatel na
úřadu městyse uvede množství požadovaného
dřeva a to, zda žádá o kontrolovanou
samovýrobu dřeva, nebo o dřevo v již
připravených prostorových metrech rovnaných.
V případě většího zájmu určí lesní hospodář
maximální
množství
palivového
dřeva.
V případě většího zájmu mají přednost
žadatelé s trvalým bydlištěm v Žumberku.

Organizace samovýroby palivového dřeva
a povinnosti samovýrobce při práci v lese:
Žádosti o samovýrobu budou úřadem městyse
projednávány jednotlivě a předány lesnímu
hospodáři, který samovýrobce telefonicky
vyzve k obhlídce, upřesní lokalitu samovýroby,
pokácí určené stromy a předá samovýrobci
další pokyny k prováděným pracím, případně je
při samovýrobě žadatele přítomen a kontroluje
ji. Samovýrobce je povinen dokončit práce v
dohodnutém termínu. Samovýrobce oznámí
ukončení prací lesnímu hospodáři, který
zkontroluje skutečné množství zpracovaného
palivového dřeva v prmr (prostorový metr
rovnaný = 1 prmr). Samovýrobce si poté zajistí
odvoz vytěženého dřeva. Odvoz musí být
uskutečněn do 14 dnů od zahájení
samovýroby.
V případě
nepříznivých
povětrnostních podmínek lze po dohodě
městyse
lhůtu
prodloužit.
s úřadem
Samovýrobce
je
povinen
v
prostoru
samovýroby po těžbě provést úklid klestu, větví
a odpadků (PET láhve apod.). Klest a větve
budou složeny samovýrobcem v lese na
hromady, popřípadě po dohodě s lesním
hospodářem spáleny.
Cena a platba za dřevo ze samovýroby:
O ceně za palivové dřevo pro samovýrobu
rozhoduje po dohodě s lesním hospodářem
zastupitelstvo městyse. Cena za samovýrobu
palivového dřeva se pohybuje v rozmezí 0 –
400,- Kč dle kvality dřeva a přístupnosti
prostoru samovýroby. Cena za palivové
dřevo získané samovýrobou na kalendářní rok
se může každoročně upravovat. Úhradu za
dřevo je nutné provést do 14 dnů od přeměření
lesním hospodářem na úřadu městyse.

povětrnostních podmínek lze po dohodě
s úřadem městyse lhůtu prodloužit. Při
nedodržení lhůty bude dřevo nabídnuto
dalšímu zájemci v pořadí.
Vyřazení z pořadníku:
Vyřazen bude žadatel o dřevo, který má vůči
městysi neuhrazené pohledávky, porušil
pravidla
samovýroby,
poškodil
nebo
znehodnotil majetek městyse. Vyřazen bude
též žadatel o dřevo, který má trvalý pobyt v
Žumberku, nebo je vlastníkem stavby v k. ú.
Žumberk, a dřevo z obecních lesů pořizoval
pro občany s pobytem mimo Žumberk.
Vyřazení z pořadníku je na dobu 3 let.
Upozornění:
Požadované množství dřeva je přímo odvislé
od množství plánované těžby v lese v daném
roce. Porušení pravidel samovýroby se trestá
vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za
vytěžené dřevo. Za zvlášť hrubé porušení
pravidel samovýroby může být samovýrobce
předán k přestupkovému řízení. Samovýroba
dřeva bez platného povolení bude považována
za krádež majetku městyse a předána k řešení
Policii ČR.
Úřad městyse v nejbližších týdnech osloví
zájemce o dřevo v dosavadním pořadníku,
aby byl aktualizován a aby bylo zjištěno, o
jaký způsob odběru palivového dřeva mají
zájem (zda o kontrolovanou samovýrobu,
nebo o již hotové dřevo v plnometrech)
Úplné znění nových Pravidel prodeje
palivového dřeva najdete na úřední desce
městyse nebo na internetových stránkách
www.obec-zumberk.cz

Cena za palivové dřevo připraveného
k odvozu v rovnaných metrech:
Lesní hospodář palivové dřevo připraví a
telefonicky
vyzve
žadatele,
který
je
v pořadníku, k jeho odvozu. Cena za
v prostorových metrech rovnaných k odvozu
připravené palivové dřevo: 550,- Kč/1 prmr
(prostorový metr rovnaný) Úhradu za dřevo je
nutné provést do 14 dnů od jeho předání
žadateli na úřadu městyse. Žadatel zajistí
odvoz dřeva do 14 dnů od jeho předání lesním
hospodářem.
V případě
nepříznivých

TĚLOCVIČNA:
Do tělocvičny v přízemí úřadu městyse bude
v nejbližší době zakoupen nový stůl na stolní
tenis. Vzhledem k narůstajícímu zájmu o
využívání tělocvičny a z toho vyplývající
potřeby stanovit pravidla jejího užívání kvůli
ochraně
majetku
a
udržování
občas
pokulhávající čistoty byl zároveň vydán
PROVOZNÍ ŘÁD TĚLOCVIČNY a pořízena

návštěvní kniha. Provozní řád visí u vchodu
do tělocvičny a je závazný pro všechny
návštěvníky. Byl rovněž pořízen nový zámek,
přičemž držitelé klíčů jsou za dodržování
pravidel v tělocvičně, udržování pořádku a
čistoty a zápisy do návštěvní knihy odpovědní.
Provozní řád tělocvičny je ke stažení rovněž na
stránkách městyse www.obec-zumberk.cz

HŘIŠTĚ:
Na hřiště byla pořízena uzamykatelná bedna
pro sportovní potřeby (nohejbalovou síť, míče
atd.). Věříme, že poslouží ke spokojenosti všem,
kteří si chtějí na hřišti zasportovat.

autobusový zájezd na Festival jara na farmu
Botanicus v Ostré u Lysé nad Labem. Ve
zdejších vyhledávaných zahradách při jarních
slavnostech využijeme i bohatý doprovodný
kulturní program. Bude zde otevřena řada
řemeslných dílen, kde si můžete práci
vyzkoušet. Ochutnáme také pokrmy z
produkce zdejších ekologických zahrad. Více
informací na www.botanicus.cz.
Úřadu městyse se již přihlásilo 15 zájemců o
zájezd a přivítáme další. Vstupné do
Botanicusu je pro dospělého 199 Kč, pro
seniory 100 Kč a děti 65 Kč.

NOVÁ VYHLÁŠKA O ODPADECH:
Vzhledem ke změnám v zákoně o odpadech
byla vydána obecně závazná vyhláška č.
1/2015, která řeší i likvidaci biologicky
rozložitelného a kovového odpadu. Sběr a
svoz biologického odpadu rostlinného
původu (listí, tráva, větve) bude zajišťován
dvakrát ročně (v předem vyhlášených
termínech na jaře a na podzim) jeho ukládáním
do přistavených autokontejnerů k tomuto
sběru určených. Biologicky rozložitelný odpad
je možno také od dubna do října včetně ukládat
zdarma na kompostárně Technických služeb
Hlinsko. Kontejner na likvidaci kovů je trvale
umístěn na zahradě pošty. Pravidla pro
likvidaci ostatních druhů tříděného odpadu a
četnost svozů se nemění.

Zájemci se mohou závazně přihlašovat do
15. dubna, nevratná záloha na zajištění
autobusu činí 200 Kč. Účastnit se mohou i lidé,
kteří nemají bydliště na Žumberku.

JARNÍ SVOZ ODPADU:
Připomínáme jarní svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Uskuteční se v sobotu
16. května v obvyklých časech a na obvyklých
zastávkách.

ZÁJEZD DO BOTANICUSU:
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU:
Univerzita třetího věku vstoupila kurzem
Čínská medicína v naší zahrádce, který si
vybrali sami senioři, do letního semestru.
Zaujal ale i úvodní kurz Astronomie. Dokládá
to esej, kterou na celorepublikový server
Univerzity zaslala naše studentka Růžena
Walterová. Esej otiskujeme v celém znění.
Městys Žumberk ve s spolupráci s Klubem
žen pořádá v sobotu 23. května celodenní

Naše loďka života doplula už před třemi lety do
přístavu zvaný „důchod". Známí nás varovali,
jak se nám bude stýskat po práci a kolektivu.

Já jsem se ale s mým Petrem zařadila mezi ty
důchodce, kteří nemají vůbec čas. Dříve jsem
tuto výmluvu nechápala. O využití času se nám
stará osm našich vnoučat, deváté je na cestě.
Já stíhám ve svých letech kurz angličtiny,
arteterapie a kurz orientálního tance. Petr
většinu času dříve trávil u počítače. Proto jsem
ho přesvědčila a přihlásili jsme se do tohoto
vzdělávání seniorů v naší milované malé
vesničce Žumberk, o které prohlašujeme, že je
"pupek světa" v nádherné krajině Pardubického
kraje. Mému muži vůbec nevadí, že nás je 8
důchodkyň a on. V televizi rádi sledujeme
reprízy soutěží "Chcete být milionářem" s
Vladimírem Čechem. Byli jsme na sebe moc
pyšní, když jsme doma v pohodlí v křesle
dokázali hned odpovědět na jeho otázku
týkající se spolupráce Tychona Brahe a
Johannesa Keplera a objevu dalekohledu. I pro
takovou malou pochvalu sebe sama stojí za to
být účastníkem Vašeho projektu. Děkujeme.
Růžena Walterová, Žumberk

HISTORICKÉ OKÉNKO:
Svátky velikonoční
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