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NEJBLIŽŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE:
• 30. dubna – Čarodějnice. Přijďte si na
hřiště opéct buřta a posedět u ohně. Akci
pořádají dobrovolní hasiči.
• 28. května (sobota) – obecní autobusový
zájezd do botanické zahrady v Liberci.
Více informací níže.
• 25. června (sobota) – tradiční Pohádkový
les. Stále populárnější akce se opět
uskuteční v odpoledních hodinách. Akci
pořádá obec Žumberk.
• 13. srpna (sobota) – taktéž už tradiční
Pouťové oslavy. Chystá se opět soutěž o
nejlepší pouťový koláček a určitě i nějaké
opět vydařené sportovní utkání.
• 20. srpna ( sobota)

Pozvánka
Dovolujeme si Vás pozvat na připravovanou
půldenní akci „Poznej svého farmáře“, kterou
organizuje Ministerstvo zemědělství na Farmě
Částkov.
Poznej svého farmáře aneb den otevřených
vrátek
Vše proběhne na Farmě Částkov (Částkov 3,
Žumberk) v sobotu 20. 8. 2016 od 10:00 do
15:00 hodin.

Můžete se těšit na prohlídku farmy,
ochutnávky výrobků farmy, trh s produkty
farmářů z Vašeho regionu, prezentace držitelů
značky Regionální Potravina, soutěžní hry pro
děti a jiný doprovodný program.
Vstup zdarma.
Více informací na:
www.poznejsvehofarmare.cz
• Září (termín bude upřesněn) – obec
plánuje zábavné odpoledne se skupinou
šermířů.
SVOZ BIOODPADU:
Jarní svoz bioodpadu se uskuteční o víkendu
29. 4. – 1. 5. Kontejner na biologicky
rozložitelný odpad bude v pátek 29. dubna
ráno přistaven na parkovišti pod hostincem,
odvezen bude v pondělí 2. května ráno.
Do kontejneru můžete ukládat trávu, listí,
zbytky ovoce a zeleniny, skořápky od vajec,
čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin,
piliny, popel ze dřeva, dřevní štěpku z větví
stromů a keřů rovněž menší větve, které ale
nesmějí přesáhnout kontejner.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se letos uskuteční opět dvakrát, a to
jarní svoz 14. května a podzimní 15. října, a
to na obvyklých místech a v obvyklých časech.

PŘESTAVBA AUTOBUSOVÉ ČEKÁRNY:

Budoucí podoba autobusové čekárny.
Autor: D. Pešavová
Pohled na naše obě autobusové zastávky již
delší dobu není pěkný. Každý rok se k tomu při
jednání zastupitelstva vracíme. Po zdařilé
přestavbě příručního skladu u kulturního domu
jsme se konečně rozhodli realizovat dlouho
zamýšlenou přestavbu dolní autobusové
zastávky. Z původní stavby zachováme kvalitní
žulovou podezdívku, která nás po řádné opravě
určitě všechny přežije. Bizarní kovová konstrukce
bude nahrazena klasickou zděnou stavbou, která
je koncipována tak, aby lépe chránila před
nepříznivými
povětrnostními
podmínkami.
Samozřejmostí budou lavičky na sezení. Aby
cestující mohli sledovat příjezdy autobusů, budou
stěny směřující k silnicím opatřeny okny.
Z veřejného osvětlení bude připojena i elektřina
k vnitřnímu světlu. Barva fasády bude nenápadná,
aby zapadla mezi okolní stavby. Hrubý rozpočet
dosahuje částky 100 tis. Kč. Doufáme, že s novou
zastávkou budou všichni spokojeni, že ji nebudou
poškozovat ani amatérsky „zdobit“ a že se časem
dočkáme i nové horní zastávky.
D.Pešavová
DALŠÍ LETOŠNÍ INVESTICE:
Od 1. června obec převezme do správy od
České pošty její zdejší provozovnu. Ta

bude fungovat v novém systému Pošta
Partner, kdy Česká pošta bude na její provoz
přispívat, hlavní režie ale bude na bedrech
obce. K tomuto kroku nás vedla snaha o
zachování poštovních služeb ve stejném
rozsahu jako dosud. Chceme upravit otevírací
dobu tak, aby občané, kteří dojíždějí za prací
také mohli služby využívat. Doufáme, že tomu
tak bude, protože jen když bude pošta našimi
občany skutečně využívána, bude mít naše
rozhodnutí smysl. Již máme sehnanou i novou
paní vedoucí. Poslední týden v květnu bude
pošta z důvodu rekonstrukce a přechodu na
poštu PARTNER uzavřena.
• Letos budou finišovat opravy hradu, díky
dotacím ve větším rozsahu než v minulých
letech. Bude proinvestováno 406 tis. Kč,
z toho 320 tis. Kč je z dotací Ministerstva
kultury. Opravy se soustředí na západní
hradbu se vstupní brankou, dokončena bude
také oprava celého paláce, která byla
započata v loňském roce.
• Po loňské instalaci vodovodní přípojky
zbrojnici
bude
letos
k hasičské
rekonstruována střecha.

UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU:
Univerzita třetího věku po končícím letním
semestru s kurzem „Etika jako východisko
z krize společnosti“ bude na podzim
pokračovat kurzem s populární tematikou.
Tou je „Pěstování a využití jedlých a léčivých
hub“. Přivítáme do univerzity třetího věku další
zájemce.
PLESOVÁ SEZONA:
Vydařené byly oba letošní plesy, jak únorový
obecní, tak březnový hasičský. Těšíme se, že
příští rok se sejdeme v ještě hojnějším počtu.

AUTOBUSOVÝ ZÁJEZD:
Po loňském zájezdu za bylinkami připravuje
obec tentokrát výlet do liberecké botanické
zahrady, spojený s volnou prohlídkou města.
Termín celodenního autobusového zájezdu je
sobota 28. května. Zájemci se mohou do úterý
3. května hlásit na obecním úřadě, podmínkou
je zaplacení nevratné zálohy 200 Kč. V ceně
zájezdu, která bude cca 300 Kč, nejsou
zahrnuté vstupy. Mohou jet s námi i
„nežumberečtí“ zájemci, snažíme se kvůli
ceně obsadit celý autobus.

PODĚKOVÁNÍ:
Rodině Sixlových děkujeme za obnovu cesty
za hřbitovem alejí do Dolů.
Zároveň také děkujeme další nejmenovaným
za pomoc a vykonanou práci pro obec bez
nároku na odměnu.
HISTORICKÉ OKÉNKO:

JARO NA ŽUMBERKU

Reprofoto:
Obecní kronika
Žumberka, L. P. 1954

Reprofoto:
Obecní kronika
Žumberka, L. P. 1954

Vydávání Slunečního zpravodaje povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MKČRE17330

