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NEJBLIŽŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE:
 26. listopadu od 17.00 hodin na náměstí
u kostela - rozsvícení vánočního stromku
- doufáme, že nám počasí bude přát víc než
loni a příjemné setkáni si užijeme. Po
rozsvícení stromečku Vás zveme do
kulturního domu na malé posezení
u svařáčku.
 5. prosince – Mikuláš a spol. Vás navštíví
tentokrát ve vašich příbytcích. Děti, které
mají v naší obci trvalý pobyt a je jim do 10
let, dostanou od Mikuláše nadílku. Pro ty
ostatní si (pokud budou mít zájem) připraví
dárečky rodiče a náš Mikuláš jim je rád
předá. Obchůzka začne v 16.30 hodin.
 10. prosince – adventní koncert v kostele
Všech svatých v Žumberku od 18.00
hodin - přivítáme ženský pěvecký sbor
Collegium
Cantantium
pod
vedením
sbormistra Zdeňka Kudrnky.
 24. prosince – po štědrovečerní večeři si
jistě rádi uděláte chvilku k zamyšlení
a rozjímání a zúčastníte se v našem kostele
Všech svatých tradiční půlnoční mše svaté
– začátek je ve 24.00 hodin.
 1. ledna 2017 – novoroční ohňostroj –
začátek tentokrát v 17.30 hodin.
 3. února 2017 – obecní ples – začátek ve
20.00 hodin – hraje skupina RYTMUS.

O
dalších
kulturních
akcích
budete
informování průběžně.
Ještě bychom rádi připomněli, že noční klid
není v naší obci nijak regulován. Platí proto od
22.00 hodin do 6.00 hodin. Porušení nočního
klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku
(a to již od samotné účinnosti zákona
o přestupcích, tedy již od 1. července 1990),
za jehož spáchání lze uložit sankci dle zákona
o přestupcích. Zvláště v tomto období, kdy se
celá řada z nás neobejde bez ohňostrojů, Vás
prosíme
o
vzájemnou
toleranci
a ohleduplnost. Slyšet a vidět ohňostroj denně
nemusíme. Nezaslouží si to ani naši domácí
mazlíčci. Neradi bychom o svátcích řešili
stížnosti sousedů.
SVOZ ODPADU:
Technické služby Hlinsko nám sdělily dobrou
zprávu, kterou je, že i v příštím roce zůstává
cena za svoz odpadu ve stejné výši. Platí tedy
i nadále, že dospělí platí 540,- Kč a děti do 15
let 270,- Kč. Splatnost poplatku je pro
připomenutí do 31.3.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU:
Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční opět dvakrát, a to jarní
svoz 6. května a podzimní 14. října, a to na
obvyklých místech a v obvyklých časech.
Také v příštím roce bude realizován svoz
BIOODPADU. Stále ale platí, že přednost má
vlastní kompostování.
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PRACOVNÍ PLÁNY DO ROKU 2017 :
 Kašna na náměstí je již celá léta bez vody.
V příštím roce se pokusíme sehnat nějaké
finanční prostředky na její rekonstrukci.
Kašna je zapsanou kulturní památkou.

 Prostranství před Sixlovými je také ve
špatném stavu, proto plánujme jeho
opravu. Část, která je určena jako
parkoviště
pro
návštěvníky
našeho
městyse, bude vydlážděna, zbytek vozovky
vyasfaltován.


Buňka a posezení na místním hřišti jsou
taktéž v dosti žalostném stavu. Hlavní, co
nám chybí při pořádání kulturních
a společenských akcí, je sociální zázemí.
Pokud se nám podaří získat dotaci, o kterou
jsme požádali Pardubický kraj, rádi bychom
zde vybudovali zděné sociální zařízení,
klubovnu a kryté posezení s krbem.

To jsou pouze hlavní akce, které bychom rádi
zrealizovali. Podmínkou pro ně je stejně jako
vždy, dostatek finančních prostředků.
OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2016 :
 Autobusová zastávka – v minulém čísle
Slunečního zpravodaje jsme Vás informovali
o záměru přestavby dolní autobusové
zastávky. Jsme rádi, že se nám po různých
peripetiích podařilo tuto akci během
prázdnin dokončit a že zastávka bude dobře
sloužit všem, kteří využívají autobusovou
dopravu.
 Oprava střechy hasičské zbrojnice –
řemeslníci se pustili do opravy střechy
hasičské zbrojnice. Odstraněna byla stará
krytina, shnilé latě a některé trámy byly
vyměněny. Nevyhovující komín byl ubourán.
Přednost ve výběru dostal místní podnikatel,
kterému patří poděkování za vzorně
odvedenou práci. Počítáme i s dalšími
postupnými úpravami (zavedení plynu,
vybudování sociálního zařízení). Chceme
tím dát najevo, že si vážíme tradice

dobrovolného hasičského sboru a že
chceme jeho činnost zachovat a podporovat.
 Opravy hradu – letos byly ukončeny několik
let trvající opravy hradu. Celá akce byla
nazvána „ Odstranění nejzávažnějších
havarijních stavů a dílčí konzervace zdiva“.
To se za pomoci získaných dotací
a skvělého
týmu
odborníků
podařilo.
Samozřejmě by bylo třeba pokračovat
i nadále. Ale v příštích letech chceme
investovat také do opravy kašny a studny na
náměstí. Vyřešit chceme i autobusovou
zastávku na městečku.
Potom by se daly uskutečnit již několik let
plánované cestičky mezi zmiňovanými
stavbami.
 Veřejné
plochy
a
komunikace
–
s podzimem došlo na opravu místních
komunikací do Částkova a Prostějova.
Celkem si tato akce vyžádala částku
120 153,- Kč.
 Konečně začala i další etapa úprav náměstí.
Čtyři vydlážděné plochy by měly sloužit
k občasnému parkování návštěvníků, aniž
by byl poškozován trávník.
 V současné době také probíhá úprava
prostranství u hřbitovní zdi. Podmínkou
zahájení bylo dokončení přípojek k nově
vyrůstajícím domkům. Následně dojde
k výsadbě zeleně. Na tuto akci je čerpána
dotace, kterou jsme získali prostřednictvím
Mikroregionu
Skutečsko
–
Ležáky
z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje.
 Pošta Partner – i tato akce na záchranu
poštovních služeb dospěla ke zdárnému
konci. Proběhly nutné stavební úpravy, byla
položena
nová
podlahová
krytina,
vymalovalo se, uklidilo se za pomoci
placených
řemeslníků
i
neplacených
„dobrovolníků“
z řad
obecního
zastupitelstva. Vyskytly se nečekané
problémy se stařičkými „akumulačkami“
a očekávané problémy s taktéž přestárlým
WC. Vyžádá si to ještě nějaké peníze navíc.
Důležité však je, že se k práci vrátila
prověřená staronová zaměstnankyně paní
Slavíčková.
 Odpolední pracovní doba dvakrát v týdnu
snad vyhovuje konečně všem a my

Vydávání Slunečního zpravodaje povoleno Ministerstvem kultury ČR pod evidenčním číslem MKČRE17330

zastupitelé máme pocit, že jsme vybojovali
něco potřebného a důležitého pro naše
obyvatele.
UNIVERZITA TŘETÍHO VĚKU:
Již třetí ročník vzdělávání seniorů byl zahájen
se stejným počtem studentů kurzem
„Pěstování a využití jedlých a léčivých hub“.
Téma je velmi zajímavé a všichni studují
usilovně.
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ:

Účinkující nejprve seznámili diváky s různými
zbraněmi a potom je názorně předvedli v akci
v soubojích. Skupina přiměřeně dávkovala
humor a napětí. Obzvláště působivé byly
scény doprovázené dramatickou hudbou.
Jediným problémem bylo počasí. Ačkoliv
mnoho týdnů nespadla ani kapka, přihnal se
uprostřed vystoupení hustý, ale krátký liják.
Nikdo se tím však nedal odradit od sledování
vystoupení až dokonce.
S přispěním návštěvníků se nám podařilo
uhradit zhruba polovinu nákladů.

Po krátké pauze „bez dětí“ se konečně urodilo
šest dětí, které jsme mohli 5.11. přivítat mezi
námi. Vše jsme připravili v kulturním domě pro
Annu, Annu Marii, Zuzanu, Viktorii, Dorotu
a jediného chlapce Mariána.
Akci doprovázela hrou na flétnu Anička
Fričová.
Po neformálním proslovu následovalo předání
dárků – zlatých řetízků, pamětních listů
a květin pro maminky. Po podpisu do kroniky
si rodiče připili na zdraví svých dětí.
Setkání
završilo
fotografování
s dětmi
i poděkování rodičů za přivítání jejich potomků
- nových občánků. Jenom nás trošku mrzí, že
ne všechny děti zde budou skutečně vyrůstat.
NOVÝ BIOTOP NA ÚZEMÍ MĚSTYSE
ŽUMBERKA, ANEB – JAK JE KRÁSNĚ
NA ŽUMBERKU:

ŠERMÍŘI NA HRADU :
Letošní podzimní akcí pro děti i dospělé bylo
vystoupení skupiny historického šermu MOR.
Oblečení, zbraně a zřícenina hradu vytvářely
dokonalou iluzi středověku.

Jdu z obvyklé vycházky. Je něco kolem
16. hodiny. V městech a na silnicích vrcholí
provoz po ukončení pracovní doby. Já jako
důchodce jsem poněkud mimo. Míjím hrad,
„slepičárnu“ a bez brýlí jen stěží zaostřuju
pohyb na nedávno upraveném svahu pod
kostelem.
Pomalu, bez vzruchu postupují hnědé slepice.
Co se to však pohybuje mezi nimi? Mozek
nechce uvěřit očím, ale je to tak. Mezi
slepicemi se popásá srna se dvěma koloušky.
Stojím, ani nedýchám, abych tuto jedinečnou
konstelaci nenarušila. Soužití kura domácího
a srny jsem v literatuře nezaznamenala.
A jéje! Je po idylce! Paní Nováková jde krmit
slepice. Ale kupodivu žádný úprk, kdákání, nic
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takového. Jak slepičky, tak srnky se v klídku
pozvolna přemisťují do jim příjemných pozic.
Může se vám tohle přihodit ve městě?
Pro mě je to potvrzením toho, že v Žumberku
je krásně a že bychom měli dbát o tato
jedinečná místa a situace, které nás naplňují
emocemi.
D. Pešavová

PF 2017 :
Všem občanům přejeme do příštího roku
mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.

HISTORICKÉ OKÉNKO:
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