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ZMĚNA MÍSTOSTAROSTY:
Ke dni 13. 9. 2017 se dosavadní
místostarosta p. Kamil Dubský vzdal
z časových důvodů své funkce. Dne 25. 9.
2017 byl na řádném zasedání zastupitelstva
městyse Žumberk jednohlasně zvolen novým
místostarostou p. Pavel Dejnožka.
NEJBLIŽŠÍ SPOLEČENSKÉ AKCE:
 2. prosince od 17.00 hodin na náměstí u
kostela - Rozsvícení vánočního stromku
– poté se přesuneme do našeho kulturního
domu,
kde
bude
připraveno
malé
občerstvení a svařáček. Věříme, že strávíme
příjemné předvánoční odpoledne.
 2. prosince bychom také rádi uspořádali
výstavu betlémů. Tímto vás prosíme
o pomoc s realizací této výstavy. Pokud
máte doma vlastní betlém a budete ochotni
nám ho pro tento účel zapůjčit, ozvěte se
prosím na Úřad městyse Žumberk co
nejdříve. Pokud neshromáždíme dostatečný
počet betlémů, nebudeme schopni výstavu
uskutečnit.
 9. prosince – vánoční koncert v kostele
Všech svatých v Žumberku od 18.00
hodin- opět přivítáme ženský pěvecký sbor
Collegium
Cantantium
pod
vedením
sbormistra Zdeňka Kudrnky.
 1. ledna 2018 – Novoroční ohňostroj ulička pod kostelem a okolí – začátek
v 17:30 hodin .

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ V OBCI:
 Sběrná místa pro tříděný odpad
Rádi bychom upozornili na čím dál
častěji se objevující stav obložení kontejnerů
odpady, které se nevejdou do sběrných nádob.
Jedná se například o plastové nádoby větších
rozměrů, igelitové plachty, igelitové pytle s kdoví
čím, větší kusy polystyrenu, větší skleněné
lahve, kartonové krabice.
Pokud
jsou
kontejnery
volné,
nenechávejte odpad v pytlích kolem, ale vhoďte
jej do nádoby.
Žádáme občany, aby odpad, který
přinášejí do sběrných nádob, přizpůsobili
velikosti otvorů a vytříděný vkládali dovnitř.
K likvidaci objemově větších předmětů lze
využít svoz velkoobjemového odpadu, který
obec zajišťuje 2 krát v roce.

AUTOBUSOVÁ ČEKÁRNA:
Podařilo se zrealizovat záměr z minulých let přestavbu autobusové zastávky na křižovatce.
Ozvalo se samozřejmě i pár občanů
nespokojených s konečným vzhledem a
praktičností. Vaše názory jsme očekávali,
nebyly pro nás žádným překvapením a
děkujeme za ně.
V kronice jsme našli několik fotografií
z historie čekárny jako stavby a rozhodli jsme
se je zveřejnit. Výsledek posuďte sami.

 Likvidace bio-odpadu
je zajišťována obcí 2 x ročně kontejnery
přistavenými na vždy předem ohlášené místo.
Trávu, odrostlé rostliny ze záhonků, zbytky jídla
můžete mezi termíny vývozu kontejnerů,
uskladňovat na svém pozemku v kompostérech
nebo na kompostech.
Další možností je odvoz bio-odpadu na
kompostárnu do Hlinska, pro naše občany
zdarma.
 Kontejner na hřbitovní odpad
umístěný vedle hřbitova je určen opravdu jen na
hřbitovní odpad – kytky, věnce, zbytky
svíček,…. V případě, že je v kontejneru odpad
nebezpečný nebo velkoobjemový, je jeho
likvidace posouzena jako by se jednalo o odpad
nebezpečný, tudíž dražší na likvidaci. Je tedy
v zájmu všech občanů dohlédnout na ty, kteří
kontejner plní tím, co tam nepatří. Cena za
likvidaci tohoto odpadu se promítá do celkového
poplatku za svoz odpadů v obci a ovlivní tak
cenu za vyvezení vaší popelnice.
 Kontejner na železo
umístěný za poštou je stále i přes zamčenou
bránu naplňován netříděným kovem, což
způsobuje opět problém při odvozu do sběrných
surovin. Jedná se především o bílé spotřebiče
nebo hliník. Odvoz tohoto kontejneru je
nákladnější než výkupní cena odpadu v něm.
Proto uvažujeme o jeho zrušení.

VYBUDOVÁNÍ ZÁZEMÍ U FOTBALOVÉHO
HŘIŠTIĚ
Jistě jste si povšimli, že na hřišti zmizela
„budova“ našeho provizorního zázemí pro
letní akce různého druhu. Původní stavební
buňka
s přístřeškem
se
vymkla
architektonické a kulturní kontrole. Abychom
zajistili solidní zázemí pro sezónní akce
pořádané obcí v letních měsících, rozhodli
jsme se vybudovat nové prostory.
Projektovou dokumentaci zpracoval p. Michal
Tereska. Pro realizaci akce byla vybrána firma
PF STAVITELSTVÍ Pardubice.
Nové zařízení bude větší plochu a bude
splňovat všechna bezpečnostní a hygienická
nařízení odpovídající tomuto druhu stavby.
V současné době probíhá výstavba
základů a základové desky.
Na tuto akci jsme obdrželi dotaci
z Programu obnovy venkova Pardubického
kraje ve výši 150 000,- Kč. Zbytek bude
hrazen z rozpočtu obce.
Rozhodně se všichni těšíme na nové
místo pro pořádání čarodějnic, pohádkového
lesa, posvícení, fotbálku a dalších akcí.

KAŠNA
V letošním roce prošla rekonstrukcí místní
kašna na náměstí. Byla osazena vnitřním
vodotěsným pláštěm, zařízením na cirkulaci
vody a byly zpevněny schodnice. Na
rekonstrukci se podíleli místní odborníci ve
spolupráci se specializovanými firmami.

Celkové náklady na opravu, restaurátorské
práce, přívod a zřízení přípojky elektriky,
cirkulaci vody a filtraci budou činit cca
410 000,- Kč. Kašna je kulturní památkou a na
její opravu jsme obdrželi dotaci z Ministerstva
kultury ČR prostřednictvím obce s rozšířenou
působností ve výši 166 000,- Kč.
Zprovoznění
kašny
můžete
očekávat
v nejbližších týdnech.
DŘEVO A TOPENÍ V OBCI
Topná sezóna začala a s ní související téma
dřeva z obecních lesů. Objednávky a
informace o dostupnosti dřeva budou
vyřizovány pouze v úředních hodinách,
především pak v pondělí od 15:30 do 17:30,
nikoli na ulici. Nestane se tak, že by se váš
požadavek nedostal na úřad a že byste marně
čekali na odpověď.
Rádi bychom požádali občany, aby zvažovali,
co všechno přikládají do kotlů na tuhá paliva a
spalovali jen suroviny k tomu určené. Ne
všechno co je hořlavé, do kotle patří.
PARKOVÁNÍ V OBCI:
Neustále se opakuje nešvar občanů
parkujících na travnatých plochách na
náměstí a na chodnících. Obec disponuje
poměrně velkým počtem zpevněných ploch,
které lze pro parkování vozidel využít. Na
náměstí byla vybudována parkovací místa
před rodinnými domy, dále je na náměstí
zpevněná plocha určená pro parkování před
č.p.4, zpevněná místa pro parkování jsou
vedle kulturního domu, u pošty a pod
hospodou.
Auta stojící na trávě tuto plochu poškozují a
překážejí v její údržbě.
Každý má možnost parkovat své vozidlo na
vlastním pozemku za bránou, ale musí
překonat trochu lenosti při jejím každodenním
otevírání. Pokud se situace se stáním na
veřejných prostranstvích nezlepší, budeme
nuceni postupovat dle § 47 zákona
č.200/1990 Sb. a to bychom neradi.

HŘBITOV:
Žádáme občany, aby za pomníky
neukládali žádné sklenice, vázy, různé
hadříky a další „vybavení“. Při údržbě hřbitova
dochází k poškození těchto věcí a také k
ohrožení osoby údržbu provádějící.
Dále upozorňujeme, že pro parkování u
hřbitova je určeno parkoviště a ne příjezdová
cesta nebo zelená nezpevněná plocha.
„HLUK“ V NEDĚLI
V naší obci zatím neplatí zákaz provozování
motorových strojů (sekačky, cirkulárky,
motorové pily, míchačky,…) o svátcích a
víkendech. Byli bychom však rádi, kdyby
občané zvážili jejich použití
především
v neděli.
NOČNÍ POHÁDKOVÝ LES:
Po
nečekaném
úspěchu
nočního
pohádkového lesa s příběhem vysvobození
ztracené princezny před 2 lety, jsme se
rozhodli letos uspořádat další podobnou akci.
Letos se však proti nám spiklo, co mohlo,
počasím počínaje. Termín 1. září, nevyšel.
Všichni účinkující byli připraveni, ale byli jsme
nuceni akci pár hodin před začátkem odvolat
z důvodu silného deště. Náhradní termín 22.
září, byl také ohrožen. Pouhé 2 hodiny před
začátkem akce dostala příroda rozum a řádící
bouřku nahradilo slunce. Rychlé rozhodnutí,
akce bude! Všichni, kdož měli ruce a nohy
zahájili přípravu trasy. Bylo nutné přestěhovat
králíky, perníkovou chaloupku i královskou
rodinu na svá místa. Všichni si kladli otázku,
zda vůbec někdo přijde.
Nakonec přišlo princezně pomoci 60 dětí.
Akce možná nebyla úplně dokonale
provedená. Scénáristka poněkud přecenila
herecké schopnosti některých účinkujících.
Ostatní zaslouží pochvalu za urputné

studování textu a za trpělivost s těmi, kteří
tomu tolik úsilí nevěnovali. Temperament
některých dětí jsme možná také dobře
neodhadli. Jenže o dokonalosti to není.
A jestli se to líbilo, to poznáme na účasti
příště.
Děkujeme všem pohádkovým postavičkám a
dalším
osobám
zabezpečujícím
akci.
Nenechali jste se zastrašit přírodou a dokázali
jste, že když v malé vesničce spojíme síly,
podaří se i to, co se zdá být nemožné.
PLÁNOVANÉ INVESTICE PRO ROK
2018:






Dokončení stavby zázemí na místním
fotbalovém hřišti
Restaurování
sochy
Sv.
Jana
Nepomuckého
Úprava prostor kolem sochy Sv. Jana
Nepomuckého
Rozšíření dětského hřiště
Oprava místní komunikace u Čížkových
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