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NEJBLIŽŠÍ AKCE:
 27. 4. 2018 – brigáda na úklid v obci –
začátek od 15.00 hodin – sraz na místním
hřišti – chtěli bychom poprosit všechny
občany o pomoc s úklidem veřejných
prostranství v obci – občerstvení pro
brigádníky zajištěno - zahradní náčiní si
vezměte s sebou, připojit se můžete
v průběhu celého odpoledne až do 19.00
hodin
 30. 4. 2018 – tradiční pálení čarodějnic tentokrát trochu netradiční začátek v 18.00
hodin na hradě Žumberk. Čarodějnice
budou zahájeny krátkou historií hradu
Žumberk, poté bude následovat vystoupení
pěveckých sborů Slavoj Chrudim, Rubeš
Skuteč a Ensable Vocal de Fauconnieres
z Francie pod vedením Zdeňka Kudrnky.
Budeme rádi, když děti ale i dospělí dorazí
v čarodějnických kostýmech.
Po vystoupení pěveckých sborů se všichni
společně vydáme na místní hřiště, kde
zapálíme oheň a opečeme buřty.
Snad již bude dokončeno budované zázemí.
Pokud by se to nepodařilo, celá akce se
přesune do kulturního domu.

 18. 5. 2018 – setkání důchodců – začátek
v 17.00 hodin v kulturním domě. Prosíme o
nahlášení zájemců o toto setkání do 11. 5.,
abychom mohli objednat občerstvení.
 30 6. 2018 – hrad Žumberk oslaví 700.
výroční svého založení. Chceme proměnit
zříceninu hradu na středověký trh s krámky.
Součástí oslav bude i vystoupení šermířů.
Tento
termín
může
být
vzhledem
k náročnosti příprav ještě změněn.
 1. 9. 2018 – tradiční Pohádkový les –
začátek ve 14.00 hodin na místním hřišti.
Prosíme všechny občany, kteří budou
ochotni nám s touto akcí pomoci, aby se co
nejdříve ozvali. Jistě víte, že lidí je potřeba
dost a nelze vše řešit na polední chvíli.
Doufáme, že se akcí zúčastní co nejvíce
místních občanů, neboť jsou pořádány
zejména pro ně.
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO,
NEBEZPEČNÉHO ODPADU A SVOZ
BIOODPADU:

 7. 5. 2018 – Klub žen pořádá v kulturním
domě oslavu Svátku matek spojenou
s výroční členskou schůzí. Začátek je
v 17.00 hodin.

 Svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu se uskuteční v pátek 4. 5. 2018 od
16.00 hodin. Místa a časy budou upřesněny.

 8. 5. 2018 – konečně si na jaře napustíme
kašnu, jejíž slavnostní zprovoznění jsme na
podzim odložili - začátek v 15.00 hodin u
kašny

 Kontejner na bioodpad bude přistaven
v pátek 4. 5. 2018 v ranních hodinách na
parkovišti pod hospodou a odvezen v pondělí
7. 5. ráno.

HISTORICKÉ OKÉNKO:
INVESTICE V LETOŠNÍM ROCE:








V nejbližší době bude dokončena stavba
zázemí na místním hřišti
Byly opraveny části místních komunikací
u Čížkových a pod hospodou
Probíhá oprava studny na náměstí
Na podzim zahájíme restaurování sochy
Sv. Jana Nepomuckého
Jsou naplánovány opravy místních
komunikací v Částkově a Prostějově
Umístění informačních tabulí na zřícenině
hradu
Ostatní plány se budou odvíjet od
finančních možností

INFORMACE KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU
CHRUDIM:
Katastrální úřad pro Pardubický kraj,
Katastrální pracoviště Chrudim provádí podle
§ 35 katastrálního zákona a § 43 katastrální
vyhlášky revizi údajů KN v k. ú. Žumberk.
Cílem této revize je zajištění co největšího
souladu údajů katastru nemovitostí se
skutečným stavem v terénu. V rámci této
revize provedli zaměstnanci katastrálního
úřadu pochůzku v terénu, při níž ověřovali
zejména druhy pozemků (popř. způsob využití
pozemků) a stavby či přístavby, které nejsou
evidované
v katastru
nemovitostí.
Po
zpracování dohledaných nesouladů budou
zaměstnanci katastrálního úřadu kontaktovat
vlastníky nemovitostí, kterých se uvedené
nesoulady týkají. Během měsíce května či
června budou vlastníci, kteří nemají trvalé
bydliště v obci kontaktování písemně, místní
budou kontaktováni v místě trvalého bydliště,
při nezastižení jim bude vhozena do poštovní
schránky výzva k součinnosti s podrobnými
informacemi. Následně budou informováni o
možnostech nápravy zjištěného stavu.
Kontaktní osoba za Katastrální pracoviště
Chrudim je pí. Vlasta Stará, tel. číslo
469 660 152, e-mail vlasta.stara@cuzk.cz

Některé osmičky v historii Žumberka
„Hrad Žumberk vznikl někdy na přelomu 13. a
14. Století. První nepřímá zmínka je z roku
1318, kdy se uvádí, že Pilungus ze Žumberka
a jeho společníci byli pohnáni Vikrantem
z Polné před zemský soud za škody
způsobené ohněm, odehnáním koní a
dobytka.“ (Mgr. Miroslava Cejpová – Hrad
Žumberk).
Nebyl to však loupežník v dnešním slova
smyslu. Plenění majetku protivníka patřilo
tehdy k běžnému způsobu vedení války.
Součástí hradu byl i hospodářský dvůr. V roce
1868 vyhořela jeho velká část, oheň se
přenesl i na kostel. Na místě zničených
objektů byla vystavěna zděná budova tak, jak
ji známe dodnes.

nejstarší plán hradu podle Augusta Sedláčka

stav hradu k r. 1822
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