CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ
2013
CHLUM – DRCHLAVA – MARŠOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
Obecní úřad je otevřen ve všední dny od 8 hodin do 12 hodin.
Telefonní číslo na obecní úřad je 487 870 289
Další informace na www.ou-chlum.cz

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku – trvale bydlící: 600Kč osoba/rok
Rekreanti: 600Kč objekt/rok
Splatnost poplatku: 1.pololetí do 31.3.
2.pololetí do 31.10.
Rekreanti do 30.6.

Trvale hlášení občané, kteří v roce 2013 dosáhnou věku 65 let a starší jsou
od placení poplatku za komunální odpad osvobozeni.
Další poplatky: 60Kč/rok (každý další pes 100Kč)
Poplatek za hrobová místa dle smlouvy.
Platba poplatků v hotovosti do pokladny OÚ Chlum nebo
na účet obce vedený u České spořitelny.
číslo účtu: 900984359/0800
variabilní symbol: 1340+číslo nemovitosti

KNIHOVNA
Obecní knihovna je pro Vás otevřena třikrát týdně, v pondělí od 17:00 do 18:00, ve středu od
18:00 do 19:00 a v pátek od 18:30 do 20:30. K dispozici je veřejný internet a velký výběr
nových knih. Velmi ráda bych tímto poděkovala všem, kteří v loňském roce darovali obecní
knihovně knihy. Děkujeme.

KULTURNÍ AKCE NA ROK 2013
Pro tento rok jsme pro Vás naplánovali několik akcí. Přesné datumy budou u všech akcí
předem upřesněny pomocí plakátů a místního rozhlasu.

Dětský karneval
2.3.2013 od 15:00 na sále.
Pálení čarodějnic + stavění májky (dobrovolníci ke stavbě májky jsou vítáni)
Dětský den
Zahájení prázdnin-turnaj v ping-pongu (zájemci nechť se přihlásí v obecní knihovně)
Lampionový průvod
Mikulášská besídka
Posezení pro důchodce
V tomto roce se uskuteční i několik zájezdů. Výběr jsme tentokrát nechali na Vás, proto Vás
prosíme, pokud si z naší nabídky vyberete zájezd, na který by jste chtěli jet, v obecní
knihovně můžete sdělit svůj názor a při konečném výběru zájezdu vyhraje ten, který bude mít
nejvíce ohlasů. Děkujeme.
Výběr zájezdů: Zámek Sychrov, Hoštice, ZOO Praha.

JUBILANTI ROKU 2013
60 let – Horák Vladimír
Čerňanský Milan
65 let – Pokorný Josef
Svobodová Alena
Košťálová Libuše
Košťál Jaromír
Beránek Jiří
Chramosta Pavel
Svoboda Václav
Steklý Josef
70 let – Kudrna Stanislav
80 let- Horká Jana
Chramostová Zdeňka
86 let – Chramostová Miloslava
87 let – Babková Miloslava
89 let – Bendová Ludmila
94 let – Žaloudek Josef
Všem moc gratulujeme a přejeme hodně zdraví a štěstí.

