CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ
2/2004
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vás ke konci roku seznámili s událostmi v naší obci a s akcemi
plánovanými na příští rok.
Obec získala svůj znak a prapor. Tyto odznaky budou sloužit k reprezentaci obce.
Na žádost obce byl odborníkem navržen znak a prapor obce Chlum. Zobrazené symboly vycházejí
z názvu a historie obce. Odznaky prošly schvalovacím procesem parlamentu.

znak

prapor

kopeček – původní význam slova „chlum“
kříž – znak Berků z Dubé
listy – tzv. „lekno“, znak Kouniců
drak – symbol sv. Jiří, místního patrona
převládající zelená barva – zemědělská oblast
Barevná verze znaku a praporu a podrobné zdůvodnění jejich symboliky k nahlédnutí na obecním
úřadě.
Náklady na vytvoření reprezentačních znaků, praporů a cedulí: cca 60 000 Kč.
Největší akcí v příštím roce by mělo být vybudování dvou obecních bytů v prvním patře
obecního úřadu. Projekt k nahlédnutí na obecním úřadě. Do konce roku bude vybrána stavební
firma dle cenové nabídky.
V další fázi by měl být v uvolněném přízemí rekonstruován obecní úřad.
Již je hotový projekt na terénní úpravy k odvodu povrchové vody v Drchlavě. První
fáze prací by měla začít v příštím roce.

Zastupitelstvo rozhodlo zadat vypracování územního plánu obce. Tento závažný dokument by
měl do budoucna stanovit koncepci rozvoje obce. Celý proces tvorby územního plánu bude trvat
dva až tři roky a cena pořízení bude cca 250 – 300 000 Kč. Díky němu bude moci obec zažádat o
bezplatné převedení pozemků z pozemkového fondu a žádat o granty.
Během zimy by měla být dokončena úprava prostor bývalé šatny v pohostinství. Do hotové
místnosti se provizorně přesune knihovna. V budoucnu bude sloužit jako salonek, klub.
Obec zažádala o grant na vybavení obecní knihovny počítačem a připojení k internetu. Pokud
tento grant dostaneme, bude v knihovně veřejně přístupný internet pro občany zdarma.
Připomínáme, že knihovna je otevřena každou středu od 16 do 18 hodin.

Oprava ohradní zdi kostela byla odložena na příští rok. Obec poskytne 50 000 Kč.
Návrh rozpočtu na rok 2005 bude včas vyvěšen na vývěsce. Vítáme Vaše připomínky.

Během tohoto roku byl upraven sál pohostinství. Bylo instalováno nové osvětlení, ozvučení, sál
byl vymalován, byly vyčištěny a navoskovány parkety, byla položena nová dlažba v chodbě,
pověšeny nové záclony. Sál byl také řádně uklizen. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se na úklidu podíleli.
Cena oprav se vyšplhala na cca 70 000 Kč.
Tento týden se v nově opraveném sále koná první akce - Mikulášská, na kterou Vás srdečně zveme.
Zveme nejen děti a jejich rodiče, ale i seniory ke společnému posezení. Místní děti předvedou
pohádku „O perníkové chaloupce“.

MIKULÁŠSKÁ – SETKÁNÍ SE SENIORY
sobota 4. prosince, 15.30 hodin
sál pohostinství
Hned druhý den se koná další akce, kterou byste si neměli nechat ujít. V místním kostele sv. Jiří
proběhne již druhý vánoční koncert. Vystoupí skupina SoliDeo, která hraje starou vánoční hudbu na
historické hudební nástroje. Dojem z hudby je ještě umocněn atmosférou koncertu v kostele při
svíčkách.
Vstup zdarma.

KONCERT – HUDEBNÍ SKUPINA SOLIDEO
(stará vánoční hudba na historické hudební nástroje)
neděle 5. prosince, 16 hodin
kostel sv. Jiří
vstup zdarma
zpracovala V. Žáková

