CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 1/2004
Chlum - Drchlava - Maršovice
Počátkem roku byl založen Svazek obcí Máchův kraj, jehož členem se stala i naše
obec. Svazek sdružuje blízké obce s centrem v Doksech. Svazek by měl pomáhat
propagovat náš region zejména v oblasti turismu, získávat dotace z evropských fondů a
společně řešit problémy.
O pořádek obce se letos starají čtyři pracovníci na Veřejně prospěšných pracích. Je to
pan Beránek, pan Šarboch, paní Havránková a paní Kolářová. Děkujeme.
O pořádek a vzhled naší obce se však musíme starat všichni. Rádi bychom vás proto
pozvali na sérii akcí - říkejme jim třeba Za Chlum krásnější. Jejich cílem je dát do
pořádku sál pohostinství po malování a po letech (zejména okna), vyplít osázenou stráň
pod kostelem, opravit a pomalovat autobusovou zastávku na hlavní silnici, upravit
dětské hřiště, vyčistit rybníček apod.
První akce - úklid a mytí oken na sále - se koná v pondělí, 5. července,
v 17 hodin. S sebou si přineste kýbl, hadry, případně mop. Pokud by měl někdo k
dispozici štafle, moc by to pomohlo. (Nestyďte se, určitě nebudete za blbce.)
Poplatky za komunální odpad byly v letošním roce zvýšeny na 365 Kč na osobu u
trvale bydlících. U ostatních zůstává 450 Kč za objekt. (Poplatky hradí nejen odvoz
popelnic a pytlů, ale také kontejnery na tříděný odpad, velkoobjemový odpad a
nebezpečný odpad.) Připomínáme, že za letošní rok byste již měli mít zaplaceno.
Obec vychází vstříc zájmu občanů o pohřbívání do země. Pro získání povolení je dle
nových předpisů nezbytné zpracovat hydrogeologický průzkum podloží hřbitova. Tento
průzkum bude zpracován v nejbližší době.
Práce na dětském hřišti bohužel pokračují pomaleji, než bychom si všichni přáli.
Původní záměr terénních úprav musel být změněn kvůli vodovodnímu potrubí. V
současné době probíhá stavba palisády pro zpevnění svahu. Dále bude osazena
klouzačka, houpačka, kolotoč a vybudováno pískoviště.
V blízké době se snad již dočkáme i fotbalového hřiště. Byl zvolen pozemek v dolní
části pískovny, přiléhající k zahradě pana Steklého. Terén bude srovnán a budou
vyrobeny nové brány.
Základní škola v Jestřebí velmi stojí o nové žáky. Proto nabízí dětem zvýhodněné
podmínky dopravy. Bližší informace se dozvíte na ředitelství školy.
Byla opravena část cesty v Maršovicích. Oprava stála cca 95 000 Kč.

Byl vymalován sál pohostinství (obec zaplatila cca 13 000 Kč). Mělo by se pokračovat
opravou přístupových schodů a svítidel.
Provozovatel pohostinství, pan Čuban, pronajatou část dále zvelebuje. Otevřel letní
zahrádku pro venkovní posezení.
V letošním roce by měla být opravena část ohradní zdi chlumského kostela sv. Jiří.
Tuto opravu financuje obec částkou 50 000 Kč.
V letošním roce by měla být započata oprava střechy drchlavského kostela sv.
Mikuláše. Na tuto opravu bylo z různých zdrojů (střešní fond, grant Libereckého kraje
...) shromážděno cca 500 000 Kč. Obec se na opravě finančně nepodílí.
V tomto roce bude opraven křížek před obcí Maršovice. Na tuto opravu se podařilo
sehnat grant Libereckého kraje (18 000 Kč). Obec se podílí částkou 2 000 Kč.
Letos by mělo být konečně započato vodní dílo v Drchlavě. Stále se čeká na
dokončení projektu. Zatím bude opraven alespoň jeden kanál, který představuje
největší nebezpečí.
Spolu s hospodským, panem Čubanem, vás zveme na akci Vítání prázdnin, které se
koná v sobotu, 3. července od 17 hodin, na sále pohostinství. K tanci zahraje živá
hudba.
V druhé polovině srpna bychom chtěli uspořádat zájezd na Safari do Dvora Králové.
Doprava bude zdarma, vstupné si každý hradí sám. Přesné datum vám včas oznámíme.
Během prázdnin bychom rádi uspořádali setkání občanů se starostou a zastupiteli. O
termínu vás budeme informovat.

VÍTÁNÍ PRÁZDNIN
SOBOTA, 3. ČERVENCE, 17 HODIN, SÁL POHOSTINSTVÍ
ŽIVÁ HUDBA, TANEC, ZPĚV ...

ZA CHLUM KRÁSNĚJŠÍ
ÚKLID A MYTÍ OKEN SÁLU POHOSTINSTVÍ
PONDĚLÍ, 5. ČERVENCE, 17 HODIN
Zpracovala V. Žáková

