CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2/2003
Ve středu 27. srpna bude znovuotevřena obecní knihovna. Bude umístěna
v provizorních prostorách v I. patře Obecního úřadu. Otevírací doba je každou středu od 16 do
18 hodin. V knihovně je velký výběr zajímavých knih pro dospělé i děti (velký výběr
dobrodružné literatury, detektivek, cestopisů, pohádek, románů). Poplatek za zápis do
knihovny činí 30 Kč ročně (důchodci a studenti 20 Kč, děti 10 Kč). Půjčování knih je
zdarma. Na setkání s vámi se těší knihovnice Jaroslava Tomíčková ml.
Rádi bychom, aby se knihovna stala i místem setkávání. V jejích prostorách bychom rádi
vybudovali dětský klub pro maminky s malými dětmi. V případě zájmu se obracejte na paní
knihovnici.
V dubnu byly v místním kostele sv. Jiří obnoveny pravidelné bohoslužby. Mše se
konají každý 23. den v měsíci. Ve všední den začíná mše v 18 hodin, pokud připadne na
víkend, začíná mše ve 14 hodin. Příští bohoslužba se koná v sobotu 23. srpna ve 14 hodin.
V jarních měsících byl upraven svah pod kostelem. Byly odstraněny náletové dřeviny
a plevel (znovu budou odstraněny ještě ve druhé fázi na podzim) a svah byl osázen
půdopokryvnými rostlinami a keři. Úprava stála necelých 150 000 Kč, z toho příspěvek 20
000 Kč obec získala v rámci grantového programu Libereckého kraje
Byl opět zprovozněn místní rozhlas.
V průběhu srpna by měla být odstraněna stará autobusová zastávka a na opačné
straně návsi vybudována zastávka nová s dřevěnou konstrukcí a střechou z kanadského
šindele
Během podzimu by mělo být vybudováno dětské hřiště. Bude umístěno na svahu
vedle místního hostince (předpokládáme umístění pískoviště, kolotoče, houpačky, klouzačky
a lavičky; část vybavení získala obec ze zrušené školky v Praze 6)
Otázka fotbalového hřiště zůstává stále otevřená. Obec bude muset nejdříve vykoupit
pozemky vhodné na jeho vybudování.
Upozorňujeme vás na změnu vyvážení popelnic ze sudých týdnů na liché. V důsledku
toho bude odvoz ve dvou po sobě jdoucích týdnech: 7.8 a 14.8. Dále už bude pravidelně,
jednou za čtrnáct dní (tedy 28.8, 11.9 atd.)

Země Živitelka
Obec Chlum pořádá zájezd na výstavu Země Živitelka v Českých Budějovicích.
Odjezd je v sobotu 30. srpna v 5 hodin z autobusové zastávky Chlum, (v 5.15 hodin
z autobusového nádraží v Dubé), návrat ve večerních hodinách. Cena dopravy je 250 Kč.
Přihlásit se můžete v úředních hodinách na Obecním úřadě do středy 20. srpna. Zájezd se platí
hned při přihlášení.

Zpříjemněte svým dětem začátek školního roku!
Obec Chlum pořádá zájezd pro rodiče s dětmi do ZOO Liberec. Zájezd se koná v sobotu 20.
září, odjezd v 8 hodin, návrat v odpoledních hodinách. Doprava je zdarma, vstupné si každý
platí sám (dospělí 60 Kč, děti 3-15 let 35 Kč, děti do tří let zdarma).
S každým dítětem musí jet zodpovědná osoba.
Přihlásit se můžete v úředních hodinách na Obecním úřadě do středy 10. září.

Hezký zbytek léta!

