CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ
V loňském roce získala obec větší finanční částku prodejem pozemků firmě Tarmac.
Jedná se o částku 1 350 000 Kč. Tyto peníze umožňují obci provést větší investice.
V prvé řadě budou opraveny komunikace u bytových domů v centru obce. V projektu
se počítá s vybudováním příjezdových komunikací, parkovacích stání a chodníků. V letošním
roce je počítáno s částkou 700 000 Kč. Celkové náklady by neměly přesáhnout 1 100 000 Kč.
Další investicí by mělo být vybudování nového sídla Obecního úřadu v bývalé
hasičské zbrojnici. Projekt přestavby se teprve připravuje.
Budova současného Obecního úřadu bude v příštích letech rekonstruována. V jejích
prostorách by měly vzniknout dva až tři nové obecní byty.
Otevřená zůstává otázka hřiště. Zatím není jasné, na jakém místě by mělo nové hřiště
vzniknout. Je také otázkou diskuse, zda by se mělo budovat pouze hřiště fotbalové, nebo zda
by našlo uplatnění i hřiště menší (volejbalové) a hřiště dětské (prolézačky, houpačky,
klouzačka, pískoviště). Vítáme vaše názory a návrhy.
Důležitou stránkou vzhledu obce je veřejná zeleň. V minulých letech bylo provedeno
prořezání stromů okolo kostela a hřbitova. Byly vysázeny stromy nové. Mnohé z nich
bohužel už stačil někdo z nepochopitelných důvodů polámat. V záměru obce je vysazovat
stromy další a upravit stráň pod kostelem. Ta by měla být osázena stálezelenými dřevinami.
Vyřešena by měla být otázka autobusových zastávek. Současné zastávky v obci a na
hlavní silnici jsou v žalostném stavu. Zastávka na hlavní silnici by měla být opravena.
Uvažuje se o zrušení současné zastávky na rynku a jejím přesunutí na nové místo před
bytovými domy.
V letošním roce se také počítá s opravou sociálních zařízení v místním pohostinství.
Měly by být také opraveny dva křížky, které se nacházejí v obci. Jeden před domem
rodiny Svobodových, druhý u domu rodiny Steklých.
Obecní rozhlas by měl být v nejbližší době uveden opět do provozu (byl poničen při
přebudování sloupů elektrického vedení). Rádi bychom vás prostřednictvím rozhlasu
informovali o aktuálních věcech. Pokud sami máte nějaké sdělení, které byste chtěli zveřejnit
(např. oznámení úmrtí), obracejte se, prosím na nás.
V nejbližších měsících by měla být v obci znovuotevřena obecní knihovna. Bude
sídlit v budově pohostinství. Měla by plnit nejen funkci knihovny, ale i čítárny, informačního
centra a v neposlední řadě i místa setkávání.
Místní kostel svatého Jiří, ač krásně osvětlen, stále bohužel zůstává v bídném stavu.
Nový farář by přesto chtěl obnovit činnost a vrátit kostelu jeho funkci. Nejbližší bohoslužba

bude sloužena v sobotu 26. dubna v 10 hodin k příležitosti svátku svatého Jiří. Mělo by tak
být navázáno na tradici konání svatojiřských poutí.
Rádi bychom vás předem informovali o konání společenských akcí. V nejbližší době
se můžete zúčastnit
Dětského karnevalu v sobotu 22.února ve 14 hodin
Svatojiřské pouti
v sobotu 26.dubna ve 14 hodin
Ostatní plánované akce jsou:
Dětský den
Miss Chlum 2003
Mikulášská
Rádi uvítáme další vaše návrhy.
Uvažujeme o uspořádání autobusových zájezdů pro naše občany. Zde jsou některé
z navrhovaných cílů:
hrad Houska (prohlídka zámku, šermířské vystoupení)
Země Živitelka, České Budějovice
Zahrada Čech, Litoměřice
ZOO Praha
ZOO Chomutov
Babylon centrum Liberec (dětské hrací centrum, aqua centrum)
divadelní představení , Praha
Rádi bychom věděli, zda by byl o podobné akce zájem. Včas vám předložíme
konkrétní podmínky.

Od února by měly být nové úřední hodiny Obecního úřadu. Kromě již zavedených úředních
hodin, každé dopoledne 8 - 12 h., by měl být Obecní úřad otevřen i každé pondělí 16 - 18 h.

