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CHLUM - DRCHLAVA - MARŠOVICE
Město Dubá nabízí našim občanům možnost stravování. OBĚDY by byly
dováženy ze školní jídelny každý všední den v určenou dobu na smluvené místo.
Předpokládaná cena za jeden oběd včetně dopravy je 49 Kč. Obec Chlum by
přispívala na obědy starobním a invalidním důchodcům 5 Kč a cena oběda by
tedy pro ně byla 44 Kč. Pokud máte o tuto službu zájem, nahlaste se do konce
měsíce listopadu na Obecním úřadě v úředních hodinách (pondělí až pátek 812, pondělí 17,30-19,30 hodin).
Od tohoto roku se občanské průkazy a pasy vyřizují na MÚ Dubá. Město
Dubá proto nabízí službu občanům: v úterý 25. listopadu od 10 do 16 hodin je
možno se nechat vyfotit na nový občanský průkaz či pas. Cena FOTOGRAFIÍ
je 160 Kč.
V sobotu 6. prosince zveme všechny děti i dospělé na MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU. Začátek je v 15 hodin. Připravujeme vystoupení dětí, nebude chybět
ani živá hudba a nadílka.
Zveme vás na VÁNOČNÍ KONCERT, který pořádá obec v sobotu 13.
prosince
od 16 hodin v místním kostele sv. Jiří. Zahraje instrumentálně-vokální soubor
SoliDeo, který hraje gotickou, renesanční a barokní hudbu na historické
nástroje. Vstupné je dobrovolné.
24. prosince se bude v místním kostele sv. Jiří v Chlumu konat
VÁNOČNÍ MŠE.
Od listopadu je opět otevřena HOSPODA, kterou převzal nový nájemce,
pan Čuban. Otevřeno je každý den, kromě pondělí a úterý, od 16 do 21 hodin,
v pátek a sobotu do 24 hodin. Tento víkend 21.-23. listopadu jste zváni na
vepřové hody.
Obec Chlum spolu s firmou Filtrační písky nechala opravit SILNICE NA
FARMU. Firma Filtrační písky se na opravě podílela částkou 126 000 Kč
formou sponzorského daru, obec zaplatila 187 890 Kč .

OTOČTE!

Zastupitelstvo připravuje rozpočet pro rok 2004.
Toto jsou HLAVNÍ PLÁNOVANÉ INVESTICE:
první etapa přestavby budoucího Obecního úřadu (bývalá hasičská zbrojnice):
300 000 Kč
první etapa vodního díla v Drchlavě: 180 000 Kč
první etapa úprav budovy pohostinství (bývalá šatna): 150 000 Kč
úprava zeleně (ošetření stromů apod.): 100 000 Kč
dětské hřiště (terénní úpravy): 80 000 Kč
oprava památek (ohradní zeď kostela, případně křížek): 60 000 Kč
hasiči Dubá: 25 000 Kč
nákup naučné literatury do knihovny (encyklopedie, slovníky, atlasy): 15 000 Kč
tělovýchova a sport: 15 000 Kč
Přesný rozpis navrhovaného rozpočtu bude vyvěšen na vývěsce Obecního úřadu.
Občané mají možnost se k němu vyjadřovat, vznášet návrhy, připomínky.
V příštím roce zřejmě bude nutné zvýšit poplatky za KOMUNÁLNÍ ODPAD,
vzhledem k tomu, že se zvýší náklady (srovnání DPH z 5 procent na 22
procent). Ve vašem vlastním zájmu vás vyzýváme, abyste nechávali vyvážet
pouze plné popelnice - obec platí jednotlivě za každou vyvezenou popelnici, i
když je poloprázdná. Další výdaje jsou za svoz separovaného odpadu (plasty,
sklo) a za velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Nově se objevuje možnost třídit kartony od mléka, džusů, vína apod. Máte-li o
toto třídění zájem, vyzvedněte si zvláštní pytel na Obecním úřadě.

PŘEJEME VÁM
VESELÉ VÁNOCE
A
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

