CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2018
CHLUM–DRCHLAVA–MARŠOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
Úřední hodiny:
pondělí až pátek 8 - 12 hodin
starosta: pondělí a středa 13 – 16.30
Kontakty:
tel.: 487 870 289
starosta J. Vítek : 724 261 165
e-mail: info@ou-chlum.cz
http://www.ou-chlum.cz/
KOMUNÁLNÍ ODPAD
Výše poplatku:
trvale bydlící: 600 Kč osoba/rok
rekreanti: 600 Kč objekt/rok
Splatnost poplatku: 1. pololetí do 31.3.
rekreanti do 30.6.
Poplatky za psy: 60 Kč/rok (každý další pes 100 Kč)
Poplatky za hrobová místa dle smlouvy.
Platba poplatků v hotovosti do pokladny OÚ Chlum nebo na účet obce vedený u České
spořitelny.
Číslo účtu: 900984359/0800
Variabilní symbol: 1340 + číslo nemovitosti
I v letošním roce mohou starobní důchodci zažádat o příspěvek dva prostorové metry
palivového dřeva na domácnost.
Knihovna je otevřená ve středu od 17-18 hodin.
Ordinace praktického lékaře je první úterý v měsíci od 13 hodin.
AKCE
Byla vytvořena dvě pracovní místa na dobu určitou.
Obec nakoupila kontejnery na shromažďování bioodpadu.
Byla provedena rekonstrukce veřejného rozhlasu a současně byl rozhlas rozšířen i na
Maršovice. V Drchlavě bude zaveden až po rekonstrukci veřejného osvětlení.
Byl opraven dřevník u hospody.
V Drchlavě probíhá obnova suchého poldru pod hřbitovem v návaznosti na budování
propustku pod silnicí u kostela.
V souvislosti s rekonstrukcí nízkého napětí proběhne v Drchlavě rekonstrukce veřejného
osvětlení.
Bude zasypán kal ve spodní části Drchlavy. Bude zde vybudována autobusová točna.
V Drchlavě budou provedeny pozemkové úpravy.
Bude vybudován třetí obecní byt v č.p. 81 v Chlumu – garsoniéra v přízemí.
Od června by měla probíhat rekonstrukce části vodovodního řadu v Chlumu.
Obec má v plánu vybudovat multifunkční sportovní hřiště v Chlumu. Hledá nejvhodnější
pozemek.
Obec hledá firmu na opravu fasády obecního úřadu.
Hospoda je k pronájmu.
Od září budou v obci probíhat kurzy angličtiny.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Proběhne v pátek a sobotu 13. a 14. 4. Zájemci se nahlásí na obecním úřadě. Čištění bude
provádět firma Kominictví Sazínek Česká Lípa (736 119 980).
OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Koná se v sobotu 28.4., v Chlumu 13-13.30 hodin u hospody, v Drchlavě 13.40-13.50 hodin.
Cena očkování proti vzteklině je 250 Kč, kombinace 350 Kč.
SETKÁNÍ SE STAROSTOU
V sobotu 5.5 od 16 hodin v hospodě. Občané budou informováni o chystané rekonstrukci
vodovodního řadu v Chlumu, veřejného osvětlení v Drchlavě. Jsou vítány vaše návrhy a
připomínky k rozvoji obce.
8.4. SÁZENÍ STROMKŮ V LESE
Brigáda na sázení stromků v lese se bude konat od 8.30 do cca 13 hodin. Sraz na
návsi. Občerstvení zajištěno.
15.4. TVOŘENÍ S DĚTMI
od 15 hodin v salónku v Chlumu
21.4. SVATOJIŘSKÁ ZÁBAVA
od 20 hodin na sále v Chlumu, hraje skupina Pegas, tombola,
vstupné 100 Kč.
28.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC V DRCHLAVĚ
na hřišti od 17 hodin
30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC V CHLUMU
na fotbalovém hřišti, odpoledne stavění májky, zapálení ohně po setmění
2.6. DĚTSKÝ DEN - KÁCENÍ MÁJE
v Chlumu i Drchlavě od 15 hodin na hřišti
19.5. VÝLET DO KUTNÉ HORY
akce Klubu příležitostných turistů – viz níže
8.9. CHLUMSKÁ POUŤ
KLUB PŘÍLEŽITOSTNÝCH TURISTŮ
8.5. Pochod vítězství na Spící pannu do Provodína
sraz v 10 hodin u konzumu v Chlumu
19.5. Výlet do Kutné Hory
výlet zájezdovým autobusem
chrám sv. Barbory, muzeum dolování stříbra, zemědělské muzeum zámek Kačina
sraz v 7.30 hodin na autobusovém nádraží v Chlumu
cena zájezdu 150 Kč (nevratná záloha - bude odečteno ze vstupenky)
zájemci se přihlásí do 9.5. u paní Tomíčkové v konzumu
16.6. Provodínská štrapanda
podpora tradiční akce, sraz bude upřesněn
zpracovala Veronika Žáková

