CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2019
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.
Měla by být zachována přítomnost doktora Klementa v obci jednou měsíčně – termín bude
upřesněn.
AKCE
V Drchlavě bude rekonstruováno veřejného osvětlení v návaznosti na rekonstrukci vedení
nízkého napětí.
Obec usiluje o pořízení traktoru – podala žádost o dotaci a neuspěla. Podá další žádost v
podzimní výzvě.
Obec podala žádost o dotaci na vypracování projektové dokumentace na vybudování
cyklostezky na Podolec.
Obec nechala vypracovat studii o nakládání s odpadními vodami. Dále chce pracovat na
řešení tohoto problému a na základě doporučení podniknout další kroky k vybudování
nejvhodnější čistírny odpadních vod.
Obec dostala nabídku na umístění kontejnerů na sběr použitého oleje.
SBĚROVÝ DEN
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu v sobotu 13. dubna.
Chlum 8 – 8.45 h., Drchlava 9 – 9.45 h.
ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Proběhne v pátek a sobotu 19. a 20. dubna. Zájemci se mohou nahlásit na obecním
úřadě. Čištění bude provádět firma Kominictví Sazínek Česká Lípa (736 119 980).
OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Koná se v sobotu 27. dubna. V Chlumu 13-13.30 hodin u hospody, v Drchlavě 13.45-13.50
hodin. Cena očkování proti vzteklině je 250 Kč, kombinace se vzteklinou 400 Kč.

23.3. KARNEVAL aneb TANEČNÍ ODPOLEDNE
od 15 hodin na sále v Chlumu
6.4. SÁZENÍ STROMKŮ V LESE
Brigáda na sázení stromků na louce pod lomem se bude konat od 8.30 do cca 13 hodin.
Sraz na návsi. Občerstvení zajištěno.
13.4. EKOVÝLET - Klub příležitostných turistů
Cestou do Doks v lese umístíme ptačí budky. Budeme sbírát odpadky podél cesty.
V Doksech se občerstvíme a lesem se vrátíme domů.
Sraz bude upřesněn.
19.4. MALOVÁNÍ VAJEC V DRCHLAVĚ
20.4. SVATOJIŘSKÁ ZÁBAVA
od 20 hodin na sále v Chlumu, hraje skupina Pegas, vstupné 100 Kč.
30.4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC V CHLUMU A DRCHLAVĚ
na hřišti, odpoledne stavění májky, zapálení ohně po setmění
24.5. ZÁJEZ DO DIVADLA V DLOUHÉ, PRAHA
představení Souborné dílo Wiliama Shakespeara ve 120 minutách. Výborná komedie.
Cena 300 Kč. Zájemci se hlásí na obecním úřadě – počet míst omezen.
1.6. DĚTSKÝ DEN - KÁCENÍ MÁJE
v Chlumu i Drchlavě od 15 hodin na hřišti
22.6. VÝLET DO OYBINU, NĚMECKO - Klub příležitostných turistů
Ruiny hradu a kláštera na mohutné pískovcové skále. Jízda historickým parním vláčkem.
Sraz v České Lípě, jede se vlakem.
Cena jízdného: 160 Kč jednotlivec, 320 Kč až pětičlenná rodina
plus 5 Euro dospělý/2 Euro dítě za jízdu parní úzkokolejkou
Děti musí mít svůj pas nebo občanskýprůkaz!
5.7. VÍTÁNÍ PRÁZDNN V DRCHLAVĚ
24.8. ZÁJEZD DO DINOPARKU V NĚMECKU
Prohlídka města Budyšín a návštěva blízkého Dinoparku Kleinwelka.
Cena zájezdu: nevratná záloha 50 Kč
Cena vstupného do Dinoparku: děti (0-3) zdarma, děti (4-13) 11 Euro, dospělí 15 Euro,
rodinné vstupné (2+2 do 13 let) 43 Euro.
Děti musí mít svůj pas nebo občanskýprůkaz!
14.9. CHLUMSKÉ SLAVNOSTI
IRSKÁ HUDBA – NA KOVÁRNĚ U SUCHÁNKŮ
V září – bude upřesněno.
ZÁJEZD DO ZOO PRAHA
Plánujeme koncem září.
Připravujeme: VÝLET DO PIVOVARU LOBEČ
zpracovala Veronika Žáková

