CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2021
CHLUM–DRCHLAVA–MARŠOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
Po dobu vyhlášeného nouzového stavu se do odvolání omezují úřední hodiny
obecního úřadu na:
pondělí a středa 8:30-11:30
V nezbytně nutných případech je možné na úřadě určitou naléhavou úřední
záležitost vyřídit osobně po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.
telefon:487 870 289
e-mail: info@ou-chlum.cz
Prosíme o dodržování úředních hodin a omezení plateb v hotovosti.
Platby zasílat na účet obecního úřadu číslo:
900984359/0800
KONTAKTY
starosta Josef Vítek : 724 261 165
lesní hospodář ing.Tlustý: 728 191 654
e-mail: info@ou-chlum.cz
web: http://www.ou-chlum.cz
POPLATKY
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.
POPLATEK ZA PSY
80 Kč/rok (každý další pes 120 Kč)
Platba poplatků na účet obce:
číslo účtu: 900984359/0800
variabilní symbol: 1340 + číslo nemovitosti
SBĚROVÝ DEN
Jarní svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na sobotu
10.4.2020.
V Chlumu na návsi 8.00 – 8.45.
V Drchlavě u vodní nádrže 9.00 – 9.45.
AKCE
V Drchlavě byla dokončena úprava spodního kalu a okolí, prostoru pro kontejnery.
Byl vybudován záliv pro zastávku autobusu. Byla to podmínka toho, aby autobusová
linka mohla trvale zajíždět do Drchlavy. Náklady na vybudování dosáhly téměř
jednoho milionu korun.
Byla opravena druhá část fasády kostela sv. Jiří v Chlumu. Obec na opravu přispěla
částkou 60 000 Kč. V dalších letech by měla oprava pokračovat.
Obec přispěla částkou 200 000 Kč městu Dubá na cisternovou automobilovou
stříkačku.

Obec získala dotaci na nákup traktoru ve výši 771 000 Kč. Pořizovací cena je
2 203 652,- Kč
Obec získala dotaci od nadace Partnerství v iniciativě Sázíme budoucnost na
výsadbu ovocných stromů podél cest ve výši 38 000 Kč. Bylo vysazeno 85 stromů:
slivoně, třešně, višně, hrušně, meruňky, ořešáky.
Obec získala dotace na les: obnova, kůrovec apod., celkem 1 370 772 Kč.
Obec započala úpravu fotbalového hřiště – navezena zemina získaná při stavbě
cesty do lesa. Na jaře bude zaseta nová tráva. Změnila se orientace hřiště podél
přístřešku. V zadní části by obec ráda v budoucnosti vybudovala multifunkční hřiště.
Byla vystavěna cesta do lesa podél nového sadu. Cestu naplánoval Státní
pozemkový úřad v rámci pozemkových úprav – obnova polních cest. Stavbu
financoval stát nákladem 8 000 000 Kč
V letošním roce chce obec dokončit úpravy přízemního bytu v č.p. 81.
Připravují se pozemkové úpravy v Drchlavě. Jejich realizaci pozdržela pandemie.
ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU
Obec bude podávat žádost o změnu územního plánu. Vlastníci nemovitostí v obcí,
kteří mají zájem o změnu týkající se jejich majetku, se mohou k žádosti připojit.
Žádosti podávejte na obecním úřadě do konce června.
LESNICKÁ ZASTAVENÍ - 17.4. a 6.11.2021
I přes nepříznivou současnou situaci jsou v plánu další Lesnická zastavení v našich
lesích spojená s výsadbou stromků, a to ve dvou termínech. Jarní zalesnění
proběhne na „Střeláku“ (Strážný vrch).
Další upřesnění bude zveřejněno cca 14 dní před na nástěnkách v jednotlivých
obcích.
17.4. sraz v 8.30 na návsi
DŘEVO ZE SKLÁDEK
Na začátku každého čtvrtletí bude na webových stránkách obce Chlum v části
Aktuality oznámena možnost nákupu různé dřevní hmoty ze skládek u cest za
sníženou cenu. Bude se jednat vždy o malá zbytková množství do vyprodání. Prodej
dřevní hmoty ze skládek za tržní ceny běží dál.
ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ
Proběhne v pondělí 12.4. Cena za kontrolu a čištění komínu je 400 Kč, cena za revizi
kotle na tuhá paliva je 800 Kč.
Zájemci se mohou objednat na čísle: 608 748 989
Doufáme, že se sejdeme 11. září na CHLUMSKÝCH SLAVNOSTECH.
Do té doby vám přejeme pevné zdraví a hodně síly!
zpracovala Veronika Žáková

