CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2022
CHLUM–DRCHLAVA–MARŠOVICE
OBECNÍ ÚŘAD
podatelna obecního úřadu: pondělí až pátek 8–12 h
telefon:487 870 289
e-mail: info@ou-chlum.cz
web: http://www.ou-chlum.cz
Platba poplatků na účet obce: číslo účtu: 900984359/0800
variabilní symbol: 1340 + číslo nemovitosti
Preferujeme platby na účet.
Dodržujte prosím nošení respirátorů.

KONTAKTY
starosta Josef Vítek: 724 261 165 (schůzky po dohodě)
lesní hospodář ing.Tlustý: 728 191 654

POPLATKY KOMUNÁLNÍ ODPAD
výše poplatku: trvale bydlící: 600 Kč osoba/rok
rekreanti: 600 Kč objekt/rok
splatnost poplatku: do 30.6.

POPLATEK ZA PSY
80 Kč/rok (každý další pes 120 Kč)
splatnost poplatku do 28.2.

SBĚROVÝ DEN
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu je naplánován na soboty:
9.dubna

23. července

V Chlumu na návsi 8.00 – 8.45
v Drchlavě u vodní nádrže 9.00 – 9.45

8. října

AKCE
Byla opravena třetí část fasády kostela sv. Jiří v Chlumu. Obec na opravu přispěla
částkou 70 000 Kč. V dalších letech by měla oprava pokračovat. Obec požádala
o převod kostela sv. Jiří v Chlumu do svého vlastnictví.
Dokončují se úpravy přízemního bytu v č.p. 81.
Probíhají pozemkové úpravy v Drchlavě.
Byla podána žádost o změnu územního plánu č. 3. V současné době probíhá
schvalovací proces změny územního plánu č. 2.
Obec získá do svého vlastnictví cestu vedoucí přes bývalý statní statek. To odlehčí
dopravě přes vesnici – nebudou již projíždět těžké vozy.

LESNICKÉ ZASTAVENÍ – SÁZENÍ STROMKŮ v sobotu 2.4.
sraz v Chlumu na návsi v 8:30 hodin.
Bude se sázet „pod Střelákem u krmelce“.
S sebou: rýč do dvojice, rukavice, pracovní oblečení, příp. rybářská sedačka.
Předpokládaná délka: do 13 hodin, pak opékání špekáčků.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT
v dubnu na ČARODĚJNICE
v červnu na MYSLIVECKÉ SLAVNOSTI a DĚTSKÝ DEN
v září na KOVÁRNU u Suchánků
10. září na CHLUMSKÉ SLAVNOSTI
v listopadu na CHLUM PLNÝ STRAŠIDEL
v prosinci na MIKULÁŠSKOU a SILVESTROVSKÝ POCHOD

zpracovala Veronika Žáková

