ZPRAVODAJ 2011
Chlum – Drchlava – Maršovice
Obecní úřad
Obecní úřad je otevřen ve všední den od 9 hodin do 12 hodin.
Telefonní číslo je 487 870 289.
Další informace získáte na internetových stránkách obce: www.ou-chlum.cz

Komunální odpad
Výše poplatku: trvale bydlící: 450 Kč za osobu/rok, rekreanti: 500 Kč za objekt/rok.
Starobní důchodci jsou v roce 2011 osvobozeni od polatku za komunální
odpad.
Splatnost poplatku za první pololetí je do 31.3.2011, za druhé pololetí do 31.10.2011.
Je možno splácet i čtvrtletně, vždy před čtvrtletím.
Další poplatky: poplatek za psa: 60 Kč/rok (každý další pes 100 Kč), poplatek za
hrobová místa - dle smlouvy.
Platba poplatku je možná v hotovosti do pokladny OÚ Chlum, nebo na účet obce
vedený u České spořitely č. 900984359/0800 VS 1337 + číslo nemovitosti.

Smlouvy na hrobová místa
Obecní zastupitelstvo vydalo novou vyhlášku týkající se platby za hrobová místa.
Pokud si pronajímáte hrobové místo, je třeba, abyste se dostavili na obecní úřad,
kde je pro vás připravena smlouva.

Sčítání lidu¨
Od března bude probíhat celostátní sčítání lidu. Bližší informace a formuláře vám
budou doručeny poštou. Formulář bude možno vyplnit také elektronicky
prostřednictvím veřejného internetu v knihovně.

Knihovna
Obecní knihovna je pro vás otevřena třikrát týdně: pondělí a středa 17-18hodin,
pátek 18.30-20.30 hodin. K dispozici je veřejný internet. Nová knihovnice, paní Věra
Pangrácová, vyzývá ty, kdo mají doma nějaké zajímavé nové knihy a byli by ochotni
je zapůjčit knihovně. Výrazně tím obohatí knihovní fond. Děkujeme všem, kteří tak již
učinili.

Oprava cest
V loňském roce byla opravena hlavní komunikace v obci nákladem přesahující
1 200 000 Kč, obec na ni získala dotaci přes 900 000 Kč od LAG Podralsko.
V letošním roce by obec ráda opravila místní komunikaci za č.p. 61 a křižovatku nad
č.p. 75. Vzhledem k tomu, že rozpočet na tuto akci je přes 800 000 Kč, bude
realizována pouze za předpokladu, že obec opět získá dotaci.
Hlavní příjezdová komunikace do Chlumu i Drchlavy není v majetku obce a obec
tedy může pouze žádat a upomínat majitele.

Budování a opravy
V letošním roce by měla být provedena výměna oken na sále (rozpočet cca 200 000
Kč) a upraven pozemek okolo obecního domu č.p. 95 – dláždění a oplocení
(rozpočet cca 150 000 Kč).

Kominík
Na konec topné sezóny jsme opět objednali čištění komínů. Kdo má zájem, aby
k němu kominík zašel, může se přihlásit na obecním úřadě.

ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ v sobotu 9. 4.
Karneval
Dětský karneval se koná v sobotu 5.3. od 15.45 hodin na sále v Chlumu. Pro děti je
připraveno občerstvení a bohatý program - hry, tanec, karaoke. Opět přijedou i děti
z domova v Deštné.
Těšíme se na vás. Nezapomeňte masky!

KARNEVAL v sobotu 5. 3. od 15.45 hodin na sále v Chlumu
Koncert
Na Velikonoce a současně svátek sv. Jiří jsme pro vás připravili koncert v kostele
sv. Jiří v Chlumu. Zahraje skupina Řemdih - středověká hudba hraná na dobové
nástroje.

KONCERT skupina Řemdih 23. 4. od 15 hodin
v kostele sv. Jiří v Chlumu
Další akce plánované na jaro jsou Čarodějnice 30.4. a Dětský den 4.6.

Dinopark
Zájezd do Dinoparku v Budyšíně (Německo) je naplánován na červencový svátek –
úterý 5.7. Plánujeme ho s dostatečným předstihem, abyste měli čas se rozmyslet a
přihlásit. Zájezd se bude konat pouze za předpokladu, že se naplní autobus. Při
přihlášení na zájezd se platí záloha 50 Kč, která se vrací pouze v případě, že se
zájezdu opravdu zúčastníte.
Doprava zdarma.
Vstupné do Dinoparku: dospělí 9 Euro, děti 5-16 let 5 Euro, rodina 2+3 děti 22,50
Euro

ZÁJEZD do Dinoparku Budyšín (Německo) 5. 7.

