CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2/2008
Chlum

–

Drchlava

-

Maršovice

Hlásíme se vám s novým zpravodajem.
Na příštím zasedání obecního zastupitelstva 22.12. od 18 hodin se bude
projednávat plán rozvoje obce a rozpočet obce na příští rok. Vítáme
všechny vaše návrhy a připomínky. Můžete je podávat písemně na
obecním úřadě. Jednání obecního zastupitelstva je veřejné.
Navrhované akce jsou:
Přestavba obecního úřadu – vybudování pracovny starosty, knihovny a
sociálního zařízení v I. patře, rozpočet akce cca 1 500 000 Kč
Oprava přístupové cesty na Maršovice, rozpočet cca 3 000 000 Kč
(realizovalo by se pouze v případě získání dotace)
Oprava místních komunikací v Chlumu a Drchlavě
Retardéry u dětského hřiště
Fotbalové hřiště – úprava povrchu, přístřešek s posezením
Fasáda bývalé hasičské zbrojnice
Sportovní hřiště – vedle dětského hřiště
Chodník u č.p. 81 a u obecního úřadu
Dláždění prostoru pod kontejnery
V druhé polovině roku 2008 byly realizovány tyto akce:
Oprava obecního domu č.p. 81 – náklady přes 1 000 000 Kč
Oprava věže kostela – příspěvek obce 300 000 Kč, získána dotace
Oprava fasády márnice v Drchlavě, vstupní brána, okna - 280 000 Kč
Úprava zeleně - 52 000 Kč
Obec získala dotaci na dokončení územního plánu ve výši 100 000 Kč.
Obec přispěje starším občanům - důchodci budou v roce 2009 zproštěni
povinnosti platit komunální odpad.
Připomínáme, že je možno pronajmout si sál na pořádání akcí.
Cena pro místní 2 000 Kč, pro cizí 3 000 Kč.
Obecní knihovna je otevřena pondělí a středu 17.30 – 18.30 h, v sobotu
9 – 11 h. K dispozici je internet zdarma.

Společnost CL net přichází s nabídkou poskytování internetu pro občany.
Na věži kostela bude instalován přijímač/vysílač. Zájemci o tuto službu
se mohou předběžně hlásit na obecním úřadě.
V obci budou probíhat pozemkové úpravy. Schůze vlastníků pozemků se
koná 3.12. od 16 h na sále.
Obec organizuje sbírku na opravu kostela sv. Jiří v Chlumu.
Číslo účtu je 0992199349/0800.
Rádi bychom touto cestou poděkovali občanům, kteří po mnoho let
vykonávali práci pro obec a letos s touto prací končí:
pan Ing. Kamarád – vedení obecní kroniky
paní Vejvodová – inventurní komise
paní Bendová – kulturní komise
Vyzýváme touto cestou občany, kteří by chtěli na jejich práci navázat.
Paní Kamarádová hledá svého nástupce a pomocníka v organizaci
setkání seniorů.
A na závěr pozvánky na společenské akce:

6. prosince od 17 hodin na sále

Mikulášská
Vyhlašujeme soutěž o nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční
řetěz. Své výrobky můžete nosit do knihovny.
7. prosince od 14 hodin v kostele sv. Jiří

Adventní koncert SoliDeo
gotická, renesanční a barokní hudba na historické nástroje
12. prosince od 14 hodin v hospodě

Setkání seniorů
k poslechu hraje pan Matějovič

zpracovala V. Žáková

