CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 1/2008
Hlásíme se s novým zpravodajem.
Nejdříve k investičním akcím letošního roku:
Připravuje se oprava vnějšího pláště obecního domu č.p. 81. Oprava bude zahrnovat výměnu
vchodových dveří, oken, opravu střechy přilehlé garáže, okapů, opravu fasády a úpravu
okolního terénu – chodník. Rozpočet opravy je 1 023 000 Kč.
Budou vyměněna okna pohostinství – rozpočet 90 000 Kč.
Obec zažádala o dotaci na opravu fasády márnice hřbitova v Drchlavě. Rozpočet opravy je
225 000 Kč.
Bylo vybudováno dětské hřiště, posezení a okolní ploty. Náklady byly 310 000 Kč.
Obec dále plánuje upravit zbývající prostor na malé sportovní hřiště. Bude upraven povrch
hřiště a zabudováno vybavení pro vojbal, nohejbal, basketbal a minikopanou.
Dokončením celého projektu úpravy centra obce na místo pro sport a zábavu bude oprava
bývalé hasičské zbrojnice. Přilehlá garáž bude zbourána.
V zájmu bezpečnosti dětí bude ještě vybudován nízký plůtek podél horní cesty k hřišti a
vysoký plot u sportovního hřiště.
Obyvatelé Chlumu opakovaně volají po fotbalovém hřišti. Zastupitelstvo by toto hřiště
velice rádo vybudovalo, v majetku obce však nejsou vhodné pozemky. Velice uvítáme nápady
na vyřešení tohoto problému.
V Drchlavě se dokončuje sportovní hřiště. K hřišti bude přiléhat přístřešek s posezením.
Na konci zimy udeřil do věže kostela blesk, shodil vrchol věže s křížkem a makovicí a
způsobil požár lucerny. Tak byly objeveny dokumenty vložené do věže při její opravě v roce
1932. Kuriozitou byla přiložená německá bankovka z roku 1923 v hodnotě 50 miliard
říšských marek. Měla doložit tíživou hospodářskou situaci té doby, kdy se za tyto peníze daly
pořídit jen tři cigarety...
Dokumenty budou věnovány do archívu a do věže budou uloženy jejich kopie spolu s novými
záznami o opravách. Oprava střechy věže bude uskutečněna během léta, původní rozpočet
bude muset být navýšen kvůli následkům úderu blesku. Původní rozpočet zahrnující také
opravu střechy schodiště a havarijní zajištění zdiva věže byl 340 000 Kč. Bude požádáno o
dotaci.
V letošním roce budou také instalovány do kostela nové lavice získané ze zrušeného kostela v
Jablonci. Lavice bude nutné opravit, upravit a vyrobit dřevěné podium. Rozpočet instalace je
67 000 Kč.
Obec zorganizovala sbírku na opravu kostela. Číslo účtu je 0992199349/0800.
Obec upraví prostor před kostelem. Smrky a tisy budou poraženy a nahrazeny jinou
výsadbou.

Příprava územního plánu vstoupila do poslední fáze – byl projednán koncept a občané měli
možnost se k němu vyjádřit.
Omlouváme se za dočasné problémy s internetovými stránkami obce. Budují se nové. Měla
by být zachovaná stávající adresa : www.ou-chlum.cz.
Do poloviny června bude zavřena knihovna z důvodu nepřítomnosti knihovnice. Služby
internetu zůstanou k dispozici každé pondělí a středu od 17 do 18 hodin.
Připomínáme, že je možnost pronajmout si sál na konání společenských akcí. Cena
pronájmu je 2 000 Kč pro domácí a 3 000 Kč pro cizí. V případě nevýdělečných akcí typu
svatby bude pro domácí sál zdarma.
Byl změněn způsob gratulací jubilantům. Nově budou dostávat dárkový balíčekv hodnotě
250-300 Kč.
I nadále máte možnost oznámit úmrtí svých blízkých prostřednictvím obecního rozhlasu.
Služba je zdarma. Obracejte se na paní Žákovou.
Připomínáme, že senioři se scházejí každý měsíc. Nejbližší setkání se koná ve středu
7. května od 14 hodin v hospodě. K poslechu zahraje pan Matějovič.
Oslava dětského dne je naplánována na neděli 1. června od 14 hodin.
První letošní výlet je naplánován na sobotu 26. července. Pojedeme tentokrát do ciziny – do
Německa. Cílem je prohlídka města Budyšín a návštěva Dinoparku.

SETKÁNÍ SENIORŮ
ve středu 7. května od 14 hodin v hospodě
K poslechu hraje pan Matějovič.
DĚTSKÝ DEN
v neděli 1. června od 14 hodin
VÝLET DO DINOPARKU A BUDYŠÍNA
v sobotu 26. července
zpracovalaV.Žáková

