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Ozýváme se s obecním zpravodajem, kterým se chceme ohlédnout za končícím rokem, sdělit,
co nás ještě čeká a pozvat vás na připravované akce:
Investice v letošním roce (uvedené náklady jsou dle rozpočtů):
Byl upraven hřbitov v Drchlavě. Nová střecha márnice 180 000 Kč. Byly vykáceny náletové
dřeviny a vysázeny nové stromy, upraven porost ve spodní části hřbitova - 160 000 Kč. Ještě
bude částečně doopravena obvodová zeď.
Buduje se nové veřejné osvětlení v Drchlavě. Oproti původnímu bude rozšířeno. Náklady
cca 700 000 Kč. Obec získala grant na vybudování osvětlení ve výši 270 000 Kč.
Buduje se sportovní hřiště v Drchlavě. Obec získala pozemek výměnou. Byl upraven terén a
zaseta tráva. Budou instalovány branky, ochranné sítě a přístřešek.
Bude položena nová krytina střechy na pohostinství. Cena opravy 407 000 Kč plus náklady
na odvětrání.
Byla opravena střecha bývalé hasičské zbrojnice 132 000 Kč. Obec se rozhodla tuto budovu
využít jako klubovnu pro mládež. Přilehlá garáž bude zbourána. Bude vybudován nový vchod
a okno, nová elektroinstalace.
V prostoru za hasičskou zbrojnicí bude vybudováno dětské a sportovní hřiště. Zatím byl
upraven terén. Budou instalovány prolézačky, posezení, zařízení sportovního hřiště, ochranné
sítě, ploty.
Byl vybudován bezbariérový nájezd do budovy pohostinství, knihovny a upraven vchod –
160 000 Kč.
Probíhá oprava křížku u cesty na Skalku, náklady 25 000 Kč. Obec získala grant 5 000 Kč.
Ve spolupráci s firmou Tarmac buduje obec cyklostezku, která propojí Chlum s Podolcem.
Zatím byla zprovozněna provizorní cesta.

Máme velkou radost, že se naši starší spoluobčané dali dohromady a zorganizovali si
pravidelná setkání. Setkání seniorů probíhá každé první pondělí v měsíci, v zimním období
od 14 hodin, v hospodě, která je v tu dobu otevřena pouze pro tuto společnost.
V prosinci – v pondělí 3. prosince, 14 hodin - proběhne sváteční setkání. Občerstvení na tuto
akci zajistí obec. Na setkání bude přítomen starosta, aby vyslechl vaše náměty a připomínky.
Doprava z Drchlavy bude zajištěna.
Obec se již několik let snaží postupně opravovat kostel sv. Jiří v Chlumu. V letošním roce
přispěla na jeho opravu částkou 336 000 Kč (oprava střechy věže kostela, přilehlého
schodiště a havarijní zajištění zdiva věže – oprava proběhne do konce roku).

Rádi bychom dali možnost i občanům podílet se na opravě této dominanty naší obce. Na
vánočním koncertě 15. prosince bude slavnostně vyhlášena sbírka na opravu kostela.
Budete včas informováni o čísle konta, na které můžete zasílat svoje příspěvky.
I v letošním roce dostali důchodci příspěvek na topení – 2 000 Kč na domácnost.
Obecní knihovna je otevřena každé pondělí a středu 17-18 hodin, v sobotu 9-11 hodin.
V knihovně je k dispozici internet zdarma.
Obecní kronika Chlumu zachycuje události od roku 1945. V současné době ji píše pan
Ing. Kamarád. V letošním roce byla kronika převedena do digitalizované podoby a ukázky
z ní se brzy objeví na internetových stránkách obce. Pokud máte zájem o kompletní kroniku z
let 1945-2004, obracejte se na paní Žákovou.
Informace o naší obci, včetně úřední desky, najdete na internetových stránkách obce
www.ou-chlum.cz
Do konce roku se ještě můžete zúčastnit těchto akcí:
LAMPIONOVÝ PRŮVOD
v sobotu 3. listopadu od 17 hodin
neboli Chlum plný strašidel
sraz před obecním úřadem.
SETKÁNÍ SENIORŮ
v pondělí 3. prosince od 14 hodin v hospodě
Na tomto výročním setkání nabídne seniorům pohoštění obec a mohou se těšit i na účast
pana starosty.
Pro občany z Drchlavy bude zajištěn odvoz – odjezd z Drchlavy v 13.45 hodin
MIKULÁŠSKÁ
v sobotu 8. prosince od 16 hodin na sále
Tentokrát jsme pro vás kromě tradiční nadílky připravili i možnost zazpívat si karaoke.
Budeme rádi, když přinesete z domova trochu cukroví.
Vyhlašujeme soutěž o nejhezčí vánoční ozdobu – ozdoby vlastní výroby noste do knihovny.
Nejhezčí ozdoba bude vyhodnocena na Mikulášské.
VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
Vánoční koledy nám již tradičně přijedou zazpívat děti ze ZŠ Jestřebí (Provodín).
Zpívání na schodech kostela proběhne v posledním předvánočním týdnu - termín bude
upřesněn.
Nabídneme vám čaj a svařené víno.
VÁNOČNÍ KONCERT
V sobotu 15. prosince od 16 hodin v kostele sv. Jiří
Tentokrát přijede za doprovodu kytary zazpívat Svatopluk Karásek.

Zpracovala Veronika Žáková

