CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ 2/2006
Chlum - Drchlava - Maršovice
Ozýváme se s druhým letošním zpravodajem, ve kterém se chceme ohlédnout za
uplynulým rokem a pozvat vás na chystané akce.
V obci byly umístěny tři lavičky: na hřbitově, u kostela a pod návsí. Jejich cena je
3 100Kč za kus plus náklady na zabudování. Byly pořízeny na žádost starších občanů, zejména
při cestě na hřbitov. Doufejme, že dlouho vydrží.
V současné době probíhá oprava střechy kostela sv. Jiří a měla by ještě proběhnout
další etapa opravy střechy kostela sv. Mikuláše v Drchlavě. Na tyto akce se podařilo získat
příspěvek od státu a kraje. Obec se podílí částkou 180 000 Kč.
Dokončení opravy severní části ohradní zdi kostela sv. Jiří bylo přesunuto na příští rok.
Zatím byl pouze vybudován nový závěr rozbourané zdi. Náklady na celou akci jsou 140 000 Kč.
Letos budou ještě provedeny drobné zednické úpravy interiéru kostela (odstranění
skob, vyplnění děr apod.), které jsou hrazeny z dobrovolných příspěvků vybraných při mších a
koncertech - 5 000 Kč.
Bude dobudováno veřejné osvětlení v Drchlavě. Na tuto akci získala obec příspěvek od
kraje 190 000 Kč. Celkové náklady jsou 390 000 Kč.
Na konci roku bude provedeno ořezání stromů na hřbitově v Drchlavě. Náletové
dřeviny budou odstraněny. Budou poraženy nemocné a nevhodné stromy. Ostatní stromy budou
ořezány. Je to první krok úpravy hřbitova v Drchlavě. Hřbitov je velice zanedbaný, dalším úkolem
je oprava obvodové zdi a márnice. Náklady na ošetření stromů jsou 230 000 Kč.
V minulém roce byla na podnět obce vysázena třešňová alej při cestě na Vrchovany
(připomínáme, že náklady nesl SFŽP). Vykonavatel akce, firma Lundák Ralsko, bohužel stromy
neochránil proti okusu zvěří a drtivá většina stromů uhynula. Obec tuto chybu opakovaně
reklamovala – bez odezvy. Proto bude reklamace řešena právní cestou.
V nejbližší době budou na vaši žádost přemístěny dva kontejnery na plasty a na sklo do
horní části obce.
Na konci září proběhla v obci anketa. Ptali jsme se vás, co byste chtěli chtěli zlepšit a jak
jste spokojeni s prací zastupitelstva. Obdrželi jsme šestnáct vyplněných dotazníků. Z vašich
odpovědí vyplývá, že za nejdůležitější považujete opravy silnic, vybudování kanalizace a
fotbalového hřiště.
Silnice jsou opravovány průběžně. Zmiňovali jste zejména silnici přes obec, na Vrchovany a do
Drchlavy.
Kanalizace bude jistě úkolem příštích let. Je to akce velmi finančně a bohužel i technicky
náročná - v blízkosti obce není žádný vodní tok, do kterého by mohla být vypouštěna vyčištěná
voda z čističky.
Problémy s vybudováním řádného fotbalového hřiště se táhnou již několik let. Znovu
připomínáme, že tradiční fotbalové hřiště v pískovně není majetkem obce. Obec se pokusila
pozemek získat, ale požadovaná cena je příliš vysoká. Obec upravila vedlejší propůjčený
pozemek. Chlumští fotbalisté však stále dávají přednost původnímu hřišti a vznikají tak konflikty s
majitelkou pozemku.
Další akce v pořadí zájmu jsou oprava kostela, hřbitova a výstavba obecního úřadu. Nejméně vás
zajímá budování chodníků a výsadba alejí.

Co se týká správy obce, převážně kladně jste hodnotili úklid obce a zimní údržbu. Nejméně jste
spokojení s informovaností občanů a budováním občanské vybavenosti.
Získali jsme několik zajímavých podnětů a na jeden z nich hodláme hned reagovat.
V nejbližší době bude na obecní úřad umístěna schránka na vaše připomínky.
Rádi bychom, kdyby se ve schránce objevily vaše náměty na dětské hřiště. Současné hřiště u
hospody je údajně nevyhovující a matky odmítají na ně chodit. Kde a jaké hřiště byste si tedy,
matky, představovaly? Obec hodlá pořídit novou prolézačku – kde ji tedy chcete umístit a jaká by
měla být?
Rádi bychom s vaší pomocí vytvořili stálou expozici týkající se minulosti obce - jak
předválečné tak poválečné historie až do současnosti. Fotografie, pohledy, ukázky z kroniky a
podobně budou zkopírovány a s popisky budou umístěny v rámech do prostor chodby obecního
úřadu a hospody. Pokud někdo z vás má takové materiály (zejména fotografie), které by stálo za
to vystavit, velice uvítáme, pokud nám je zapůjčíte k okopírování – v pořádku vrátíme!
Opět proběhne "akce kominík“. Pokud si chcete nechat vyčistit komín, přihlaste se na
obecním úřadě. Ten samý kominík jako v loňském roce, pan Janovec, bude chodit 8. listopadu
dopoledne. Omlouváme se těm občanům (zejména v Drchlavě), kteří loni na kominíka čekali
marně. Doufáme, že letos již bude domluva lepší a na všechny se dostane.
Upozorňujeme na novou otevírací dobu knihovny upravenou tak, aby vám lépe
vyhovovala: pondělí a středa 17 – 18 hodin, sobota 9 – 11 hodin. Připomínáme, že v knihovně je
zdarma internet.
A teď již připravované akce:

4. listopadu – CHLUM PLNÝ STRAŠIDEL
od 14 hodin Strašidelný rej v hospodě – taneční zábava pro děti
od 17 hodin Lampionový průvod – pochod vesnicí, kde můžete potkat vodníka, ježibabu a
další strašidla

23. listopadu – SETKÁNÍ
Akce určená nejen seniorům, kde se mohou setkat se známými a přáteli z Chlumu, Drchlavy a
okolních vesnic. V programu vystoupí děti ze ZŠ Jestřebí.
od 14 hodin na sále

2. prosince – MIKULÁŠSKÁ
od 16 hodin na sále

17. prosince - VÁNOČNÍ KONCERT
vystoupí již tradičně skupina SoliDeo s gotickou, renesanční a barokní vánoční hudbou
hranou na historické hudební nástroje
od 14 hodin v kostele sv. Jiří

21. prosince – VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ
stejně jako loni zazpívají děti ze ZŠ Jestřebí
od 17 hodin na schodech kostela sv. Jiří

Veselé vánoce a šťastný nový rok!
Zpracovala V. Žáková

