ZPRAVODAJ
Chlum

–

Drchlava

1/2006
–

Maršovice

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás informovali o současném dění v naší obci a zároveň vás pozvali na blížící se
akci - Oslavy sv. Jiří. Tuto dobu jsme vybrali pro oslavy podle patrona kostela v Chlumu,
svatého Jiří (svátek 24. dubna).
Oslavy se konají v sobotu 22. dubna na sále v Chlumu. První část bude provázena
vystoupením dětí ze Základní školy v Jestřebí. Budete mít možnost vznést své dotazy na
starostu obce a ostatní zastupitele. Začátek je v 17 hodin.
Večer se pak na sále koná zábava. Hrát bude skupina Fantasia Music. Vstupné je zdarma.
Začátek v 19.30 hodin.
Při Oslavách si můžete prohlédnout nově opravenou hospodu. Bylo kompletně
rekonstruováno sociální zařízení a úpravami prošla i vlastní místnost hospody (přesunuta
přepážka, nové linoleum, nové rozvody). Oprava stála 314 000 Kč.
Hospoda má nové provozovatele – pana Matějoviče a paní Vyhnanovskou. Otevřeli začátkem
dubna v krásně upravených prostorách.
Rádi bychom 30. dubna oslavili svátek Čarodějnic. Zveme všechny děti na lampionový
průvod, který bude vycházet od pohostinství ve 20 hodin. Zamíří k velkému ohni na louce pod
hřbitovem. Těšíme se na májku.
Bylo dokončeno fotbalové hřiště v bývalé pískovně – byly umístěny nové branky. Doufáme,
že se dočkáme zápasu s okolními obcemi.

Nyní k akcím, které by měly proběhnout v letošním roce:
V Drchlavě by měla být konečně vybudována protipovodňová hráz chránící zdroj pitné
vody. Dlouhý čas si vyžádalo vypracování projektu i sehnání potřebných povolení.
Obec zažádala o dotaci na dobudování veřejného osvětlení v Drchlavě (rozpočet 390 000
Kč) a ořezání stromů na Drchlavském hřbitově (rozpočet 230 000 Kč). Podle výsledků
přidělování dotací proběhnou tyto akce buď v plném rozsahu nebo částečně.
V obci Chlum by měla být opravena místní komunikace vedoucí k bývalé školce. Rozpočet
290 000 Kč.
Měl by být vybudován bezbariérový přístup – nájezd - do kulturního domu.
Měla by být opravena požární nádrž v horní části obce.
Dále bude dokončena oprava ohradní zdi kostela. Rozpočet akce 140 000 Kč.
Přestavba bytů v prvním patře obecního úřadu je zatím ve stádiu vyřizování povolení.

Všechny důležité informace o obci se dozvíte na nových internetových stránkách obce.
Adresa je: www.ou-chlum.cz
Znovu připomínáme, že v obecní knihovně je zdarma k dispozici internet. Nová otvírací
doba knihovny je pondělí, středa a pátek 16-17 hodin. Od léta bude knihovna otevřena o
víkendu.

Dále informujeme o projektu firmy JMJ Invest Praha, která plánuje vystavět u Drchlavy
komplex asi třiceti rodinných domků. Obec firmě prodávala část pozemků. Projekt je k
nahlédnutí na obecním úřadě nebo na internetových stránkách obce.

Oslavy sv. Jiří
sobota 22. dubna
hospoda na Chlumu
17 hodin – vystoupení dětí ZŠ Jestřebí, debata se zastupiteli
19.30 hodin – zábava, hraje Fantasia Music, vstup zdarma

Čarodějnice
neděle 30. dubna
20 hodin - lampionový průvod od hospody
20.30 hodin zapálení velkého ohně na louce pod hřbitovem

Zpracovala V.Žáková

