CHLUMSKÝ ZPRAVODAJ
2/2005
Chlum – Drchlava – Maršovice
Obracíme se na Vás s posledním letošním zpravodajem.
V prvé řadě bychom chtěli poděkovat těm, kteří se zúčastnili nedávné brigády na úklid obce.
Ale nejen těm. Poděkování si zaslouží i ti, kteří udržují okolí svého domu během celého roku.
V současné době se připravuje rozpočet na rok 2006. Uvítali bychom Vaše nápady a připomínky,
co by se mělo v obci zlepšit, opravit, vybudovat. Ze zatím plánovaných akcí jmenuji: dokončení
ohradní zdi kostela, protipovodňová zídka v Drchlavě, bezbariérový přístup do knihovny, přestavba
obecních bytů.
Plánujeme také kulturní a společenské akce. Opět bychom přivítali Vaše připomínky k chystaným
akcím. Jsou to tyto akce: dětský karneval, pouť sv. Jiří, čarodějnice a stavění májky, dětský den,
drakiáda, strašidlení, mikulášská, vánoční koncert, setkání občanů se starostou, setkání seniorů se
starostou.
Výhledově plánujeme dva výlety: Adršpašské skály, ZOO Chomutov.
Velmi bychom uvítali pomoc zejména rodičů a prarodičů při přípravě akcí. Pomoci je možno při
úklidu, organizaci (například připravit hry a soutěže na dětský den nebo si zahrát strašidlo při
strašidlení).
Velkou proměnou prošla obecní knihovna. Je přestěhovaná do velmi útulných prostor
přebudovaných bývalých šaten pohostinství. Kromě obvyklých služeb půjčování knih nabízí služby
nové. Jednou z nich je donáška knih domů pro starší občany, kteří nemohou sami docházet do
knihovny. Službu si individuálně domluvte s knihovnicí.
V rámci grantu Libereckého kraje jsme získali zdarma počítač, tiskárnu, kopírku, skener a provoz
internetu. Tyto služby tedy můžete využít:
internet zdarma (spuštěno pravděpodobně v prosinci)
práce na počítači zdarma (například pokud potřebujete něco napsat)
kopírování A4
černobílý tisk A4
barevný tisk A4
skenování a tisk A4
disketa

2 Kč
15 Kč
30 Kč
50 Kč
10 Kč

Ještě připomínám otevírací dobu knihovny: pondělí a středa 16 – 17 hodin.

A teď již pozvánky na nejbližší akce:

Mikulášská
sobota 3. prosince, 16 hodin, na sále
Tradiční předvánoční setkání a čertovská nadílka.
Ještě připomínám, že úklid a výzdoba sálu bude probíhat ve čtvrtek 1.12. od 14 hodin.

Pečení perníčků
úterý 6. prosince, 16 hodin, v knihovně
Pro všechny zájemce, budeme společně péct a zdobit perníčky.

Setkání seniorů se starostou
čtvrtek 8. prosince, 15 hodin, v knihovně
Pozveme všechny seniory do útulného prostředí knihovny, kde si mohou pohovořit se starostou a
mezi sebou. Občerstvení zajištěno.

Vánoční koncert
neděle 18. prosince, 14 hodin, kostel sv. Jiří
Již tradiční vystoupení hudební skupiny SoliDeo přinese pravou vánoční náladu. Vstup zdarma.

HEZKÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK!

Zpracovala Veronika Žáková

