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Zdravíme vás s prvním letošním zpravodajem.
Tak Chlum má opět jednu raritu – májku uprostřed léta. Stejně jako bývá májka v květnu ozdobou a
pýchou těch, kteří ji postavili (a celé vesnice), bývá pak jejich ostudou (a bohužel i celé vesnice),
pokud stojí ještě na konci července. To asi že pod ní tak rádi sedávají...
Letos se o údržbu obce starají čtyři pracovníci na veřejně prospěšných pracích: J. Beránek, J.
Šarboch, J. Jeřábek a M. Šnáblová. Děkujeme.
Obec zakoupí sekačku se sběrným košem a mulčovačem pro údržbu obecní zeleně. Urychlí a
usnadní práci lidem na veřejně prospěšných pracích při sekání větších ploch. Uplatní se i při sekání
fotbalového hřiště. Sekačka bude stát do 25 000 Kč.
Byl zakoupen nový počítač pro potřeby obecního úřadu v ceně 32 000 Kč.
Na začátku roku byly opraveny dva úseky místní komunikace (nahoru z návsi a ke statkovým
domům) v ceně 95 000 Kč.
V letošním roce proběhne první fáze dlouho připravovaného projektu na odvod dešťové vody v
Drchlavě.
Do zimy by mělo být vybudováno nové elektrické topení na obecním úřadě.
Obec získala 45 000 Kč od Ministerstva životního prostředí na výsadbu třešňové aleje u silnice na
Vrchovany.
Z dobrovolných příspěvků získaných při slavnostní mši a koncertech v kostele sv. Jiří v Chlumu
budou provedeny drobné zednické opravy interiéru, aby se prostředí zdevastovaného kostela
trochu zkultivovalo.
V září bude probíhat oprava hradební zdi kostela v Chlumu. Měl by být vyplněn největší otvor
na severní straně. Bude rozebrána padající část, vybudovány základy z betonu a zeď nově
vystavěna ze štuků. Obec se na opravě podílí částkou 50 000 Kč, 40 000 Kč jde z grantu
Libereckého kraje.
Měla by proběhnout druhá fáze opravy střechy kostela sv. Mikuláše v Drchlavě. Byla získána
částka 275 000 Kč jako příspěvek na obnovu kulturních památek z Libereckého kraje. Obec se na
opravě nepodílí.
V létě se uskuteční stěhování obecní knihovny do nově upravené místnosti v bývalé šatně
pohostinství. V této souvislosti proběhlo další vyřazování přebytečných knih. Byly vyřazeny i
knihy zdvojené – tedy pěkné! Můžete si je prohlédnout a případně zakoupit v knihovně za 5 Kč.

Od června se o internetové stránky obce stará Ondřej Suchánek.
Adresa je http://volny.cz/ou.chlum
V sobotu 20. srpna pořádá obec zájezd na hrad Houska a na rozhlednu na Vrátenské hoře.
Odjezd je v 8.45 hodin z návsi v Chlumu, návrat okolo 16 hodiny. Doprava je zdarma, vstupné si
každý platí sám.
Na Housce je možné jít na prohlídku hradu. Ten den je připraven program "Oživená historie –
renesance". Na nádvoří hradu se koná jarmark, ukázky řemesel, šerm, tanec.
Po prohlídce hradu je možné udělat zastávku na oběd v některé hospůdce pod Houskou – záleží na
domluvě.
Rozhledna na Vrátenské hoře je dosažitelná po asi 1 km dlouhé, nenáročné procházce.
Přihlásit se můžete do 18. srpna na obecním úřadě.
ZÁJEZD – SOBOTA 20. 8. - HRAD HOUSKA – ROZHLEDNA NA VRÁTENSKÉ HOŘE

I na letošní rok jsme připravili schůzku občanů se starostou. Koná se v sobotu 3. září,
od 16 hodin. Na této schůzce se můžete zeptat na otázky, které vás zajímají, vyjádřit nesouhlas s
prací zastupitelstva nebo přednést své návrhy na zlepšení života v obci.
Dále připomínáme, že se můžete zúčastnit i kterékoli schůze obecního zastupitelstva, nejbližší se
koná 31. srpna v 18 hodin.
SETKÁNÍ SE STAROSTOU – SOBOTA 3. 9. - 16 HODIN

Hezký zbytek léta!

Zpracovala Veronika Žáková

