● www.chlumany.cz ● ročník 1 ● číslo 1 ● březen 2008 ● vychází občas ●
Slovo úvodem :
Vážení spoluobčané,

dostává se Vám do ruky první číslo Chlumanského občasníku. Jak vyplývá již z názvu, bude vycházet „občas“.
Podle naší současné představy by to mělo být zhruba dvakrát ročně, a to v průběhu dubna/května a listopadu/prosince.
Občasník by měl obsahovat ty nejdůležitější informace pro Vás – obyvatele naší obce – o aktuálním dění, plánovaných
akcích, ohlédnutí se, hodnocení..., ale také třeba odpovědi na Vaše dotazy a připomínky.

/Podobné a detailnější informace, které naleznete v občasníku, dostanou účastnící veřejné schůze v obci./
Věříme, že Chlumanský občasník přispěje k větší informovanosti Vás všech a budeme rádi, pokud se do jeho přípravy
zapojíte. Uvítáme i Vaše názory, náměty i připomínky .
Ivana Vlková
starostka

V dnešním Chlumanském občasníku naleznete :
–

přehled akcí, které budou v letošním roce spolufinancovány z dotačních titulů

–

vyhodnocení Ankety spokojenosti obyvatel Chluman 2007 / vyjádření k jednotlivým bodům na veřejné schůzi/

–

statistika odpadů za rok 2007 a základní informace k odpadovému hospodářství v obci

–

sloupek hasičů SDH Chlumany

–

aktuální akce a termíny

–

sociální záležitosti : významná jubilea a narozené děti

–

vložená příloha : harmonogram svozu odpadu, termíny poplatků 2008

Přehled akcí, které budou podpořeny ze státních, evropských a krajských dotací :
schválené :
⇨ přestavba Centra občanské vybavenosti
celkové náklady :

7.379.841,- Kč

dotace :

4.496.355,- Kč

⇨ rekonstrukce historického centra obce
celkové náklady :

200.000,- Kč

dotace :

120.000,- Kč

⇨ technická a dopravní infrastruktura

/ veřejný rozhlas, chodníky, mobiliář/:
celkové náklady :
dotace :

971.500,- Kč
874.350,- Kč

⇨ turistický navigační systém/MVB
celkové náklady :

430.000,- Kč

dotace :

300.000,- Kč

⇨ vodojem :
celkové náklady :
dotace :

100.000,- Kč
70.000,- Kč
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zatím bez vyjádření :
⇨ nasvícení kapličky :
celkové náklady :

⇨ odbahnění rybníka :

50.000,- Kč

celkové náklady :

⇨ autobusové zastávky :
celkové náklady :

⇨ hasiči :

300.000,- Kč

celkové náklady :

3.000.000,- Kč
50.000,- Kč

neschválené :
⇨ informační body na cyklostezce :
celkové náklady :

⇨ dětské hřiště

40.000,- Kč

celkové náklady :

500.000,- Kč

Vyhodnocení Ankety spokojenosti obyvatel Chluman 2007:
Počet oslovených domácností :

111

Počet vrácených anketních lístků :

17

15%

Z toho :
Anonymních
Podepsaných

5
12

29%
71%

15

88%

Četnos t odpovědi
5
4
4
4
4
3
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% z odpovědí na otázk u
33%
27%
27%
27%
27%
20%
20%
13%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%

Odpově ď na je dnotli vé otázky :
1. v obci se mi l íbí
Odpověď
Úprava veřejných prostranství
Akce pro ženy
Zvelebování obce
Akce pro děti
Kulturní akce
Oprava cest
Čistota obce
Zřízení školního autobusu
Výstava o F.V.Čechovi
Oprava požární nádrže
Přechod pro chodce
Systém třídění odpadu
Místní prodejna
Péče o zeleň
Zrušení brigád
Uspořádání ankety
Podoba veřejných schůzí

2. co se mi v obci ne líbí.../jak bych to změ nil/a …
Odpověď
Zimní údržba místních vozovek a chodníků
Volně pobíhající psi
Malé zviditelnění MŠ
Autobusová zastávka Chlumany a mládež, odpadky a koš
Komunikace směr VB – chodníky
Zrušení brigád
Požární nádrž bez oplocení
Rychlost aut na místních komunikacích – zpomalovací pruhy
Způsob rozhodování zastupitelstva na VJZ
Způsob projednávání rozpočtu – nejdříve na veřejné schůzi
Osvětlení vánočního stromu 2007
Informace rozhlasem – znovu zavést vč. Hudby
Kanalizace
Psí exkrementy
Neschopnost komunikace s občany
Autobusová zastávka Kocanda – chybí

14

82%

Četnos t odpovědi
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% z odpovědí na otázk u
21%
14%
14%
14%
14%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
7%
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3. jiné připomínky, námě ty, poznámky …
Odpověď
Kanalizace + ČOV
Snížení rychlosti v obci a dopravní omezení vč. Přilehlých křižovatek
Úsporná opatření pro nakumulování financí pro příští volební období/ČOV/
Oplocení požární nádrže
Instalace laviček na autobusových zastávkách v obci
Silniční obchvat obce
Vyčištění koryta Chlumanského potoka
Nabídka stavebních parcel
Přístřešek místo autobusové zastávky na Kocandě
Stálé umístění kontejneru na NO
Kompletní zimní údržba obce
Zpomalovací retardéry uvnitř obce
Výstavba bytů

12

71%

Četnos t odpovědi
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

% z odpovědí na otázku
25%
17%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%
8%

Pře hle d odpadů tun/rok - 2007

komunální
odpad
papír

2,4 2,3
2,4
2,3

plast

1,7

sklo
železo

35

objemný
odpad

Odpady 2007 :
Komodita
komunální odpad
papír
plast
sklo
železo
objemný odpad

1.Q
11,5
0,29
0,40
0,52
0
0

2.Q
6,8
0,45
0,53
0,83
0
0

3.Q
8,3
0,53
0,74
0,54
0
2,34

4.Q
8
0,44
0,57
0,54
2,38
0

celkem tun rok 2007
35
1,7
2,3
2,4
2,4
2,3

Dále v naší obci třídíme hliník ve spolupráci s Mateřskou školou v Chlumanech.
Pro zlepšení situace v oblasti třídění odpadů jsme v roce 2007 pořídili dva nové kontejnery na tříděné sklo a
v roce 2008 v 1. čtvrtletí jsme nakoupili dva další kontejnery (jeden na plast a jeden na papír).
Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Michaela Jůzková
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Sloupek hasičů SHD Chlumany :
Oznamujeme členům i občanům, že 3.5.2008 se koná okrsková soutěž
v požárním sportu ve Vlachově Březí. Začátek bude ještě upřesněn.

Dále upozorňujeme na dodržování lhůty pro čištění komínů, a to minimálně 2x do roka. Při nedodržení těchto
termínů může dojít k zahoření komína a následnému požáru. Že je to opravdu možné, jste se mohli v praxi

přesvědčit : v letošním roce hořely již 2 komíny v obci a jen všímavostí občanů a včasným zásahem nedošlo k
požáru obytných stavení. Jelikož jsou tyto domy v zástavbě, byli by v případě požáru ohroženi i sousedé,
proto ještě jednou apeluji na všechny občany, aby toto nepodceňovali.

Číslo na kominíka, který Vám komín rád vyčistí : 606 403 823 pan Beneš.
Josef Brouček, starosta SDH Chlumany
Aktuální akce a termíny :
veřejná schůze :

25.dubna 2008

informace, diskuse a odpovědi pro všechny zájemce o dění v obci
 sběr použitého elektrozařízení:

8.-11.května 2008

nformace na www.chlumany.cz odkaz “aktuální soubory“
stavění májky, lampionový průvod :

30.dubna 2008

Den dětí :

1.června 2008

zábavné odpoledne pro děti s pohádkovým představením
Den pro celou rodinu :

19.července 2008

zábavné odpoledne pro děti a jejich rodiče s večerní taneční zábavou a grilování
Splatnost poplatku za svoz odpadu :

31.července 2008

Narodili se v roce 2007 :

Šlemarová Klára
Kotrcová Rozálie
Bláha Matěj

Významné životní jubileum v letošním roce oslaví :
Kotrc Václav (75)

Holíková Marie (85)

Lencová Alžběta (75)

Sýkorová Anna (86)

Chánová Marie (75)

Ouředník Miroslav (87)

Marešová Jarmila (80)

Svobodová Emilie (87)

Ouředníková Božena (80)

Capouchová Albína (89)

Jakoubková Marie (80)

Toman Bohumil (89)

Nováková Jarmila (85)

Vachulka Tomáš (94)
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