Program obnovy vesnice obce Chlum
aktualizace březen 2016
Obec Chlum je malá vesnice v Severních Čechách, v okresu Česká Lípa.
Trvale hlášených obyvatel k 1.1. 2016: 248
výměra: 1517,1 ha
nadmořská výška: 330 m.n.m.
Správní území tvoří obce Chlum, Drchlava, Maršovice.
Drchlava i Maršovice jsou obce vzdálené asi 2 km od Chlumu, slouží převážně
k rekreaci.
Obec Chlum je členem dobrovolného svazku obcí Máchův kraj.
V roce 2009 se obec stala členem LAG Podralsko.
Obec má zpracovaný územní plán.
V obci se nachází kulturní dům se sálem, pohostinstvím a salónkem.
V centru obce je dětské hřiště a multifunkční sportovní hřiště.
Na správním území stojí několik památkově chráněných domů, boží muka, kostely
sv. Jiří v Chlumu a sv. Mikuláše v Drchlavě.
Obec se k Programu obnovy vesnice přihlásila v roce 2005.
V roce 2015 byl program aktualizován.
Místní POV schvaluje zastupitelstvo.
Aktualizovaný program je v souladu s územním plánem.
KULTURNÍ, OSVĚTOVÉ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE
V obci již několik let úspěšně pracuje kulturní komise. Skládá se ze zástupce
obecního zastupitelstva a občanů – tak je zajištěna dobrá komunikace s vedením
obce. Ve spolupráci s obcí komise iniciuje a organizuje společenské a kulturní akce.
Většina akcí je hrazena obcí.
Každoroční akce
Karneval
Čarodějnice
Dětský den
Chlumská pouť
Chlum plný strašidel
Mikulášská
Vánoční setkání seniorů
Kulturní a společenské akce
V roce 2014 proběhly Oslavy výročí 750 let první písemné zmínky o obci.
K této příležitosti byla vydána publikace o historii obce a instalována výstava
historických fotografií obce v salónku kulturního domu.
Obec se rozhodla chce pořádat obdobnou oslavu v menším rozsahu každý rok –
založit tradici Chlumské poutě. Realizovala ji již v roce 2015 a hodlá ji realizovat ve
stejném termínu (druhá sobota v září) i v příštích letech.
Dále zavádí tradici Svatojiřské zábavy.

Zájezdy
1-2x ročně
pro děti i pro dospělé – návštěva pamětihodností, zoologických zahrad, přírodních
zajímavostí, výstav
Obecní kronika
Vedena od roku 1949, takřka nepřetržitě.
Obecní zpravodaj
Vydáván 1x ročně.
Informuje o plánovaných a uskutečněných investičních akcích a o plánovaných
kulturních akcích.
Internetové stránky obce
Informují o aktuálních událostech, historii obce, památkově chráněných objektech.
Počátkem roku 2010 vytvořeny nové stránky, které splňují všechna závazná pravidla.
Obecní knihovna
Spolupracuje s Městskou knihovnou v České Lípě.
Zapojena do projektu Internetizace knihoven.
Poskytuje veřejný internet.
Otevřena 3x týdně v letním období a 1x týdně v zimním období.
ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ
V okolí obce funguje soukromá zemědělská výroba.
Na území obce působí firma Filtrační písky zabývající se zpracováním písku.
V obci je jeden obchod, jedno pohostinství, dvě ubytovací zařízení.
V roce 2016 obec vytvořila dvě stálá pracovní místa na údržbu obce.
ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY
Obec Chlum je okrouhlice rozložená na členitém, kopcovitém terénu. Lež pod
Maršovickým kopcem, který vlivem těžby postupně mizí.
Obec Drchlava se nachází ve velmi členitém terénu.
V obou obcích jsou roubené domy a charakteristická rozložitá kamenná stavení.
V Chlumu byla původní zástavba narušena stavbou bytových domů a kulturního
domu. Dominantou obcí Chlum i Drchlava jsou kostely.
V obci Maršovice zbylo z původní zástavby velice málo domů. Dnes má podobu
chatařské a chalupářské osady.
Obec postupně opravuje budovy, které jsou v jejím majetku:
- č.p. 95: budova obecního úřadu,obecní knihovna a část je pronajmuta jako bytový
prostor. V roce 2016 bude opravena fasáda budovy.
- č.p. 81: dvě bytové jednotky, v přízemí bude vybudována třetí bytová jednotka
- kulturní dům: pohostinství, sál, salónek – obec průběžně opravuje a zvelebuje
- bývalá hasičská zbrojnice: využívána jako zázemí pro pracovníky VPP a sklad
Obec spolupracuje s majitelem a správcem kostelů sv. Jiří v Chlumu a sv. Mikuláše
v Drchlavě - Římskokatolickou církví. Oprava obou objektů bohužel není prioritou
jejich správce a v posledních letech příliš nepokročila, ačkoli jsou ve velmi špatném
stavu.

Obec svépomocí opravila ohradní zeď kostela a hřbitova v Chlumu, márnici
v Drchlavě, kapličku v Chlumu.
Obec nevlastní pozemky vhodné pro výstavbu.
ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A. ZKVALITNĚNÍ OBČANSKÉ
VYBAVENOSTI A TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY
Dětské a sportovní hřiště
V centru obce Chlum je dětské hřiště a multifunkční sportovní hřiště. Sportovní hřiště
nedosahuje velké kvality povrchem, velikostí a ohrazením. Obec bude usilovat o
vybudování plně vybaveného multifunkčního sportovního hřiště. Zatím nevlastní
pozemky vhodné pro jeho vybudování.
V obci Drchlava je fotbalové hřiště s krytým posezením a ochrannými sítěmi.
V horní části obce Chlum se buduje hrací plocha. U hřiště je kryté posezení, lavičky a
ochranné sítě.
Autobusové zastávky, informační panely, veřejné prostranství
Autobusové zastávky jsou průběžně udržovány. Bude instalováno osvětlení
zastávky na hlavní silnici – projekt je ve fázi schvalování příslušnými úřady.
Ve spolupráci se svazkem obcí Máchův kraj byly instalovány turistické informační
panely.
Byly instalovány nové směrové a informační tabule.
Místní komunikace
Obec systematicky opravuje místní komunikace.
V roce 2015 obec opravila příjezdovou komunikaci do Maršovic.
Obec opravila komunikaci spojující horní a spodní část obce Drchlava.
Obec opravila náves v Drchlavě.
Obec usiluje o opravu příjezdových komunikací, které nejsou v jejím majetku – v roce
2015 byla opravena silnice do Drchlavy.
Hřbitovy
Obec udržuje hřbitovy v Chlumu a Drchlavě.
Opravila ohradní zeď hřbitova v Chlumu, opatřila ji novými záklopovými deskami.
Obec opravila kapličku na hřbitově v Chlumu, márnici v Drchlavě.
Veřejné osvětlení
Je prováděna pravidelná údržba veřejného osvětlení.
Bylo vybudováno veřejné osvětlení v Maršovicích, v roce 2016 bude rozšířeno.
Je plánováno rozšíření osvětlení v Drchlavě.
V roce 2016 budou vyměněny lampy veřejného osvětlení v Chlumu za úsporné a
ekologické LED lampy. Obdobná výměna lamp v Drchlavě je plánována v horizontu
pěti let.
Veřejná doprava
Do obce Chlum zajíždí několikrát denně autobusová linka spojující města Dubá a
Česká Lípa.
Podařilo se zajistit, aby alespoň jednou denně v pracovních dnech zajížděla i linka
spojující Prahu a Rumburk.

Obec usiluje o zajíždění autobusu do Drchlavy.
Cyklostezky, hippostezky, polní cesty
Obec začlenila do svého územního plánu vybudování několika cyklostezek a
hippostezek. Ve spolupráci se svazkem obcí Máchův kraj usiluje o získání dotací na
jejich vybudování.
Obec vybudovala náhradní cestu na Podolec. Původní cesta byla zabrána těžařskou
společností. Pozemky obec získala v rámci pozemkových úprav. Chystá zpevnění
cesty a výsadbu stromů kolem ní.
Obec pečuje o polní cesty, čistí je a vysazuje aleje ovocných stromů.
Plánuje zpevnění polních cest do lesa, na „Házovo“.
V roce 2015 byla státem vybudována cesta podél sadu vedoucí ze silnice na
Vrchovany.
Bezpečnost dopravy
Obec vybudovala retardér u dětského hřiště v Chlumu.
Čistírna odpadních vod
Obec začlenila do svého územního plánu vybudování čistírny odpadních vod.
V příštích letech se pokusí sehnat finanční prostředky na její vybudování.
OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY
Obec má vypracovaný plán údržby veřejné zeleně.
Zeleň je pravidelně ošetřována a je vysazována nová zeleň.
Obec bude dále usilovat o vysazování stromů podél cest. Byly vysázeny ovocné
stromy podél cesty do Vrchovan a na „Házovo“ (ve spolupráci se ZŠ Jestřebí).
Byly vysázeny stromy podél příjezdové komunikace do Chlumu.
Byl vysazen vánoční strom.
Obec systematicky opravuje drobné památky na svém území.
HLAVNÍ CÍLE A PRIORITY
Usilovat o opravu příjezdových komunikací, které nejsou v majetku obce.
Pokračovat v rekonstrukci místních komunikací.
Zajistit údržbu polních cest vycházejících z obce (do Podolce, na „Házovo“, cesty do
lesa).
Pokračovat v budování a údržbě zeleně – vysazovat stromy podél polních cest.
Vybudovat cyklostezky a hippostezky – ve spolupráci se svazkem obcí Máchův kraj,
LAG Podralsko - hradit podíl na dotacích.
Podílet se na opravě kostelů sv. Jiří a sv. Mikuláše – hradit podíl na dotacích.
Získat vhodný pozemek na vybudování multifunkčního sportovního hřiště.
Usilovat o zajíždění autobusu do obce Drchlava.
Opravit fasádu obecního úřadu.
Vyměnit lampy veřejného osvětlení v Chlumu za ekologické a úsporné LED lampy.
V Chlumu 20. března 2016
Josef Vítek
starosta obce

Veronika Žáková
místostarostka obce

