Program obnovy vesnice obce Chlum
aktualizace červen 2019
Obec Chlum je malá vesnice v Severních Čechách, v okresu Česká Lípa.
Trvale hlášených obyvatel: 244
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, 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 nízké kvality.
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. Má zástupce i z obce Drchlava.
Ve spolupráci s obcí komise iniciuje a organizuje společenské a kulturní akce.
Většina akcí je hrazena obcí. Jsou pravidelně se opakující i příležitostné – např.
oslava stého výročí založení České republiky.
Každoroční akce
Karneval
Dětský den
Chlum plný strašidel
Mikulášská
Čarodějnice
Vánoční setkání seniorů
Svatojiřská zábava
Chlumské slavnosti
Zájezdy
1-2x ročně
pro děti i dospělé – návštěva pamětihodností, zoologických zahrad, přírodních
zajímavostí, výstav (Země živitelka)
Společenské organizace
Klub příležitostných turistů - neformální sdružení, pořádá výlety, spolupracuje
s kulturní komisí

Myslivecký spolek Chlum-Šedina - registrovaný spolek, první zmínky jsou již od roku
1945, ale řádná myslivecká společnost byla utvořena po roce 1954. Hlavním cílem je
výkon práva myslivosti. Spolek spolupracuje s obcí při kulturních akcích.
Tvoření – výtvarné dílny pro děti
Spolupráce s Národním památkovým ústavem Praha – v Chlumu se konají kurzy na
opravu památek
Kurzy angličtiny pro dospělé
Brigády na sázení stromků – organizovány spolu s novým lesním hospodářem
Obecní kronika
Vedena od roku 1949, takřka nepřetržitě.
V polovině roku 2009 byl určen nový kronikář – občanka obce
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 1x týdně.
ROZVOJ HOSPODÁŘSTVÍ
V okolí obce funguje soukromá zemědělská výroba.
Na území obce působí firma Filtrační písky zabývající se zpracováním písku, katr na
zpracování dřeva.
V obci je jeden obchod, jedno pohostinství, jedno ubytovací zařízení.
ZACHOVÁNÍ, OBNOVA A ÚDRŽBA VENKOVSKÉ ZÁSTAVBY
Obec Chlum je okrouhlice rozložená na členitém, kopcovitém terénu. Lež pod
Maršovickým kopcem, který, bohužel, 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
č.p. 81: dvě bytové jednotky (jedna z nich opravena v roce 2013), v přízemí bude
vybudována třetí bytová jednotka
kulturní dům: pohostinství, sál, salónek – obec průběžně opravuje a zvelebuje, byla
provedena výměna topných těles, oken, opravena střecha dřevníku

bývalá hasičská zbrojnice - využívána jako zázemí pro pracovníky VPP a sklad
Obec buduje parkovací místa v okolí bytových domů.
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. V letošním roce by měla proběhnout oprava části fasády
kostela v Chlumu, obec se finančně podílí na opravě.
Obec svépomocí opravila ohradní zeď kostela v Chlumu.
Obec nevlastní pozemky vhodné pro výstavbu.
ÚPRAVA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ A. ZVKALITNĚNÍ 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 hřiště.
V obci Drchlava je fotbalové hřiště s krytým posezením a ochrannými sítěmi.
V horní části obce Chlum se buduje větší hřiště na fotbal. U hřiště je kryté posezení,
lavičky a ochranné sítě.
Obec usiluje o změnu územního plánu a vytyčení nových ploch určených pro sport.
Autobusové zastávky, informační panely, veřejné prostranství
Autobusové zastávky jsou průběžně udržovány.
Ve spolupráci se svazkem obcí Máchův kraj byly instalovány turistické informační
panely.
V roce 2014 byly instalovány nové směrové a informační tabule.
Obec buduje autobusový záliv v Drchlavě, který je podmínkou toho, aby byla
zachována autobusová linka do obce.
Místní komunikace
Obec systematicky opravuje místní komunikace.
Obec opravila příjezdovou cestu na Maršovice.
Byly opraveny příjezdové silnice do Drchlavy a Chlumu.
Byl vybudován obchvat Chlumu, který by měl odklonit zemědělské a těžké stroje ven
z obce.
Obecní rozhlas
Byl vybudován nový veřejný rozhlas v obci Chlum a byl rozšířen do obce Maršovice.
V Drchlavě bude instalován po rekonstrukci veřejného osvětlení.
Hřbitovy
Obec udržuje hřbitovy v Chlumu a Drchlavě.
Opravila ohradní zeď hřbitova v Chlumu, opatřila ji novými záklopovými deskami.
Byla opravena kaplička na hřbitově v Chlumu, márnice u hřbtova v Drchlavě.
Plánuje se oprava poškozené zdi hřbitova v Drchlavě.

Veřejné osvětlení
Je prováděna pravidelná údržba veřejného osvětlení.
Bylo vybudováno veřejné osvětlení v Maršovicích.
V Chlumu byly vyměněny lampy veřejného osvětlení za ekologické (s pomocí dotace
z Libereckého kraje).
Je plánováno rozšíření veřejného osvětlení v Drchlavě.
V souvislosti s rekonstrukcí nízkého napětí v Drchlavě bude provedena rekonstrukce
veřejného osvětlení.
Veřejná doprava
Do obce zajíždí několikrát denně autobusová linka spojující města Dubá a Česká
Lípa.
Obec buduje autobusový záliv, aby zajistila udržení linky přes Drchlavu.
Další dopravní spojení je zajištěno autobusovou zastávkou na hlavní silnici jeden
kilometr od obce Chlum, linka Praha - Česká Lípa.
Cyklostezky, hippostezky, polní cesty
Obec začlenila do svého územního plánu vybudování několika cyklostezek a
hippostezek. Pokouší se sehnat finanční prostředky 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. Požádala o dotaci na zpracování projektové
dokumentace na vybudování cyklostezky.
Obec pečuje o polní cesty, čistí je a vysazuje aleje ovocných stromů.
Obec opravila polní cestu do lesa („na Házovo“).
Bude opravena horní polní cesta do lesa.
Čistírna odpadních vod
Obec začlenila do svého územního plánu vybudování čistírny odpadních vod.
Nechala vybudovat studii o nakládání s odpadními vodami. V příštích letech se
pokusí sehnat finanční prostředky na vybudování kanalizace.
OCHRANA A OBNOVA KULTURNÍ KRAJINY
Zeleň je pravidelně ošetřována a je vysazována nová zeleň.
Obec bude dále usilovat o vysazování stromů podél cest.
Obec systematicky opravuje drobné památky na svém území.
Obec systematicky pečuje o lesy ve svém majetku.

HLAVNÍ CÍLE A PRIORITY
Vybudovat kanalizaci.
Pokračovat v rekonstrukci místních komunikací, polních cest.
Vybudovat cyklostezky a hippostezky – ve spolupráci se svazkem obcí Máchův kraj,
LAG Podralsko.
Pokračovat v budování a údržbě zeleně.
Udržovat majetek obce.
Vybudovat kvalitní sportovní zázemí.
Budovat, udržovat a provozovat veřejné osvětlení.
Podílet se na opravě kostelů sv. Jiří a sv. Mikuláše.

Podporovat společenský a kulturní život v obci.
Koupit obecní traktor – hradit podíl dotace.
Drchlava
Rekonstruovat a rozšířit veřejné osvětlení.
Vybudovat veřejný rozhlas.
Dosáhnout změny územního plánu a vybudovat sportovní zázemí.
Vybudovat záliv pro autobus.
Upravit prostranství kalu ve spodní části Drchlavy.
Opravit ohradní zeď hřbitova.
Opravit cestu spojující dolní a horní část obce.
Maršovice
Zajistit opravu a údržbu místních komunikací.
Chlum
Vybudovat kanalizaci.
Dosáhnout změny územního plánu a vybudovat nové multifunkční sportovní hřiště.
Vysadit stromy podél polních cest.
Upravit byt v přízemí č.p. 81.
Opravit fasádu č.p. 95.
V Chlumu 10. června 2019
Josef Vítek
starosta obce

Veronika Žáková
místostarostka obce

