ROČENKA 2010

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou již tradiční poohlédnutí za uplynulým rokem, v podobě „Ročenky obce
Chlumín“. Zde se dočtete o činnosti zastupitelstva, práci zájmových organizací a v bohaté
fotodokumentaci si připomenete kulturní a společenský život naší obce, včetně rozsáhlé
investiční výstavby.
Rok 2010 byl významným mezníkem z hlediska rozvojových investičních opatření.
Vybudováním tlakové kanalizace s napojením do ČOV Obříství bylo završeno vybavení naší
obce všemi rozhodujícími prvky moderního života na vesnici. Máme komplexní vybavení
domácností, vedle elektřiny, kvalitní pitnou vodou, plynem a nakonec odkanalizování
splašků všech rodinných domů a bytových jednotek v průběhu pouze jednoho roku
s minimálními náklady na připojení vlastníků nemovitostí. Za dobrou a kvalitní práci je
třeba poděkovat ﬁrmě Červenka Bohumil - BČ s.r.o., ale i všem členům zastupitelstva obce.
V této souvislosti bych chtěl poděkovat i Vám, občanům, za pochopení a vstřícný postoj
většiny z vás při realizaci kanalizačních přípojek i stavby chodníků. Uvedením kanalizace
do plného provozu byl splněn, a vzhledem k ostatním akcím i překročen, volební program
zastupitelstva z minulého volebního období 2006–2010. V tomto období bylo obcí
proinvestováno téměř 60 mil. Kč s minimálními náklady obce, neboť bylo plně využito dotací
z EU a dotací Středočeského kraje. O uvedenou částku bylo zvýšeno jmění naší obce.
V uplynulém roce došlo k dalšímu rozvoji kulturní a společenské úrovně života naší obce.
Nejvýznačnější kulturní událostí byla oslava 130 let trvání hasičského sboru, spojená se
setkáním rodáků naší obce. Při této příležitosti bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
organizátorům této skutečně pěkné a vydařené akce, ale nejen za tuto akci. Chci poděkovat
všem členům SDH a JSDH za práci s dětmi a za pomoc obci. Poděkování za tradičně dobrou
úroveň výstavy patří členům ZO ČSCH. Vedení ZŠaMŠ, celému učitelskému sboru, ale
i dětem naší školy poděkování za dobrou reprezentaci obce a dobré výsledky ve výuce. Velkou
oblibu získaly již tradiční besedy členů Honebního společenstva u školních dětí o zvěři
a přírodě nejen okolí naší obce. Vítáme rovněž podíl myslivců na organizaci a zajištění
soutěží spolu s SDH při oslavách Dětského dne.
Ke kulturnímu a sportovnímu vyžití členů, ale i příznivců významnou měrou přispívá TJ
Sokol Chlumín. Dobrou úroveň již tradičně měly v loňském roce rybářské závody pro děti.
Obec využila zájmu dětí o tenis. S pomocí Petra Štamfesta vznikl dětský tenisový oddíl, kde
výuku a funkci trenéra plní pan Štamfest. Díky za tento dobrý počin a hodně úspěchů ve
výuce a soutěžích. V neposlední řadě bych chtěl poděkovat členkám SPOZ za jejich
spolupráci ve vítání občánků, ale i při návštěvách občanů při jejich životních jubileích.
Poděkování za velmi dobrou úroveň vedení kroniky obce, tvorby „Ročenky“ a bohatou
fotodokumentaci života naší obce patří naší kronikářce paní Antošové.
Vážení spoluobčané, přeji nám všem úspěšné splnění úkolů a plánů dalšího investičního
a kulturního rozvoje naší obce. Přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí a rodinné pohody.

Ročenka 2010 obce Chlumín
Zastupitelé obce Chlumín v r. 2010
starosta
místostarosta
předseda kontrolního výboru
člen kontrolního výboru
členka kontrolního výboru
předseda ﬁnančního výboru
členka ﬁnančního výboru

RSDR. Pokorný Václav
Štický Otakar
Červenka Tomáš
Buřil Josef
Svobodová Květoslava
Priatka Miroslav
Baranová Hana

STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE:
K 1. 1. 2011 má obec Chlumín 473 občanů hlášených k trvalému pobytu. Mužů 242, žen 231
Průměrný věk občanů Chlumín
39 let
Počet domů trvale obydlených
185
Počet rekreačních domů
30
Téměř jedna třetina stávajících rodin naší obce jsou pokračovateli chlumínských rodů, žijících v obci déle než l00 let
Rozestavěné rodinné domy
3
Zahájena stavba rodinného domu
1
Celková výměra katastrálního území obce činí
výměra orné půdy
zastavěná plocha a ostatní plochy

629 ha
566 ha
63 ha

Uzavřená manželství
9. července 2010 uzavřeli manželství: Ivana Kohoutová a Jiří Hokeš
Přejeme novomanželům zdraví, spokojenost a lásku
Během roku 2010 se narodily 3 děti: Uher Samuel, Šimon František, Červenka Michal
Našim občánkům přejeme hodně zdraví, radosti a štěstí
Z našich řad odešli:
7. 3. 2010 - Vaňous Karel, ve věku 72 roků
13. 5. 2010 - Kebzová Ludmila, ve věku 67 roků
4. 10. 2010 - Petržilka Antonín, ve věku 100 roků
26. 11. 2010 - Palírová Marie, ve věku 79 roků
Pozůstalým rodinám vyjadřujeme upřímnou soustrast
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ČERPÁNÍ ROZPOČTU OBCE NA ROK 2010
Příjmy celkem 22.889.881,- Kč
Z toho rozhodující příjmy:
Příjmy z FÚ, poplatky, dotace
Ostatní záležitosti kultury
Příjmy z pronájmu
Odpadové hospodářství
Činnost místní správy
Ostatní

17.294.199,- Kč
18.130,- Kč
303.097,- Kč
31.882,- Kč
5.208.777,- Kč
33.796,- Kč

Výdaje celkem 37.234.103,- Kč
Z toho rozhodující výdaje:
Projektová příprava zámkové dlažby ulice ústav – Krumlovský
Úroky ulice Dlouhý – Vokoun
Dotace na autobusovou dopravu
Tlaková kanalizace
Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Výstavba dešťové kanalizace „Farská zahrada“
Příspěvek obce na ZŠaMŠ Chumín
Rozšíření rozhlasu
Dotace kulturní činnosti v obci
Náklady na údržbu a provoz sportovního zařízení v majetku obce
Investiční a neinvestiční dotace TJ Sokol Chlumín
Neinvestiční dotace SDH Chlumín
Neinvestiční dotace ZO ČSCH Chlumín
Neinvestiční dotace Honební společenstvo Chlumín
Výdaje na činnost Jednotky SDH
Nákup a instalace pergoly na dětské hřiště
Údržba a provoz veřejného osvětlení
Likvidace nebezpečných odpadů
Sběr komunálního odpadu
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň včetně mezd
Humanitární pomoc obci Raspenava při záplavách
Činnost místní správy
Výdaje z ﬁnančních operací

61.500,- Kč
123.119,- Kč
45.610,- Kč
32.028.938,- Kč
25.000,- Kč
450.000,- Kč
755.899,- Kč
44.462,- Kč
38.232,- Kč
94.459,- Kč
91.000,- Kč
70.000,- Kč
25.000,- Kč
5.000,- Kč
67.802,- Kč
64.520,- Kč
136.628,- Kč
22.876,- Kč
369.042,- Kč
434.441,- Kč
2.949,- Kč
1.649.524,- Kč
265.877,- Kč

Rozdíl mezi příjmy a výdaji je kryt smlouvou o poskytnutí dotace z EU mezi obcí a SZIF.
Smlouva je splatná do konce února roku 2011. Dotace byla v plné výši uhrazena 19. 1. 2011.
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JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
13. 1. 2010 – zápis z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO schvaluje zřízení Zástavního práva pro Hypoteční banku, a. s. k nemovitému majetku
obce Chlumín, k zajištění úvěru p. Petru Sitařovi na úhradu kupní ceny pro výstavbu rodinného domu v k. ú. Chlumín, do celkové výše 1.800.000,-Kč.
– ZO pověřuje starostu obce uzavřením Zástavní smlouvy s Bankovním ústavem poskytujícím
Petru Sitařovi úvěr a s uzavřením Kupní smlouvy a smlouvy o předkupním právu, mezi obcí
Chlumín a panem Petrem Sitařem.
– ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby mezi obcí Chlumín a RWE GasNet, s. r. o., Klišská 940, Ústí nad Labem.
– Schvaluje revokaci usnesení zastupitelstva obce ze dne 17. 6. 2009 s uzavřením upravené
Smlouvy s předkupním právem mezi obcí Chlumín a panem Tomášem Pokorným
– Prodej pozemku - zahrada p. č. 1/4 o výměře 571m2, zahrada p. č. 1/10 o výměře 17m2, výměra celkem 588m2 p. Tomáši Pokornému, bytem Chlumín, čp. 124, za cenu 450,-Kč/m2
– Bere na vědomí informaci o počtu 473 obyvatel obce k 1. 1. 2010
– Bere na vědomí usnesení rady Středočeského krajského úřadu, o sloučení poskytovatele sociálních služeb Úsměv, jež je budova majetkem obce Chlumín, s poskytovatelem sociálních
služeb Rybka Neratovice, s doporučením využití budovy pro potřeby školy.
– Doporučuje záměr obce Chlumín, pronajmutí nemovitého majetku obce, jednu nebytovou
místnost v 1. patře budovy obce čp. 44, o rozměrech 16 m2 jako kancelářský prostor od 1. 2.
2010. Ke zveřejnění nabídky využít tisk deníku i týdeníku Mělnicko a internetových stránek
obce.
– Schvaluje Smlouvu o provozování vodárenské infrastruktury kanalizace mezi obcí Chlumín, jako vlastníkem a provozovatelem a Středočeskými vodárnami, a. s. Kladno-Mělník, a.
s. Kladno.
– Bere na vědomí informaci starosty o plnění úkolů z jednání zastupitelstva ze dne 07. 12.
2009.
– Doporučuje uskutečnění besedy s Martinou a Ondřejem Frankovými, o účasti na ME juniorů ve vodním záchranném sportu.
– Doporučuje projednání s cestmistrem SÚS Mnichovo Hradiště, připomínku p. Vyšína k
údržbě příkopů v k. ú. Chlumín
– Bere na vědomí informaci k oslavám 130. výročí trvání SDH Chlumín
– Bere na vědomí informaci z jednání zastupitelstva ze dne 7. 12. 2009 a 28. 1. 2009, ve věci
odkoupení obecního pozemku Zdeňce a Antonínu Kostkovým, včetně jejich souhlasu s usnesením zastupitelstva obce zde dne 28. 1. 2009. Zastupitelstvo pověřilo starostu obce k
podpisu a uzavření smlouvy.
– Bere na vědomí informaci starosty o zajištění příprav ke 130. výročí trvání SDH Chlumín a
souhlasí s ustanovením komise ve složení Červenka Tomáš, Antošová Miloslava, Sládková
Alena, Douša Radek, Petržilka Tomáš, Veselý Stanislav.
10. 2. 2010 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO souhlasí s informací předsedy hlavní inventarizační komise p. Otakara Štického, o pro-
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vedené fyzické inventuře, majetku obce Chlumín k 31. 12. 2009
– ZO bere na vědomí informaci starosty obce o podané žádosti p. Tomáše Pokorného o koupi
obecního pozemku p. č. 1/21 o výměře 1m2. Pozemek sousedí s pozemkem na stavbu rodinného domku p. Tomáše Pokorného. Zastupitelstvo obce schválilo žádost prodeje uvedeného nemovitého majetku obce – pozemek 1/21 za cenu 450,-Kč m2.
– Bere na vědomí informaci starosty obce, ve věci řešení vysokého navýšení ceny svozu směsného komunálního odpadu, mezi obcí Chlumín a společností A.S.A, s.r.o. Praha. Z těchto
důvodů budou svozné známky přidělovány následovně: 1-2 obyvatelé rodinného domu = 1
známka, 4 obyvatelé rodinného domu = 2 známky, 6 obyvatel rodinného domu = 3 známky.
Rodinné domy se 3 a 5 členy budou řešeny individuálně na základě dohody o případném přidělení další svozné známky. V případě, že se odpad nevejde do svozové nádoby, bude uložen v pytlích PVC a přiložen k popelnici. Poplatek na osobu a rok činí 500,- Kč. Pro rekreační
objekty, bez rozdílu počtu osob je poplatek 500,-Kč na rok.
– ZO schvaluje požadavek SDH Chlumín o pronájmu jedné nebytové místnosti v obecní budově
č.p. 94, o rozměrech 17, 5 m2, za účelem zřízení posilovny pro SDH, za cenu 15,-Kč/m2 a rok.
– Schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2009
– Bere na vědomí informaci p. Tomáše Červenky o přípravě a zajištění oslav 130. výročí trvání
SDH Chlumín
– Starosta obce navrhuje zastupitelstvu, ocenit toto výročí a práci členů SDH, předáním slavnostního praporu v ceně 35. 000,-Kč ZO návrh starosty schvaluje.
29. 3. 2010 – z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– Starosta obce seznámil zastupitelstvo s jednotlivými žádostmi organizací o dotaci na činnost:
– TJ Sokol Chlumín žádá investiční dotaci ve výši 100. 000,-Kč na rekonstrukci a přístavbu
kulturního centra v areálu TJ Sokol Chlumín. Doplatek za vazbu, fasádu, okapy, chodník a
parkoviště
– SDH Chlumín žádá neinvestiční dotaci ve výši dle rozpočtu obce na pořádání kulturních
akcí, oslav sboru ke 130. výročí založení sboru a práci s mladými hasiči
– ZO ČSCH Chlumín žádá neinvestiční dotaci ve výši 30.000,-Kč na pořízení nových výstavních klecí a na pořádání výstavy drobného domácího zvířectva
– Honební společenstvo Chlumín žádá neinvestiční dotaci ve výši dle rozpočtu obce na nákup
krmiv a medikamentů pro drobnou a spárkatou zvěř.
– Na základě žádostí ZO schvaluje: TJ Sokol Chlumín z rozpočtu obce na rok 2010 výši investiční dotace 70.000,-Kč, SDH Chlumín neinvestiční dotaci 70.000,- Kč, ZO ČSCH Chlumín, dotaci ve výši 25.000,- Kč, Honebnímu společenstvu Chlumín, dotaci ve výši 5.000,- Kč
– Bere na vědomí informaci starosty k návrhu rozpočtu příspěvkové organizace Základní a
mateřské školy Chlumín na rok 2010, ve výši 536. 000,-Kč. ZO návrh rozpočtu schvaluje s
tím, že příspěvek od obce v roce 2010 bude činit 383. 000,-Kč a zbývající částka 153. 000,Kč, bude čerpána z rezervního fondu PO. Součástí souhlasu je závazné určení ukazatele:
tisk a knihy pro MŠ 3. 000, Kč, tisk a knihy pro ZŠ 5.000,-Kč.
– Schvaluje návrh rozpočtu obce Chlumín na rok 2010: příjmy 45.398.000,- Kč, výdaje
39.839.000,- Kč.
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– Schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Chlumín na období roku 2011-2012.
– Souhlasí se žádostí ředitelky ZŠ a MŠ Chlumín s vedením příspěvkové organizace ve zjednodušeném rozsahu a to od 1. 1. 2010.
– Bere na vědomí informaci o postupu prací na stavbě kanalizace.
– Schvaluje návrh starosty k nákupu velké trampolíny pro děti v hodnotě 15. 000,-Kč
– Souhlasí s návrhem starosty uctění památky vojáků Rudé armády položením květin na místo
posledního odpočinku dne 9. května na našem hřbitově.
26. 5. 2010 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO vyjádřilo souhlas s informací starosty obce o výsledku přezkoumání ﬁnančního hospodaření obce Chlumín, vykonané Krajským úřadem Středočeského kraje za rok 2009. ZO
schválilo Závěrečný účet obce.
– Schválilo návrh Smlouvy o společném využívání čističky odpadních vod v obci Obříství, obcemi Chlumín a Obříství.
– Schválilo návrh sedmičlenného zastupitelstva obce Chlumín ve volebním období r. 20102014.
– Bere na vědomí informaci starosty obce o postupu prací při stavbě kanalizace v obci a o postupném napojování domácností.
– Paní D. Bittnerová, K. Svobodová a H. Baranová požádaly o přidání světel veřejného osvětlení v ulici k Bittnerovým, Baranovým a Štěpničkovým. ZO schválilo komisi pro posouzení
žádosti ve složení pan M. Priatka a pan O. Štický. Komise předloží návrh na opatření k příštímu zastupitelstvu.
– Bere na vědomí informaci p. Tomáše Červenky o průběhu příprav 130. výročí založení SDH
Chlumín
– Bere na vědomí Kolaudační souhlas s užíváním první části stavby „Kanalizace obce Chlumín s napojením na „ČOV Obříství“
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané dne 28. a 29. května
2010, s výsledky v naší obci.
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Počet oprávněných voličů
Celkem odevzdaných hlasů
Občané CZ
Věci veřejné
Konzervativní strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Strana práv občanů ZEMANOVCI
TOP 09
Křesťanská dem. unie – Českoslov. strana lidová
Volte Pravý Blok
Strana zelených
Suverenita - blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu
Dělnická strana sociální spravedlnosti
Strana svobodných občanů
Občanská demokratická strana

368
216
1
30
1
38
52
7
20
3
5
6
12
1
5
35
216

100,00%
58,69 %
0,46 %
13,89 %
0,46 %
17,59 %
24,07 %
3, 24 %
9,26 %
1,39 %
2,31 %
2,78 %
5,56 %
0,46 %
2,31 %
16,20 %
100,00 %

25. 8. 2010 - z jednání zastupitelstva obce (ZO)
– ZO vzalo na vědomí informaci starosty o tom, že obec získala dotaci od Středočeského kraje
z Fondu rozvoje obcí a měst na akci „Výstavba hasičské zbrojnice“ ve výši 8.116.057,- Kč, tj.
95 % z celkových skutečných nákladů, které činí 8.543.218,- Kč. Podíl obce tedy činí
427.161,- Kč. ZO pověřilo starostu obce podpisem smlouvy o poskytnutí této dotace.
– ZO vyjádřilo souhlas s výsledkem výběrového řízení pro akci „Stavba hasičské zbrojnice“.
Z osmi zúčastněných ﬁrem, vybrána nabídka, ﬁrma Neumann, s. r. o., Jugoslávská, Mělník,
s konečnou cenou 6.779.589,-Kč a zárukou 120 měsíců na celou stavbu. ZO pověřilo starostu podpisem smlouvy o provedení díla.
– Souhlas se jmenováním hlavní inventarizační komise pro účetní období roku 2010 ve složení: Otakar Štický, Josef Buřil, Dana Wimmerová.
– Souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chlumín a obcí Obříství
a paní Květoslavou Beranovou, ve věci trasy kanalizačního potrubního vedení z obce Chlumín do ČOV Obříství.
– Souhlas k uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Chlumín a společností
RWE Gas Net, s. r. o., na jejíž základě obec Chlumín zřizuje ve prospěch RWE GasNet, s. r.
o. k povinnému pozemku věcné břemeno, spočívající v právu zřídit a provozovat plynárenské zařízení, včetně jeho příslušenství a v právu vstupovat a vjíždět v souvislosti stavebních
úprav, oprav a provozu distribuční soustavy a plynovodních přípojek.
– Schvaluje žádost pana Bronislava Suchana ke stavebním úpravám na obecním pozemku
p. č. 662/2, týkající se výměny betonových ploch za zámkovou dlažbu a zadláždění 6 m2 travnaté plochy u rodinného domu č. p. 87 Chlumín, za podmínek, že si pan Bronislav Suchan
nebude činit žádné majetkové nároky na takto upravený obecní pozemek a že v zimním období bude pečovat o jeho sjízdnost a schůdnost.
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– Zamítlo žádost pana Michala Pförtnera o poskytnutí pronájmu nebytového prostoru - 1
místnosti v obecní budově Chlumín, č. p. 94 s tím, že tyto prostory budou využity pro potřeby obce.
– Schvaluje žádost pro Plavecký klub Neratovice o poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši
3.000,-Kč na Mistrovství Evropy juniorů ve vodním záchranném sportu, pořádaném v září
2010 v Belgii.
– Schvaluje rozpočtové opatření, rozpočtu obce Chlumín na rok 2010.
– Souhlasí s prodejem nemovitého majetku, obecního pozemku p. č. 663/2 o rozměrech 5,
3x3m v k. ú. Chlumín, panu Bohuslavu Rybkovi se stanovenými podmínkami: Kupující
kromě ceny pozemku uhradí i geometrické zaměření, sepsání Kupní smlouvy a ostatní náklady spojené s prodejem.
– Souhlasí se žádostí pana Jana Bittnera, bytem Chlumín č. p. l6 o změnu Územního plánu
obce Chlumín – vynětí pozemku p. č. 643/1, o výměře 3230m2 z kategorie zóny „Z“ na
změnu zóny určenou k bydlení dle stanovených podmínek, tj. souhlas ﬁrmy ČEPRO a. s. a
úhradou vzniklých nákladů žadatelem.
– Souhlasí s požadavkem pana Josefa Kokošky o instalaci jednoho hlásiče veřejného rozhlasu
do ulice od pí. Urbanové ke Kokoškovým.
– Bere na vědomí informaci starosty k postupu prací na výstavbě tlakové kanalizace v obci s
tím, že celá akce by měla být dokončena do konce září 2010, včetně předání.
– Souhlasí s připomínkou pana Priatky k nedodržení technologického postupu prací fa. Červenka B. při řezání chodníků pomocí vody. Připomínku projedná starosta obce.
– ZO projednalo informaci o vyřízení úkolů z posledního jednání (žádost o doplnění veřejného osvětlení). Zastupitel pan Priatka a pan Štický doporučují instalovat 2 kusy lamp veřejného osvětlení do ulice ke Štěpničkovým u rybníka. ZO návrh schválilo.
– Paní A. Sládková vyjádřila požadavek k zabudování veřejných venkovních laviček. ZO schválilo požadavek s tím, že lavičky budou instalovány vedle autobusových čekáren a bude požádána Policie ČR oddělení Vojkovice o zvýšený dohled na dodržování veřejného pořádku.
– Bere na vědomí „Kolaudační souhlas“ s užíváním druhé části stavby „Kanalizace obce Chlumín“ s napojením na ČOV Obříství“
Volby do Zastupitelstva obce Chlumín, konané
dne 15. a 16. 10. 2010 s následujícími výsledky:
Počet volebních obvodů
1
Celkový počet osob zapsaných
do seznamu voličů
372
Celkový počet voličů, kterým
byly vydány úřední obálky
187
Celkový počet odevzdaných úředních obálek 187

7

Ročenka 2010 obce Chlumín
Volební strana:
Komunistická strana Čech a Moravy

RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Petržilka Tomáš
Veltruský Antonín
Buřil Josef
Priatka Miroslav
Červenka Tomáš

Věk
64 let
62 let
36 let
41 let
62 let
56 let
41 let

Počet hlasů
odevzdaných pro
jednotlivé kandidáty
147
128
128
116
115
115
113

Volby do Senátu Parlamentu ČR 15. - 16. 10. 2010
Jméno a příjmení kandidáta
Jiřina Fialová
Paed. Dr. Milan Němec
Ing. Veronika Vrecionová
Mgr. Petr Hannig
Mgr. Nina Nováková
Libor Holík

Počet hlasů
56
50
22
18
11
6

Volby do Senátu ČR konané ve druhém volebním kole dne 23. 10. 2010
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
372
Počet odevzdaných úředních obálek
65
Počet platných hlasů
65
Jméno voleného kandidáta
Paed. Dr. Milan Němec
Ing. Veronika Vrecionová

Počet hlasů
54
11

10. 11. 2010 – Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Chlumín (ZO)
Představení nově zvoleného Zastupitelstva obce Chlumín
RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Petržilka Tomáš
Veltruský Antonín
Buřil Josef
Priatka Miroslav
Červenka Tomáš
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Složení slibu členy Zastupitelstva obce Chlumín
Schválení programu ustavujícího zasedání
Volba vedení obce provedena veřejným hlasováním
starosta:
místostarosta:
předseda ﬁnančního výboru:
předseda kontrolního výboru:
člen ﬁnančního výboru:

RSDr. Pokorný Václav
Štický Otakar
Priatka Miroslav
Červenka Tomáš
Petržilka Tomáš
Hokešová Ludmila - není členkou zastupitelstva
člen kontrolního výboru:
Buřil Josef
Veltruský Antonín
Navržení zastupitelé obce Chlumín byli jednohlasně zvoleni.
Zastupitelstvo obce určilo, že funkce starosty a místostarosty budou vykonávány jako neuvolněné. Starosta obce jménem nově zvolených zastupitelů poděkoval občanům za důvěru a
hlasy, které dali kandidátům zastupitelstva obce.
Pokračování v jednání schváleného programu zastupitelstva 10. 11. 2010
– Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace TJ Sokol Chlumín ve výši
21.000,- Kč na vyhotovení přípojky do nově vybudované kanalizační jímky v areálu TJ Sokol
Chlumín, č. p. 181.
– Bere na vědomí informaci starosty o možnosti instalace přijímače CAS v obci Chlumín, související s projektem „Dostavba a modernizace Jednotného systému varování a vyrozumění
na území ohroženém povodněmi ve Středočeském kraji. “. Instalace přijímače by měla být
dotována z prostředků EU. Náklady pro obec: úhrada elektrické energie (maximální spotřeba energie je 40,-Kč/ měs.). Na základě předložených informací, ZO souhlasí s umístěním elektrické sirény CAS na budovu Obecního úřadu Chlumín č. p. 44.
– Tomáš Červenka poděkoval bývalým členům zastupitelstva za plnění úkolů ve volebním období 2006 – 2010, za podporu projevenou v činnosti a rozvoji organizace SDH Chlumín.
– ZO souhlasí s návrhem Tomáše Červenky o převzetí patronátu celoroční údržby a péči o prostředí a okolí pomníku „Obětí I. světové války“ Základní a mateřskou školou Chlumín. Starosta obce projedná s ředitelkou školy.
– ZO souhlasí s návrhem uspořádání plesu obecního úřadu.
15. 12. 2010 – z jednání zastupitelstva obce (OZ)
– ZO bere na vědomí informaci ing. Ilony Chrtové, ředitelky organizace sociálních služeb o
ukončení užívání obecní budovy, bývalé ZŠ Chlumín.
– Schvaluje Nařízení obce Chlumín č. 1/2010, kterým se ruší nařízení vlády č. 3/2003 o sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků.
– Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumín č. 1/2010 o místních poplatcích.
– Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumín č. 2/2010 o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě v obci.
– Schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Chlumín č. 3/2010 o místním poplatku za pro-
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voz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
– Schvaluje žádost p. Josefa Buřila o odkoupení části obecního pozemku p. č. 662/5 v k. ú
Chlumín, za cenu v místě obvyklou, včetně souhlasu s napojením na místní komunikaci od
jeho pozemku p. č. 82/9 v k. ú. Chlumín na náklady žadatele.
– Schvaluje rozpočtové opatření rozpočtu obce Chlumín na rok 2010.
– Schvaluje návrh Smlouvy o sdružení ﬁnančních prostředků a vzájemné spolupráci při zajišťování úkolů podle zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
mezi obcí Chlumín a Zálezlice. Současně zmocňuje starostu obce k jejímu uzavření a podpisu
– Bere na vědomí „Kolaudační souhlas“ k užívání třetí části stavby „Kanalizace obce Chlumín s napojením na ČOV Obříství“.
– ZO schvaluje rozpočtové provizorium do schválení rozpočtu obce na rok 2011.
– Zastupitel obce Antonín Veltruský předal starostovi následující žádosti občanů: manželů
Kratochvílových – projednání požadavku opravy vozovky a úpravy terénu před jejich nemovitostí Chlumín čp. 112 a žádost paní Aleny Sládkové o prořezání stromů, stínících veřejnému osvětlení v ulici od Kokoškových k paní Urbanové. Ohledně opravy vozovky a
úpravy terénu bude jednáno se Správou a údržbou silnic Mnichovo Hradiště. Prořez stromů
bude projednán s majitelkou paní Urbanovou.
Obecní úřad Chlumín, jako kontaktní místo Czech POINT poskytuje následující služby:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Přijetí podání podle živnostenského zákona (par. 72)
Datové schránky
Autorizovaná konverze dokumentů

SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Rok 2010 zaznamenal významná výročí spoluobčanů naší obce . Dne 5. 8. 2010 oslavil pan Antonín Petržilka vzácné výročí 100. narozenin
V den výročí životního jubilea oslavence, přítomní gratulanti – zástupkyně České správy sociálního zabezpečení Mělník, starosta Obecního úřadu Chlumín, starosta Obecního úřadu
Újezdec, členky Sboru pro občanské záležitosti Chlumín a přítomní hosté poděkovali panu
Antonínu Petržilkovi za jeho celoživotní práci a popřáli zdraví a spokojenost do dalších let.
Zastupitelstvem obce Újezdec bylo panu Antonínu Petržilkovi uděleno „Čestné občanství
obce Újezdec“
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U příležitosti dovršení 94 let paní Rousové navštívily členky Sboru pro občanské záležitosti
s kytičkou a přáním pokojného života, především zdraví a lásky v péči rodiny.
Dále členky SPOZ, čtrnácti jubilantům ve věku 80 - 90 roků, popřály pevné zdraví, osobní pohodu a spokojenost. Při dovršení 60-65, 70-75 let, životního jubilea, SPOZ při osobních návštěvách blahopřál spoluobčanům pevné zdraví, životní optimismus, osobní i rodinnou
pohodu. Uvedeným jubilantům bylo rovněž zasláno blahopřání obecního úřadu.

11

Ročenka 2010 obce Chlumín
Jubilantům ve věku 50ti let je zasíláno písemné blahopřání s přáním především pevného
zdraví, životní spokojenosti v osobním i rodinném životě. O vánočních svátcích členky SPOZ
navštívily s kytičkou a přáním uzdravení naši občanku paní Jiřinu Struhovou v nemocnici
v Mělníku.

Ve spolupráci s Obecním úřadem a Základní školou Chlumín, bylo slavnostně přivítáno
6 našich nejmladších občánků (2 děti narozené v závěru roku 2009, 3 děti rozené v r. 2010
a jednoho občánka ze Zálezlic). Žáci základní školy vystoupili na přivítání miminek s hudební
částí programu slavnostního odpoledne.
V měsíci březnu se SPOZ spolupodílel na oslavě svátku žen.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA – 1. STUPEŇ
V tomto školním roce navštěvovalo školu 27 žáků a mateřskou školu 25 žáků . V základní škole
1. -3. ročníku bylo 12 žáků, ve 4. -5. ročníku -15 žáků. Školní družinu navštěvovalo 20 žáků.
Všech 27 žáků postoupilo do vyššího ročníku. Žáci 5. ročníku přestupují na 2. Stupeň do Základní školy v Obříství, nebo do Základní školy v Neratovicích. Každým rokem, alespoň jeden
žák přestupuje do gymnasia v Neratovicích, nebo v Kralupech nad Vltavou.
Naše škola již od roku 1994 je spojena s mateřskou školou. Má jedno ředitelství, navzájem si
vypomáhá základní a mateřská škola v rámci šetření pracovních úvazků a šetření peněz.
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Kromě tradičních mimoškolních aktivit, škola zařazuje sportovní utkání, návštěvy divadelních představení, vynášení Moreny na přivítání jara, besedu s účastníky Mezinárodní soutěže
v záchranném plavání,účast na vítání občánků, upořádání výstav výtvarných prací žáků pro rodiče a veřejnost, uspávání broučků, vystoupení žáků k ukončení školního roku a již tradiční vánoční koncert v kostele s hudebním programem žáků.

Uskutečnili jsme výlet do předvánoční Prahy, s prohlídkou trhů v Praze na Staroměstském
náměstí a vánoční výstavu betlémů v Betlémské kapli. Dalším výletem byl výlet do Bozkovské
jeskyně a na zámek Sychrov.
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Velký ohlas u dětí mělo spaní ve škole. Probíhalo v mateřské škole a ve třídě mladších žáků
v základní škole. Starší žáci již opakovaně podnikli turistický výlet na kolech.
V měsíci březnu ve spolupráci s místními hasiči se děti zúčastnily dvou besed, týkající se
preventivní protipožární výchovy. Cyklus
besed byl završen exkurzí do Okresního hasičského sboru v Mělníku. Děti nejvíce nadchla
prohlídka hasičského vozového parku, kde si
mohly vše vyzkoušet a osahat Další besedu pro
žáky základní školy uskutečnili členové Honebního společenstva Chlumín – Újezdec, na téma
výchova a vztah žáků k přírodě a ochraně zvěře. Rokem 2010 škola převzala patronát nad pomníkem Obětí 1. světové války, před místním kostelem, který budou včetně jeho okolí udržovat.
Mgr. Hloušková Věra, ředitelka školy
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ CHLUMÍN
starosta
náměstek + pokladní
jednatel
velitel SDH
strojník SDH
vedoucí mladých hasičů
vedoucí žen
velitel JSDH
preventista SDH
člen výboru
členka výboru

Červenka Tomáš
Petržilka Tomáš
Veselý Stanislav
Charvát David
Bláha Zdeněk
Veselá Radka
Hodysová Alena
Douša Radek
Lébr Jan
Říha Pavel
Bittnerová Olga

SDH Chlumín má k 1. 1. 2011 - 63 členů, z toho ve věku: do 18 let 23, z toho dětí předškolního
a školního věku 22, mužů 23, žen 17.
Jednotka SDH Chlumín byla v roce 2010 povolána operačním střediskem HZS celkem ke 14
událostem (technická pomoc, požár, čerpání vody při lokální povodni), k 8 událostem v hasebním obvodu Chlumín, Újezdec - Hostín a dalším 6 událostem mimo hasební obvod SDH
Chlumín.
Dále členové Jednotky SDH na žádost starostů obcí, provedli 12 asistencí, nebo technických
pomocí obcím při odstraňování sněhu, čerpání vody, čištění a proplach kanálů, asistenci při
pálení roští.
Významnou činností SDH byla pomoc občanům obce Raspenava při odstraňování následků
škod ničivé povodně. Uskutečněná humanitární sbírka věcných a ﬁnančních darů SDH a občanů naší obce včetně ﬁnančního daru obce byla předána starostovi obce Raspenava.
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Kulturní akce SDH Chlumín
Členové SDH zajišťovali kulturní a společenské akce v obci:
Masopustní veselici s bohatým průvodem masek, Staročeské máje, Dětský den, pálení „Čarodějnic“ s vyhodnocením nejlepší masky, ve spolupráci s OÚ a myslivci uspořádali, mikulášskou nadílku pro děti, turnaj k ukončení požárního sportu „O pohár starosty obce“, zábavné
odpoledne k ukončení školního roku, zajistili 2 besedy pro žáky základní školy, týkající se preventivní protipožární ochrany, s dětmi uskutečnili návštěvu hasičských slavností v Litoměři-
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cích, zajistili uspořádání Okresního závodu „Plamen“ Uvedené akce byly zajištěny za spoluúčasti ﬁnančních příspěvků Obecního úřadu Chlumín, TJ Sokol, ČSCH a Honebního společenstva Chlumín – Újezdec.

Nejvýznamnější společenskou akcí roku bylo uspořádání oslav ke „130. výročí založení SDH
Chlumín“, spojené se „ Setkáním rodáků a přátel obce“. Oslava byla podpořena ﬁnančními
příspěvky hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, Středočeským krajským úřa-
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dem, Fondem Dobrovolných hasičů Středočeského kraje a Obecním úřadem Chlumín.
Slavnostního výročí SDH se zúčastnili hosté: za Středočeský kraj paní Jiřina Fialová,
Paed. Dr. Milan Němec, hosté z Radebergu, starosta a zastupitelé obce Chlumín, starostové
a SDH sousedních obcí, občané a přátelé naší obce.

Součástí programu bylo slavnostní předání praporu SDH Chlumín starostou obce RSDr. Václavem Pokorným, předání vlajky mladým hasičům Chlumín, předání Plaket zasloužilým hasičům Chlumín, Pamětní listy hostům a starostům sousedních obcí, položení věnce k pomníku
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Obětem I. světové války. Slavnostní rámec oslav dokreslil průvod obcí s hudbou, mažoretkami, vlajkonoši, dobrou náladou a uspokojením nad zdařilou oslavou 130. let trvání hasičů
Chlumín.
Činnost a výsledky závodů v požárních útocích SDHmužů, žen a mladých hasičů. Muži při 8
požárních útocích obsadili 4 přední místa
Ženy v 5 požárních útocích se umístily na 6 předních místech
Děti 6 – 11 let získaly na 6 soutěžích 7 předních míst
Závod požární všestrannosti dětí ve věku 6 let obhájily první místo
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SDH Chlumín děkuje za podporu a pomoc Zastupitelstvu obce Chlumín, Středočeskému krajskému úřadu za spolupráci a ﬁnanční dotace, sponzorské dary ﬁrmám, zájmovým organizacím a občanům obce.

ZO ČSCH CHLUMÍN
předseda
místopředseda
jednatel
pokladní
člen Okresní posudkové komise

Kokoška Josef
Vyšín Miloslav
Eisenhammer Vlastimil
Petržílková Kateřina
Kokoška Josef

Základní organizace ČSCH má ke dni 31. 12. 2010 – 13 členů- mužů, 4 členky ženy, 2 mladé
chovatele
Tak jako každým rokem je ukázkou vyvrcholení výsledků chovatelského úsilí a práce členů,
výstava drobného zvířectva, uspořádaná pro širokou veřejnost.
Místní výstava králíků, drůbeže a holubů, konaná ve dnech 24. -25. 9. 2010 s ﬁnančním
přispěním hejtmana Středočeského kraje MUDr. Davida Ratha, za pomoci Paed. Dr. Němce
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a Jiřiny Fialové – zastupitelů kraje, zastupitelstva obce Chlumín a dalších sponzorů: ZOD Dřínov, Arboeko s. r. o. Obříství - Dr. Zdena Brožková, Hanka Mochov s. r. o. - Výroba a prodej
zeleniny, Staník Jan – soukromý zemědělec, Blahník Jiří – Atypická kovovýroba, Farma CFT
Trading s. r. o., Eisenhammer Vlastimil, Kokoška Josef, Říha Pavel, Valoušek Miroslav, Pokorný Dobroslav. Veterinární dozor zajistil MVDr. František Pochobradský

Na výstavě bylo hodnoceno celkem 243 kusů králíků, drůbeže a holubů. Největším počtem
byl zastoupen králík velký a střední plemeno. V expozici drůbeže převažovaly kachny, slepice,
perličky a 188 holubů všech výstavních plemen.
Úspěšná prodejní výstava zaznamenala kladné ohodnocení všech vystavovaných druhů.
Výstava byla obohacena bohatou tombolou.
Členové ČSCH se dále zúčastnili se svými exponáty na 13 výstavách místních, okresních, krajských a oblastních, kde získali hodnotné ceny.
Ve spolupráci se zájmovými organizacemi obce se ﬁnančně podíleli na pořádání dětských akcí
v obci.
ZO ČSCH děkuje Obecnímu úřadu Chlumín za poskytnutí ﬁnanční dotace na nákup klecí.
ZO CSCH děkuje všem sponzorům za ﬁnanční dary a chovatelům za přípravu a průběh zdařilé výstavy.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL CHLUMÍN – ODDÍL FOTBALU
předseda + pokladní
místopředseda
sekretář
1. člen výboru
2. člen výboru

Baran Miroslav
Volf Josef
Vogeltanz Vít
Baran Tomáš
Srch Josef

K 31. 12. 2010 má TJ Sokol Chlumín 163 členů. Mužstvo mužů je účastníkem III. třídy skupiny B, kde skončilo v závěru roku na 12 místě
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V r. 2010 TJ odehrála 3 turnaje. V Obříství se umístili na čtvrtém místě, v Zálezlicích na místě
čtvrtém, na posledním turnaji starých gard získali pohár za čtvrté místo. Kromě sportovních
aktivit se členové podíleli na kulturních a společenských akcích v obci: Sportovní ples, táboráky pro děti, pálení Čarodějnic, společenské taneční zábavy. „O pohár starosty obce“ byl
uspořádán nohejbalový turnaj.

TJ děkuje panu Ladislavu Vrzalovi za služby, které vykonal jako hospodář v areálu TJ Chlumín
Další činností TJ Sokola byla údržba hřiště, garáže a stávající budovy.
Na rybníku zvaném „Rasovna“ byly zajištěny dětské rybářské závody, se sladkou odměnou
pro všechny zúčastněné děti. Členové rybářského oddílu se starají o pravidelnou údržbu, čistotu a zarybnění rybníka. V roce 2010 bylo vydáno 40 povolenek, z toho 8 pro děti do 9ti let.

ZAČÁTKY TENISOVÉHO
ODDÍLU CHLUMÍN
Začátkem měsíce září 2010 byl vytvořen žákovský tenisový oddíl v Chlumíně. Vedení se
ujal pan Petr Štamfest, který vykonává zároveň funkci trenéra. Oddíl má celkem 10 dětí
převážně z Chlumína.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN – ÚJEZDEC
předseda
místopředseda + hospodář
pokladní

Kroupa Zdeněk
Zachara Petr
Pokorný Luboš

Členská základna má k 1. 1. 2011 - 5 členů a 8 stálých hostů.
Výměra pozemků honebního společenstva představuje 862 ha zemědělské půdy. V péči o zvěř
mají 5 ha mysliveckých políček, které jsou krmnou základnou, ale i krytem zvěře v zimním
období. Pro zvěř vybudovali 2 nové kazatelny a 3 krmná zařízení. Nakoupili 70 q jadrných
krmiv, 5 q sena a 50 kg soli, včetně důležitých medikamentů. Každoroční činností členů je
úklid příkopů okolo silnice Chlumín-Újezdec a v chlumínských lukách. Do revíru vysadili 100
stromků.

V roce 2010 připravili 3 hony, na kterých slovili: 76 ks zajíců, 74 bažantů. Na čekané to byly
4 ks černé zvěře, 8 ks srnců, 7 lišek. Na brigádách odpracovali 800 hodin.
Ve spolupráci se Základními
školami Chlumín a Hostín, uskutečnili pro děti besedy na
téma „Podpora rozvoje kladného vztahu dětí k přírodě“.
Ve spolupráci se SDH Chlumín uspořádali Dětský den.
Ve společenské a kulturní činnosti zajistili „Myslivecký
ples“ s bohatou tombolou.
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PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
Obchod se smíšeným zbožím
Pánské a dámské kadeřnictví
Elektroinstalace
Kovoobrábění
Restaurace „Na Hřišti“ a „ Na Růžku“
Pěstitelská pálenice
Výuka jazyků, překlady a tlumočení

ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
Katastrální území obce zaujímá 629 ha, z toho orná půda činí cca 566 ha. Převážná část zemědělské půdy katastru obce, je půda soukromých vlastníků, půda církevní a Pozemkového
fondu, na níž dnes pracují i zemědělské stroje řízené navigací družice.
Zemědělci obhospodařující soukromou půdu vlastníků v nájemních vztazích v katastru obce:
Buřil Josef, Pokorný Pavel, Staník Jan, Semerád Petr,Havelka Igor, Červenka Michal, Hanka
Petr, Špic Miloslav, ZOD Dřínov
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Bonita půdy a možnost odbytu prodeje pěstovaných plodin v našem regionu dává v nejširší
míře předpoklad pro pěstování obilovin, brambor, řepky, slunečnice, pícnin.
Zemědělský objekt v bývalé hale JZD, je dnes majetkem „České farmy Trading, s. r. o.“ Jihlava.
Je zpracovatelem, pro export do obchodní sítě, ponejvíce brambor.
Na vybudované lince brambory perou, suší, váží a balí pro obchod převážně do tuzemska,
Německa a Francie, s nepřetržitým denním odvozem kamionů.

STAVEBNÍ ČINNOST V OBCI
Dokončena výstavba tlakové kanalizace s připojením ke stávající ČOV v Obříství, v celkové délce kanalizačních stok 5 408,82 m.
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Byla provedena obnova chodníků a vjezdů při hlavní silnici s položením zámkové dlažby o výměře 2382 m2. Přeložka vodovodu „Farská zahrada“ Vybudování dešťové kanalizace „Farská
zahrada“ a přilehlé okolí
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Zahájení výstavby budovy hasičské zbrojnice

UCTĚNÍ PAMÁTKY VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY
K uctění památky vojáků Rudé armády byly dne 9. května 2010 položeny květiny na místo
jejich posledního odpočinku na našem hřbitově
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PLÁN ROZVOJE OBCE NA ROK 2011
Dokončení výstavby budovy hasičské zbrojnice
Rekonstrukce budovy bývalé Základní školy Chlumín
Oprava fasády budovy Obecního úřadu Chlumín
Projektová příprava komplexního řešení ulice Škola - Krumlovských

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011 – SDH CHLUMÍN
Výroční valná hromada SDH Chlumín a hasičský ples
Masopust v Chlumíně a zábava
Pálení čarodějnic
Máje a zábava
Dětský den
Rybářské závody pro dospělé
ve spolupráci s J. Volfem, J. Svobodou a P. Vrábelem
Předání nové hasičské zbrojnice
Dolní Poustevna sraz Matýskářů
Rybářské závody pro děti
ve spolupráci s J. Volfem, J. Svobodou a P. Vrábelem
Závody v požárním útoku „O pohár starosty obce“
Rozloučení se sezónou požárního sportu
Lampionový průvod
Mikulášský karneval
Účast na závodech požárního sportu muži, ženy a děti
Účast dětí na okresním kole hry Plamen

29. 01. 2011
05. 03. 2011
30. 04. 2011
28. 05. 2011
červen 2011
červen 2011
červen, červenec 2011
červenec 2011
27. 08. 2011
září 2011
říjen 2011
listopad 2011
prosinec 2011
v průběhu roku 2011
v průběhu roku 2011

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011 – TJ SOKOL CHLUMÍN
Sportovní ples
Mistrovské zápasy mužů
Velikonoční zábava
Bittengel cup - stolní tenis
III. ročník turnaje v nohejbale „O pohár starosty obce“
Pouť, tradiční fotbalový turnaj a taneční zábava
Mistrovské zápasy mužů
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský fotbal TJ Sokol Chlumín - SDH Chlumín

19. 2. 2011
březen – červen 2011
duben 2011
duben 2011
květen 2011
červenec 2011
srpen – listopad 2011
prosinec 2011
31. 12. 2011

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011 – ZO ČSCH CHLUMÍN
Výstava drobného zvířectva
Účast na celostátních a okresních výstavách

27. -28. 9. 2011
v průběhu roku 2011

PLÁN KULTURNÍCH AKCÍ NA ROK 2011 – Honební společenstvo Chlumín
Myslivecký ples 15. 1. 2011
Beseda se žáky ZŠ v průběhu roku 2011
Spoluúčast na oslavě Dne dětí červen 2011
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DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Všeobecná pohotovost
Mělník, Bezručova ul. 3409, tel.: 315 623 191, 315 623 197
Po-Pá: 17, 00 – 22, 00 hod., So, Ne, svátky: 08 -22, 00 hod.
Kralupy nad Vltavou.. Mostní 934, tel.: 315 722 855
Po – Pá: 17, 00 – 22, 00 hod., So, Ne, svátky: 08, 00-22, 00 hod.
FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel: 266 083 302-3, 266 081 111 (ústředna)
Po – Pá: 19, 00 – 07, 00 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
Všeobecná pohotovost – Úrazová chirurgie
Almeda, a. s., městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, tel.: 315 637 111
Po – Pá: 16, 30 – 07, 00 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
Všeobecná pohotovost – ORL
Nemocnice Mělnk, Pražská 528, tel.: 315 639 288, 315 639 111 (ústředna)
Po – Pá: 15, 00 – 17, 00 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
Dětská pohotovost
FN Na Bulovce Praha 8, Budínova 2, tel.: 266 082 673, 266 081 111 (ústředna)
Po – Pá: 16, 00 – 07, 00 hod., So, Ne, svátky: nepřetržitě
ON Mladá Boleslav, V Klementa 147, tel.: 326 742 706, 326 742 111 (infocentrum)
Po – Pá: 17, 00 – 22, 00 hod., So, Ne, svátky: 0, 8 00 – 22, 00 hod.
Nemocnice Brandýs nad Labem, Brázdimská 1000/3, tel.: 326 902 781
Po – Pá: 17, 00 – 07, 00 hod., So – Ne, svátky: nepřetržitě
Zubní pohotovost
Městská poliklinika Praha 1(dříve Studentský zdr. Ústav), Spálená 12, tel,: 222 924 268
Po – Pá: 19, 00 – 06, 00 hod., So – Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná fakultní nemocnice Praha 2, U nemocnice 2, areál VFN, vchod AB, (Karlovo
náměstí). Tel.: 224 962, 723, 224 962 725, 224 963 138, Po – Pá: 19, 00 – 06, 00 hod., So-Ne,
svátky - nepřetržitě
Zubní pohotovost pro děti
Fakultní nemocnice Motol, Praha 5, V Úvalu 84, tel.: 224 433 654, 224 433 659,
Po – Pá: 19, 00 – 06, 00 hod., So – Ne, svátky: nepřetržitě
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Integrovaný záchranný sbor
Hasiči
Policie
Záchranná služba
EU tísňová linka
Policie ČR, obvodní oddělení Vojkovice

150
158
155
112
974 876 730

Úřady
Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028
Finanční úřad Neratovice, Smetanova 1222
Katastrální úřad Mělník,, Mladoboleslavská 3671
Pozemkový fond ČR Mladá Boleslav, Bělská 151
Úřad práce Neratovice, Na Výsluní 1234
Úřad práce Mělník, Nová 2571/1
Česká správa sociálního zab. Mělník, Tyršova 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočeského kraje Praha 5, Zborovská 11
Krajská hygienická stanice Střed. kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělník, Bezručova 108

315 650 333
315 682 008
315 636 311
326 735 587
315 685 125
315 639 911
315 650 811
315 648 111
257 280 111
315 317 051
315 670 709

Poruchy, svoz odpadu
Voda 840 121 121 – Plyn 1239 – Elektřina 840 850 860, 283 911 111
A. S. A. s. r. o.
Škola, Pošta, Doprava
Základní a mateřská škola Chlumín
Česká pošta Chlumín
ČSAD Střední Čechy, Brandýs n. L. -St. Boleslav
Veolia Transport Praha, pobočka Neratovice (bývalý Nerabus)

315 683 888
315 685 048
326 911 954
315 681 910

Zdravotní, sociální služby
Praktická lékařka MUDr. Naděžda Sehnalová
Dětský lékař MUDr. Šusta
Zubní ordinace MUDr. Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou Mělník, Pražská 528
Zdravotnická záchranná služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K.. Tyla 862
Veterinární ordinace Veltrusy
Veterinární ordinace Neratovice, Polní 1031
Český červený kříž Mělník, Kokořínská 3465

315 685 024
315 685 039
315 685 022
315 637 111
315 639 111
315 625 540
315 682 542
315 682 221
315 686 235
315 781 275
315 685 126
315 623 040

32

Zastupitelstvo Obecního úřadu Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti a zájmové
organizace obce přejí všem našim spoluobčanům v roce 2011, pevné zdraví, osobní
pohodu a úspěšný rok.
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