ROČENKA 2016

obce Chlumín

Vážení spoluobčané,
dostáváte do rukou jubilejní 10 vydání "Ročenky obce Chlumín." Ročenka se stala nedílnou součástí života nás, občanů Chlumína, neboť je v ní zachycen život občanů, činnost
zastupitelstva, společenských organizací, kulturní a společenský život naší obce. Dále informace o postupu plnění volebního programu v oblasti investiční výstavby pro zkvalitnění
podmínek života občanů naší obce. Dovolte mi, abych jenom krátce zrekapituloval hlavní
investiční akce, které jsme uskutečnili v uplynulých 10 letech.
Rok 2008 – 2009 - rekonstrukce ulice Dlouhý-Vokoun a výstavba víceúčelového hřiště
celkem za 11 miliónů korun
Rok 2009 – 2010 - velká investice přes 40 miliónů korun na výstavbu tlakové kanalizace
včetně nových chodníků
Rok 2010 – 2011 - výstavba hasičské zbrojnice za 8,5 miliónů korun, stavební úpravy
Základní a mateřské školy Chlumín za 14,5 miliónů korun
Rok 2012 – 2013 - revitalizace místní komunikace od školy ke Krumlovským
za 7 miliónů korun
Rok 2014 - oprava morového sloupu I. etapa za 480.000 Kč
Rok 2015 - oprava morového sloupu II. etapa za 435.000 Kč, stavba sportovního hřiště
pro žáky ZŠ I. etapa za 577.786 Kč, obnova místní komunikace "U rybníka" celkem za
4.599 475 Kč, izolace obvodního zdiva a oprava fasády Obecního úřadu
Rok 2016 - oprava hřbitovní zdi a kaple v hodnotě 410.000 Kč, II. etapa vybavení školního
hřiště herními prvky pro žáky za 560.687 Kč a vybudování osvětlení přechodu pro chodce
u obecního úřadu v hodnotě 160 000 Kč. V březnu 2016 získala obec kostel sv. Maří
Magdaleny do svého vlastnictví převodem majetku od Římskokatolické církve. Prvotní nutná
investice na sanaci vnitřku kostela a zasíťování oken činila 610 838 Kč.
Po celou dobu byly samozřejmě prováděny běžné opravy a údržba majetku obce.
Celková hodnota ﬁnančních prostředků vložených do majetku obce činí přes 89 miliónů
korun. Na všechny uvedené akce, mimo sanace kostela, byly využity dotace z fondů SZIF
MZ, MMR a NADACE ČEZ. Obci nejvíce přispěly dotace z FROMu Středočeského kraje.
Za to patří díky radě SKÚ a zastupitelstvu, zejména pak zastupitelům za okres Mělník paní
Jiřině Fialové a panu Dr. Milanu Němcovi.
Poděkování patří i zastupitelům obce za podporu a pomoc při realizaci všech akcí. Děkuji
i našim spolupracovníkům - Ing. Františku Adamkovi za přípravu a úspěšnou realizaci výběrových řízení. Dále Daliboru Šulcovi - osvědčenému technickému dozoru staveb.
V nastávajícím čase, tj. do konce volebního období, chceme v souladu s volebním programem dokončit opravy místních komunikací, vybudování chodníku a vjezdů do rodinných
domů na trase silnice od kostela ke hřbitovu a pokračovat v generální opravě místního kostela.

Ročenka 2016 obce Chlumín

Vedle výčtu toho, co se podařilo vytvořit v naší obci, chci poděkovat za rozvoj kultury a společenského života a za práci s dětmi našim hasičům, myslivcům i chovatelům. Dále děkuji
našim učitelům ZŠ a MŠ za dobrou přípravu žáků do vyšších ročníků a za pěkná kulturní
vystoupení při různých akcích v obci. Děkuji za dobrou práci našim spolupracovníkům panu
Vlastimilu Eisenhammerovi - za údržbu veřejných prostor obce, a Jaroslavu Sládkovi za
údržbu hřbitova a pracovnicím administrativy. Děkuji za práci ženám ve Sboru pro občanské záležitosti - paní Aleně Sládkové, Květě Svobodové a Marii Brabcové.
Nakonec chci upřímně poděkovat paní Miloslavě Antošové, kronikářce naší obce, za její
dlouholetou a poctivou práci s vedením kroniky i za práci při tvorbě "Ročenky obce Chlumín".
Na závěr přeji všem občanům Chlumína pevné zdraví, pohodu a hodně štěstí v soukromém
i pracovním životě.
¨
RSDr. Václav Pokorný, starosta obce

ZASTUPITELÉ OBCE CHLUMÍN V ROCE 2016
starosta:
místostarosta:
předseda ﬁnančního výboru:
předsedkyně kontrolního výboru:
člen ﬁnančního výboru:
člen kontrolního výboru:

RSDr. Václav Pokorný
Otakar Štický
Josef Buřil
Ludmila Hokešová
Tomáš Petržilka
Miroslav Priatka
Radek Douša
Alena Sládková

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE V ROCE 2016
Příjmy:
Výdaje:
Výsledek hospodaření:

14.108.935,18 Kč
14.208.966,07 Kč
- 100.030,89 Kč

Vyšší výdaje byly kryty z ﬁnančních prostředků obce na účtech u České spořitelny, a.s.
a Komerční banky a.s.
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STATISTICKÉ ÚDAJE OBCE
Celková výměra katastrálního území obce: .................. 629 ha
Z toho:
výměra orné půdy: ..................................................... 566 ha
zastavěná plocha a ostatní plochy: ............................. 63 ha
Celkový počet domů ....................................................... 183
z toho:
trvale obydlených ....................................................... 144
rozestavěné domy ....................................................... 4
Počet obyvatel obce Chlumín k 31. 12. 2016 ................. 478
z toho:
trvalý pobyt občana ČR .............................................. 471
cizinci s trvalým pobytem a vazbou na občana ČR ...... 3
trvalý pobyt cizince .................................................... 4

VYBRANÉ STATISTICKÉ ÚDAJE:
Kategorie
počet
dospělí ............................................................................ 395
z toho:
muži ........................................................................... 203
ženy ........................................................................... 192
děti (15-18 let) .............................................................. 10
z toho
chlapci ....................................................................... 4
dívky .......................................................................... 6
děti (do 15 let) ................................................................ 69
z toho:
chlapci ....................................................................... 35
dívky .......................................................................... 34
děti (6-7 let) .................................................................... 16
děti (do 3 let) .................................................................. 14
Průměrný věk obyvatel .................................................. 40,45
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V roce 2016 uzavřeli manželství:
Martina Franková a Josef Kettner
Novomanželům na společné cestě životem přejeme zdraví, lásku, štěstí.
Narozené děti v roce 2016: ............................................ 1

Spoluobčané, kteří odešli z našich řad v roce 2016
Elena Baranová ve věku 74 roků
Emilie Plicková ve věku nedožitých 91 roků
Marie Tylová ve věku 90 roků
Čest jejich památce. Pozůstalým rodinám upřímnou soustrast.

Obec Chlumín poskytuje jako kontaktní místo Czech POINT následující služby:
- výpis z bodového hodnocení řidiče
- výpis z insolvenčního rejstříku
- výpis z katastru nemovitostí (včetně snímku katastrální mapy)
- výpis z veřejného rejstříku (obchodní rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík
ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek a rejstřík obecně prospěšných společností)
- výpis z rejstříku trestů (včetně právnických osob)
- výpis ze seznamu kvaliﬁkovaných dodavatelů
- výpis z živnostenského rejstříku
- datové schránky (zřízení, zneplatnění přístupových údajů, znepřístupnění datové
schránky, aj.)
- autorizovaná konverze dokumentů
- základní registry (výpis údajů z registru obyvatel, veřejný výpis údajů z registru osob, neveřejný výpis údajů podnikající fyzické osoby z registru osob, výpis o využití údajů z registru obyvatel, záznam o využívání údajů v registru osob, žádost o změnu údajů v registru
obyvatel, žádost o reklamaci údajů při zjištění nesouladu v registru osob, žádost o poskytnutí údajů třetí osobě)
- ostatní podání (registr účastníků provozu modulu autovlaků ISOH, registr živnostenského
podnikání pro fyzickou osobu, registr živnostenského podnikání pro právnickou osobu)
Úřední hodiny Obecního úřadu Chlumín:
Pondělí a středa: 17.00 - 19.00 hod.
Tel.:315 685 051, mobil: 724 858 519
e-mail: obec.chlumin@chlumin.cz, www.chlumin.cz
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ZASTUPITELSTVO OBCE CHLUMÍN
Zastupitelstvo obce Chlumín v roce 2016 uskutečnilo 7 veřejných zasedání. Informace o době
a navrženém programu zasedání zastupitelstva je podle ustanovení § 93 odst. 1 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejněna nejméně 7 dnů před jeho konáním na úřední desce
Obecního úřadu Chlumín a rovněž prostřednictvím obecního rozhlasu.
Na programu jednání zastupitelstva obce bylo zejména plnění závěrů vyplývajících ze schváleného volebního programu na léta 2014 - 2018, obsaženého též v „Ročence 2014 obce Chlumín“.

Informace o přijatých usneseních zastupitelstvem obce v roce 2016
– výtah hlavních bodů
26. 1. 2016
Zastupitelstvo obce:
- bere na vědomí nástup náhradníka pana Radka Douši za člena zastupitelstva obce na místo
zemřelého člena pana Josefa Kokošky,
- volí na neobsazené místo člena kontrolního výboru paní Alenu Sládkovou,
- schvaluje podání žádosti o dotaci z „Programu obnovy venkova Středočeského Fondu rozvoje obcí a měst pro rok 2016 ve výši 499.410 Kč na projekt „Oprava vjezdů k RD ze silnice Chlumín-Korycany“ ,
- schvaluje podání žádosti o dotaci na projekt „Vybavení Jednotky SDH obce ochrannými
osobními prostředky a jejich obnovy ze Středočeského Fondu dobrovolných hasičů a složek IZS pro rok 2016,
- bere na vědomí informaci o počtu 494 obyvatel přihlášených k trvalému pobytu v obci
včetně 8 cizinců s povoleným trvalým pobytem k 1.1.2016,
- schvaluje Darovací smlouvu na kostel sv. Maři Magdaleny včetně pozemků, spojenou se
smlouvou o zřízení služebnosti užívacího práva a služebnosti stezky a cesty mezi Římskokatolickou farností Neratovice a obcí Chlumín.
- nesouhlasí se záměrem podnikání v prostoru centra obce týkajícím se vytvoření a provozování mobilního zařízení ke sběru a výkupu odpadů právnickou osobou OK Odpady s.r.o.
- schvaluje Smlouvu o zpracování strategického rozvojového dokumentu obce Chlumín
mezi společností PRAGARD s.r.o. a obcí Chlumín.
11. 4. 2016
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra, Generálního ředitelství HZS ČR
a IZS Středočeského kraje na rok 2017 na přístavbu stávající hasičské zbrojnice SDH Chlumín,
- schvaluje propachtování obecního pozemku p.č. 23 o výměře 2.098 m2,
- schvaluje pronájmutí pravé části obecního pozemku p.č. 645/1 o výměře 19,34 m2 v k.ú.
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-

-

Chlumín jako odstavné ploch pro 1 osobní automobil za cenu 1.200 Kč m2 a rok, a levé
části obecního pozemku p.č. 645/1 o výměře 19,34 m2 jako odstavné plochu pro 1 osobní
automobil za cenu 1.200 Kč/m2 a rok,
schvaluje poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Chlumín TJ Sokol Chlumín ve
výši 56.000 Kč, ČSCH ZO Chlumín ve výši 20.000 Kč, SH ČMS – SDH Chlumín ve výši
49.000 Kč a Honebnímu společenstvu Chlumín ve výši 10.000 Kč,
schvaluje příspěvek z rozpočtu obce Chlumín na provoz Základní škol a Mateřské školy
Chlumín ve výši 706.000 Kč,
schvaluje rozpočet obce Chlumín na rok 2016,
souhlasí s podáním žádosti o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Obec Chlumín
- pořízení malotraktoru“ z grantového řízení Podpora regionů Nadace ČEZ.
souhlasí s podáním žádosti o dotaci z grantového řízení Oranžový přechod Nadace ČEZ
na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chlumín“ s celkovými náklady
projektu 119.343 Kč, z nichž spoluúčast obce činí 19.980 Kč.

27. 6. 2016
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje uzavřenou výzvu 3 uchazečům k podání nabídky na zpracování dokumentace
na stavební práce malého rozsahu „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ Chlumín 2. etapa
- herní prvky“,
- schvaluje Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku mezi Nadací ČEZ a obcí Chlumín na
projekt na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Chlumín“ v grantovém řízení oranžový přechod,
- bere na vědomí získání dotace z Ministerstva zemědělství ČR na projekt „Rekonstrukce
hřbitovní zdi a kaple v obci Chlumín“,
- schvaluje Závěrečný účet obce Chlumín za hospodaření v roce 2015 bez výhrad,
- schvaluje účetní závěrku obce Chlumín za rok 2015.
22. 8. 2016
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje předložený návrh Programu rozvoje obce Chlumín na období 2016 – 2021,
- souhlasí s výsledkem výběrového řízení na „Opravu hřbitovní zdi a kapličky Chlumín“,
- souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Vybudování sportoviště v areálu ZŠ
Chlumín 2. etapa-herní prvky“,
- schvaluje podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na pořízení malotraktoru pro celoroční
úklid a údržbu obce,
- schvaluje návrh na vybudování vjezdů k RD na pozemcích obce po levé straně silnice Chlumín – Korycany směrem od kostela ke hřbitovu včetně vybudování chodníků,
- schvaluje návrh Dohody o zahájení prací na vložení vodohospodářského majetku ve vlastnictví obce Chlumín do akciové společnosti Vodárny Kladno-Mělník, a.s.(VKM) ve znění
předloženém a podepsaném ze strany VKM a pověřuje starostu obce k jejímu podpisu,
- schvaluje nákup dvou kusů radarových měřičů rychlosti jízdy s umístěním před budovu
ZŠ a v místě před parkem,
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26. 9. 2016
Zastupitelstvo obce:
- schvaluje smlouvu o dílo mezi obcí Chlumín a vítězem výběrového řízení ﬁrmou DOPRAVNÍ ZNAČENÍ s.r.o.,Truhlářská 998, Mělník na stavební práce s názvem „Chlumín
- veřejného osvětlení pro přechod pro chodce u obecního úřadu Chlumín“,
- souhlasí s podáním žádosti o zařazení kostela sv. Maři Magdaleny do Programu záchrany
architektonického dědictví.
- uděluje panu Jiřímu Suchánkovi jako bývalému občanu obce Chlumín „Čestné občanství“
za získání bronzové medaile na paralympiádě v Rio de Janeiru v roce 2016 a jeho angažovanost v rozvoji společenského a sportovního života v obci Chlumín.
9. 11. 2016
Zastupitelstvo obce:
- souhlasí s výsledkem výběrového řízení na zakázku „Mechanické odstranění holubího
trusu a desinfekce v kostele sv. Maři Magdaleny ﬁrmou SYBEKA s.r.o., Odolena Voda,
Růžová 36“,
- schvaluje nepeněžitý vklad obce Chlumín do základního kapitálu společnosti Vodárny
Kladno-Mělník, a.s.,
- bere na vědomí ukončení akce osazení dopravních značek a veřejného osvětlení přechodu
pro chodce u obecního úřadu, která byla ﬁnancována z 85 % z prostředků Nadace ČEZ.
14. 12. 2016
Zastupitelstvo obce:
- souhlasí s pronájmem obecního bytu v areálu Mateřské školy Chlumín čp. 8.
- souhlasí s žádostí obce o převod hospodářského objektu bývalé fary, která je v majetku Benediktinského arciopatství, do vlastnictví obce.
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DALŠÍ INFORMACE
U příležitosti ukončení II. světové války uctili dne 8. května 2016 zastupitelé obce, zástupci
spolkových organizací a občané obce památku padlých Rudoarmějců na místním hřbitově
položením květin na hrob jejich posledního odpočinku.
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA STŘEDOČESKÉHO KRAJE
A DO SENÁTU PARLAMENTU ČR.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého seznamu voličů

394

Volební výsedky do zastupitelstva kraje
Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů celkem

93
93
91

Název strany
Komunistická strana Čech a Moravy
ANO 2011
Česká strana sociálně demokratická
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Koalice Svoboda a přímá demokracie-TO (SPD) a SPO
Občanská demokratická strana
TOP 09
SPOLU PRO KRAJ KDU-ČSL, SZ A SNK ED
Česká pirátská strana
Úsvit s Blokem proti islamizaci

Počet hlasů
29
19
11
9
7
5
3
3
3
2

Volební výsledky do Senátu Parlamentu ČR v obci Chlumín.
Počet osob zapsaných do výpisu ze stálého sezn. voličů
Počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů celkem

394
35
35
35

Jméno a příjmení kandidáta
Petr Holeček
Veronika Vrecionová

Počet hlasů
29
6
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ZDRAVOTNÍ PÉČE PRO OBČANY OBCE CHLUMÍN
zajišťovaná zdravotním střediskem Obříství – Ordinace PL, MUDr. Naděžda Sehnalová
V ordinaci provádíme léčebnou péči o akutní i chronické pacienty, a také preventivní a závodní
péči. V posledním roce mírně stoupnul počet pacientů a ošetření zřejmě z důvodu nově přistěhovaných občanů v Obříství. V roce 2016 jsme provedli 850 prevencí a 275 preventivních vyšetření stolice u lidí nad 50 let. Mnoho pacientů je koagulovaných warfarinem s nutností
monitorace – Quick vyšetření. Těchto jsme provedli v ordinaci 510 s okamžitě známým výsledkem, což je velkou výhodou, ale zdaleka ne samozřejmostí v jiných ambulancích. Zrovna
tak CRP vyšetření, EKG vyšetření a Holter TK s počtem 3 vyšetření týdně - celkem 112 vyšetření za rok 2016.
Jistě sledujete, že je ve zdravotnictví méně personálu nežli je potřeba. Nemocných přibývá
a personálu je stejně nebo méně. Přesto však je zdravotní péče v naší republice poskytována
na vysoké úrovni, srovnatelné s jinými vyspělými státy a stále bezplatná! Tato péče je poskytována na úkor zdravotníků, kteří pracují nad rámec svých pracovních povinností, mnohdy
bez odpočinku a ještě se musí pravidelně vzdělávat. Na druhé straně naši klienti-pacienti jsou
zvyklí zdravotní péči nejen využívat, ale často i zneužívat. Často chybí na obou stranách „lékař
/sestra/ a pacient“ trpělivost, pokora , tolerance a někdy i slušnost. Byla bych ráda, kdyby
všichni nejprve zhodnotili sebe a potom druhé.
Potěšilo by mě, kdyby si každý zhodnotil své zdraví a udělal sám pro sebe, co může. Časté návštěvy v mojí ordinaci jsou o různých doporučeních a opatřeních, které Vám můžou změnit
život a Vaše zdraví a přitom jsou nejjednodušší, nejlevnější a pro tělo nejpřirozenější.
Stále platí: že než jdete k lékaři, ptejte se, co pro své zdraví můžete udělat Vy sami, jelikož lékař
je často „jen“ průvodcem Vaším zdravím a životním stylem!
Sledujte prosím moje web. stránky, kde jsou k dispozici všechny údaje ohledně ordinace
i zástupů. www.mudrsehnalova.cz
(internetové odkazy jiných zadavatelů nejsou správné)
PEVNÉ ZDRAVÍ , TOLERANCI A ŠTĚSTÍ V ROCE 2017
PŘEJE ORDINACE PL MUDr. Naďa Sehnalová s Danou Ederovou
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA CHLUMÍN
Ve školním roce 2015/2016 měla základní škola 3 třídy. Do první třídy docházelo 14 žáků. Do
druhé třídy, kde byl 2. a 3. ročník, docházelo 17 žáků a do třetí třídy, kde byl 4. a 5.ročník, docházelo 14 žáků. Celkem v tomto školním roce měla základní škola 45 žáků. Školní družina
měla jedno oddělení s počtem 23 žáků.
Mateřská škola měla 2 oddělení s počtem 49 žáků. Stejně jako v předchozím roce základní
škola i mateřská škola pořádala různé akce pro děti, tak se také různých akcí zúčastnila. Např.
různé vzdělávací přednášky, koncerty, exkurse, sportovní soutěže, ale i matematické a výtvarné
soutěže, bruslení a plavání. Na škole pracovaly 4 zájmové kroužky: hra na zobcovou ﬂétnu,
taneční kroužek, pohybové hry a šikovné ruce. V tomto školním roce z 5. ročníku přešlo na
druhý stupeň základní školy 5 žáků. Do ZŠ Obříství 4 žáci a do ZŠ 28.října Neratovice 1 žákyně. Máme radost, že se jim dále dobře daří i v nových kolektivech.
Mgr. Věra Hloušková, ředitelka
ZŠ a MŠ Chlumín
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SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI CHLUMÍN
V průběhu roku 2016 jsme především navštívili občany, kteří dovršili životní jubilea. V březnu
jsme spolu s Obecním úřadem Chlumín uspořádali oslavu k Mezinárodnímu dni žen s malým
občerstvením a oblíbenou hudbou na sále TJ Sokol Chlumín. 3.dubna 2016 jsme mezi spoluobčany uvítali 2 malé občánky narozené v roce 2015. V měsíci říjnu jsme uspořádali „Setkání
žen“.
Na zahájení předvánočního času, v době adventní neděle spolu s OÚ, ZŠ, SDH, TJ Sokol a dalšími nadšenci jsme uspořádali „Slavnostní rozsvícení vánočního stromu“, spojené s uspořádáním trhu nabídky rukodělných prací žen a žáků ZŠ. Zpestření večera bylo zajištění
recitačním, hudebním a tanečním vystoupením žáků Základní školy Chlumín. Za ﬁnanční
a věcné dary náleží poděkování Obecnímu úřadu Chlumín, Sboru dobrovolných hasičů,
Spolku TJ Sokola a oddílu rybářů Chlumín a za účast na přípravě celého slavnostního večera.
V rámci společenských aktivit byly v průběhu roku pořádány taneční zábavy a plesy: Obecního úřadu Chlumín, myslivecký ples Honebního společenstva Chlumín - Újezdec, Sboru dobrovolných hasičů, a ples TJ Sokol Chlumín.
Na závěr roku jsme navštívili naši spoluobčanku v Domově seniorů ve Všestudech.
Sbor pro občanské záležitosti
Chlumín
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Sbor dobrovolných hasičů Chlumín zahájil svou práci v roce 2016 v lednu valnou hromadou,
kde zhodnotil uplynulý rok 2015 a stanovil si úkoly a cíle na rok 2016. K 1.1.2016 měl SDH
Chlumín celkem 71 členů. 21 mužů, 10 žen a 40 mladých hasičů. Sbor se v roce 2016 rozhodl
zlepšit péči o své členy a proto jim připravil za obětavou práci odměnu ve formě výletů. Mladí
hasiči navštívili IQ park v Liberci a dospělí si užili víkendový výlet do Přibyslavi a její okolí.
Tam jsme navštívili hasičské muzeum, pohárovou soutěž v požárním útoku místního SDH
Přibyslav, taneční zábavu, slavnostní ohňostroj na náměstí, Žižkovu mohylu a hrad Ledeč nad
Sázavou. Mladí hasiči si zaskotačili na červnové a předvánoční diskotéce a rok uzavřeli dospělí na svém vánočním večírku. Velkou radost nám udělal náš člen Jirka Suchánek, který na
paralympiádě v Rio de Janeiro vybojoval ve stolním tenise vozíčkářů nádhernou bronzovou
medaili. Tuto mimořádnou událost jsme náležitě oslavili. Život nám někdy bohužel připravuje i smutnější okamžiky. V listopadu nás navždy opustila bývalá členka ČSPO paní Marie Tylová, a protože si vážíme svých předchůdců, uctili jsme paní Tylovou na její poslední cestě
čestnou stráží.
Činnost SDH Chlumín byla v roce 2016 tradičně zaměřena na několik zásadních oblastí. První
oblastí je samotná ochrana zdraví a majetku občanů, péče o požární techniku a hasičskou
zbrojnici, vzdělávání a prevence v požární ochraně a technická pomoc obci Chlumín. Tyto činnosti převážně zajišťují členové jednotky SDH Chlumín, kterou zřizuje a ﬁnancuje Obec Chlumín. Na těchto úkolech jednotka smluvně spolupracuje s obcí Újezdec a Hostín u Vojkovic.
Jednotka SDH Chlumín zasahovala v roce 2016 u 12 mimořádných událostí a při 14 technických nebo ostatních činnostech. Jednotka hospodařila v roce 2016 s rozpočtem 224 850,- Kč.
Kromě pokrytí nutných provozních nákladů jednotky se podařilo obnovit část zásahových obleků a ochranných prostředků. V roce 2016 se chlumínští hasiči zúčastnili dvou soutěží. Květnová tradiční soutěž ,,Oužická osma“ je velmi oblíbená a pro SDH Chlumín vždy úspěšná.
V roce 2016 vybojovala dvě chlumínská družstva 2. a 3. místo. Domovská soutěž „O pohár
starosty obce Chlumín“, z hlediska výsledků, již tak úspěšná není. Poslední 6. místo nám však
určitě chuť do dalších soutěží nezkazí.
Druhou oblastí je výchova a péče o děti a mládež. Na celkem 34 pravidelných schůzkách, 8
mimořádných a na třídenním letním soustředění (stanování u hasičské zbrojnice), trénovali
mladí hasiči jednotlivé disciplíny požárního sportu, učili se základním dovednostem v požární
ochraně a prevenci, podrobili se mnohdy náročné fyzické přípravě, učili se týmové spolupráci,
ale také se bavili při různých hrách a společenských aktivitách SDH Chlumín. Mladí hasiči se
v roce 2016 zúčastnili celkem čtyř okresních soutěží. Největších sportovních úspěchů dosáhla
dvě družstva mladších žáků, která vybojovala stříbrné medailové pozice na Floriánkově uzlování a Libišském čtyřboji. Jsme na ně za to velmi hrdí. V Libišském čtyřboji se navíc v individuálním hodnocení předvedl Filip Burger 3. místem a Jan Bečička 2. místem, každý ve své
věkové kategorii.
Třetí oblastí je podíl našeho sboru na společenském životě obce Chlumín. SDH pořádal v roce
2016 opět mnoho sportovních a kulturních akcí, kde prioritu měly akce pro děti a mládež. Tra-
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dičně koncem ledna pořádáme ,,Hasičský ples“. V dubnu jsme pořádali 14. ročník okresní
soutěže mladých hasičů ,,Běh jednotlivců na 60m s překážkami“, kterého se zúčastnilo 292
soutěžících ve věku od 5 do 15 let. Spolu s TJ Sokol Chlumín a Obecním úřadem Chlumín
jsme pořádali ,,Pálení čarodějnic“ spojené s různými dovednostními soutěžemi. ,,Staročeské
máje“ s ,,Májovou taneční zábavou“ je nerozlučnou součástí společenského života obce Chlumín. V září jsme uspořádali tradiční, v tomto roce již 12. Ročník, soutěže v požárním útoku dospělých ,,O pohár starosty obce Chlumín.“ Říjen byl stejně jako loni bez větru a tak jsme
uspořádali ,,Drakiádu“. Naštěstí to dětem nevadilo a srdnatě bojovaly o sladkou odměnu.
V listopadu děti soutěžili ve vyřezávání dýní a po lampiónovém průvodu a vyhlášení nejhezčích
dýní si opekly buřty. Na konci listopadu jsme technicky a materiálně podpořili velmi zdařilou
adventní akci ,,Rozsvěcení vánočního stromu“. Poslední veřejnou akcí roku 2016 byl ,,Mikulášský karneval s nadílkou“, který provázely také mnohé soutěže pro děti.
V oblasti prevence SDH již od roku 2008 velmi dobře spolupracuje se ZŠ a MŠ Chlumín a pomocí projektu ,,Hasík“ vychovává školní mládež k požární, ale i obecné bezpečnosti. Druhým
bodem této spolupráce je účast nejen žáků školy, ale i mladých hasičů SDH Chlumín v soutěži
,,Požární ochrana očima dětí,“ kde se nám daří bodovat na vítězných příčkách jednotlivých
kol soutěže. V roce 2016 vyhrála Veronika Doušová okresní kolo v kategorii výtvarných prací
a v krajském kole se umístila na třetím místě. Další aktivitou v oblasti prevence byla srpnová
preventivně výchovná akce ,,Hasičský den pro děti i dospělé“. Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet různé hasičské dovednosti, nebo poskytnout první pomoc. Mladí hasiči poučili veřejnost o zásadách požární bezpečnosti a vrcholem byla ukázka vyproštění osob z havarovaného
automobilu. Vyproštění s nadšením předvedli profesionální hasiči z Neratovic, kteří zásah
provedli v rámci svého cvičení.
Výbor SDH Chlumín se v roce 2016 zaměřil také na maximální využití veřejných zdrojů a dotačních programů k ﬁnancování činností SDH, převážně pak materiální zajištění mladých hasičů, preventivní činnosti a pořádání sportovních a kulturních akcí. Obec Chlumín poskytla
našemu sboru čásku 49 000,- Kč. Podpora obce je již tradiční, ale i nezbytná pro pořádání kulturních akcí v obci Chlumín a činnost mladých hasičů. Kromě ﬁnancování kulturních a sportovních akcí, jsme mohli mladým hasičům pořídit stan pro zázemí na soutěžích, tréninkový
materiál nebo vzduchovky pro branné soutěže. Středočeský kraj nás také podpořil, a ﬁnanční
částku 50 000 Kč jsme použili k nákupu bariéry pro požární sport, a k nákupu pomůcek ke
vzdělávání a prevenci, např. ﬁguríny pro nácvik recuscitace, které již mohla veřejnost vyzkoušet v létě během Hasičského dne. Měli jsme štěstí a podařilo se nám získat i podporu z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 44 000 Kč. Celou dotaci jsme použili
k obnově sportovního vybavení mladých hasičů. Jsme vděčni za každou korunu těchto podpor
a velmi za ně děkujeme. Sponzorské dary, jako svůj podíl na akcích pro děti, poskytuje pravidelně také Český svaz chovatelů Základní organizace Chlumín. Drobné ﬁnanční nebo materiální dary poskytují také někteří rodiče mladých hasičů, a patří jim za to také velký dík.
Starosta SDH Chlumín
Radek Douša
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SPOLEK TJ SOKOL CHLUMÍN - ODDÍL FOTBALU

STOLNÍ TENIS
Jiří Suchánek, čtyřiatřicetiletý bývalý chlumínský občan, dnes vrcholový sportovec, kterému
v roce 1999 život změnila v 17 letech těžká autonehoda, kdy zůstal upoután na vozíku, byl nominován Českou asociací tělesně hendikepovaných sportovců na paralympijské hry v Rio de
Janeiru v roce 2016. Českou republiku reprezentoval ve stolním tenise. Zúčastnil se již paralympiády v Londýně v roce 2012, která ho motivovala, dle jeho vyprávění, k boji o účast na
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další paralympiádu za čtyři roky v Riu de Janeiru. Jeho sen, korunovaný navíc získáním bronzové olympijské medaile, se tak naplnil.
Jiří Suchánek přes svůj těžký handicap pomáhá zároveň lidem, kteří měli podobný osud. Pracuje v liberecké nemocnici jako instruktor soběstačnosti na spinální jednotce, kde radí ochrnutým lidem a jejich rodinám, jak překonávat bariéry, s nimiž se potkávají skoro všude.
Blahopřejeme.
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ČESKÝ SVAZ JUDA
Dalším úspěšným mladým sportovcem – judistou je Václav Pokorný, narozený v roce 2004.
Judo navštěvuje v oddíle TJ Juda v Kralupech nad Vltavou již od svých 4 let. Za toto období získal na soutěžích mnoho medailí i diplomů. Největšího úspěchu dosáhl na Mistrovství České
republiky, kde vybojoval v listopadu 2016 v kategorii mladších žáků – bronzovou medaili. Děkujeme za vzornou reprezentaci obce a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
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ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU CHOVATELŮ CHLUMÍN
Zájmová organizace Českého svazu chovatelů Chlumín dne 23.-24. září 2016 zahájila od roku
1968 /s krátkými přestávkami / 60. již historickou - prodejní – „Výstavu drobného zvířectva“.
Na přelomu roku 2015/16 postihla ZO ČSCH ztráta dlouholetého předsedy organizace pana
Josefa Kokošky. Vzdáváme čest jeho památce .
ZO ČSCH děkuje všem sponzorům za ﬁnanční a věcné dary pro uspořádání výstavy:
Obecní úřad a zastupitelstvo obce Chlumín
Arboeko s.r.o., Obříství - okrasné stromky
Hanka s.r.o., Zálezlice - výroba a prodej zeleniny
Jan Staník - soukromý zemědělec
Petr Semerád - soukromý zemědělec
Miloslav Špic - soukromý zemědělec
Jiřina Fialová - radní Středočeského kraje
RSDr. Václav Pokorný - starosta obce
Ing. Zuzana Slavíková
Vlastimil Eisenhammer
Erik Dlask
Jiří Toman
Výstava byla prezentována s celkovým počtem 402 ks drobného domácího zvířectva. 115 ks
králíků - z nichž předáno chovatelům 6 pohárů a 5 čestných cen, 125 ks holubů - předány chovatelům 2 poháry a 6 čestných cen, 162 ks drůbeže- uděleny 4 poháry a 6 čestných cen. Veterinární dozor zajišťoval MVDr. František Pochobradský.
Hosté výstavy: paní Jiřina Fialová, radní Středočeského kraje, zastupitelé a občané obce Chlumín, chovatelé ZO ČSCH a příznivci vystavovaných exponátů. Z nabídek výstavy bylo občerstvení a bohatá tombola. ZO ČSCH děkuje za ﬁnanční dotaci z rozpočtu obce Chlumín.
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RYBÁŘSKÝ ODDÍL CHLUMÍN
Rybářský oddíl Chlumín presentuje celkem 35 rybářů k odchytu ryb na místním rybníku „Rasovna“. Z toho je 24 rybářů s povolenkou obecního úřadu pro dospělé v hodnotě 300 Kč/rok
s bydlištěm Chlumín. 8 povolenek rybářů mimo bydliště Chlumín s povolenkou v hodnotě
500,- Kč/rok. Mladí rybáři do 9 let mají odchyt ryb zdarma, od 9 - 15 let 200,- Kč/rok.
V průběhu roku byl uskutečněn pouze 1 odchyt dospělými rybáři. Hlavní činností členů rybářského oddílu je péče o stav a udržování čistoty rybníka a okolí, které zaznamenalo velkou
změnu v obnově okolí komunikace. Nemalou péči věnují rybáři čistotě údržby rybníka, přikrmování ryb a násadě zdravých rybích plůdků.
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HONEBNÍ SPOLEČENSTVO CHLUMÍN - ÚJEZDEC
předseda
místopředseda a hospodář
pokladní

42

Zdeněk Kroupa
Petr Zachara
Luboš Pokorný
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Na začátku roku 2016 přikrmujeme zvěř do zásypů a krmelců. K tomu nám slouží 16 zásypů,
do nich jsme zvěři předkládali řepu kukuřici, sůl a oblíbené plevy. Pro zvěř máme 5 mysliveckých políček, kde pěstujeme topinambury a kukuřici. Honební výměra katastru Chlumín Újezdec představuje 862,- ha a 5 ha mysliveckých políček.
K 31.12.2016 má HS 4 členy a 9 stálých hostů.
V letních měsících zvěř v těchto kulturách nachází kryt a v zimním období potravu. Konec starého mysliveckého roku a příchod nového roku zahájila tradičně výroční členská schůze, kde
se hodnotí práce našeho spolku. Po ní následovaly jarní práce v honitbě, oprava mysliveckého
zařízení, posedů a krmelců, obdělávání mysliveckých políček. Brigáda na úklid pozemků co
spadají do katastru obce Chlumín a Újezdec, krajnice a škarpy, kde neukáznění řidiči, ale i občané vyhazují odpadky. V květnu pořádáme jarní zkoušky loveckých psů malých i velkých plemen. V roce 2016 jsme měli dva hony na drobnou zvěř, dále jsme byli osloveni ﬁrmou Arboeko,
kde jim dělají zajíci škodu okusem na stromcích a požádali nás o jejich odlov. Za celou loveckou sezonu roku 2016 jsme ulovili: 56 kohoutů bažantů, 87 kachen, 11 zajíců, 3 srnce, 3 kusy
holé srnčí zvěře, 6 kusů černé zvěře, 8 lišek, 5 strak. Ke konci rolu jsme pořádali myslivecký
ples na sále “Na hřišti“. Ples přilákal širokou veřejnost. Lidé odcházeli z plesu spokojení a odnášeli si bohatou tombolu.
Z předložené činnosti naší celoroční práce se domníváme, že děláme čest naší myslivosti a snažíme se příkladem aktivity na poli myslivosti a ochrany přírody o její propagaci.
Honební společenstvo děkuje zastupitelstvu obce Chlumín za ﬁnanční dotaci na nákup krmiv
a medikamentů pro zvěř a akce pořádané v obci Chlumín.

PODNIKATELSKÁ ČINNOST V OBCI
obchod se smíšeným zbožím
restaurace „Na Růžku“
překlady knižních titulů
pěstitelská pálenice
zemní práce

restaurace Na hřišti
kovovýroba
výuka jazyků, tlumočení
administrativní práce
práce ve výškách
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ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST
V rámci zemědělské činnosti byla v roce 2016 dokončena digitalizace - přečíslování pozemků
zemědělské půdy v k.ú. obce Chlumín. Rok 2016 pro zemědělskou činnost od jarních měsíců
nebyl pro vegetaci většiny pěstovaných druhů rostlin příznivý. Počáteční deště zpožďovaly
jarní práce, které brzy střídala až tropická vedra a pro běžný průběh vegetace nemalé ztráty.
Průměrné ha výnosy pěstovaných plodin v k.ú. Chlumín v roce 2016 dosáhly:
pšenice
6,2 t/ha
ječmen jarní
5,1 t/ha
řepka ozimá
4,0 t/ha
slunečnice
3,4 t/ha
brambory rané
35 t/ha
brambory pozdní
55 t/ha

STAVEBNÍ ČINNOST OBCE V ROCE 2016
zahájení generální opravy kostela sv. Maří Magdaleny
generální oprava hřbitovní zdi a kaple
instalace „Herních prvků“ v areále sportoviště ZŠ
instalace 2 radarových měřičů rychlosti jízdy motorových vozidel
veřejné osvětlení přechodu pro chodce u obecního úřadu
dokončení osazení dopravních značek v obci
instalace mapy obce Chlumín s okolím regionu obcí
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ZAJIŠTĚNÍ ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ V ROCE 2016
Svoz komunálního a tříděného odpadu v naší obci zajišťuje ﬁrma FCC Česká republika, s.r.o.,
která v roce 2016 svezla 133 t směsného komunálního odpadu. Poměrně dobře se daří zajišťovat třídění odpadů podle jednotlivých druhů: papír 6,5 t, plast 3,5 t, sklo 2,3 t, tetrapack 0,2
t, použité oděvy (pro Diakonia Broumov) 2,6 t, sběr kovových odpadů 1,7 t, pneumatiky 0,1
t, biologicky rozložitelný odpad (kontejner) 49,4 t (z toho z údržby obecní zeleně a veřejného
prostranství 30 t).

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
LÉKAŘSKÁ POHOTOVOSTNÍ SLUŽBA
Všeobecná pohotovost
n 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.
n Kralupy nad Vltavou, Mostní 934, tel: 315 722 855
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So-Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n FN Na Bulovce, Praha 8, Budínova 2, tel.: 266 083 302-3, 266 081 111(ústředna)
Po-Pá: 19,00-07 hod., So, Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost - Úrazová chirurgie
n Almeda, a. s., Městská nemocnice Neratovice, Alšova 462, tel.: 312 637 111,
Po-Pá: 16,30-07,00 hod., So-Ne, svátky nepřetržitě
Všeobecná pohotovost
n Nemocnice Mělník, Pražská 528, tel.: 315 623 197, 315 639 111(ústředna) Po-Pá: 15,0017,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě
n Nemocnice Kralupy nad Vltavou, tel: 312 722 855
Dětská pohotovost
n 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
n ON Mladá Boleslav, V. Klementa 147, tel.: 326 742 706, 326 742 111 (infocentrum)
Po-Pá: 17,00-22,00 hod., So-Ne, svátky: 08,00-22,00 hod.
n Nemocnice Brandýs nad Labem., Brázdimská 1000/3, tel.: 326 902 781
Po-Pá: 17,00-07,00 hod., So-Ne, svátky: nepřetržitě.
Zubní pohotovost pro děti
n 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
INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SBOR
Hasiči
Policie
Záchranná služba
EU tísňová linka
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ÚŘADY
Obecní úřad Chlumín
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 ul. 2571/1
Česká správa soc. zabezpeč., Mělník, Tyršova ul. 106
Okresní soud Mělník, Krombholcova 264
Krajský úřad Středočes. kraje, Praha 5, Zborovská 11
Krajská hyg. stanice Střed. kraje, pobočka Mělník
Krajská veterinární správa Mělník, Bezručova ul.
Okresní správa spojů Mělník

315 685 051
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
315 629 048

PORUCHY, SVOZ ODPADU
Voda 840 121 121, Plyn 1239, Elektřina 840 850 860, 283 911 111
Svoz odpadu - A. S. A, s. r. o. 283 911 111
ŠKOLA, POŠTA, DOPRAVA
Základní a mateřská škola Chlumín, okres Mělník
Česká pošta Chlumín
ČSAD Střední Čechy, Brandýs n. L., Stará Boleslav
Veolia Transport Praha-pobočka Netatovice

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

ZDRAVOTNÍ, SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Praktická lékažka pro dospělé MUDr. N. Sehnalová
Dětský lékař MUDr. Petr Šusta
Zubní ordinace MUDr. Jitka Masojídková
Městská nemocnice Almeda Neratovice, Alšova 462
Nemocnice s poliklinikou Mělník, Pražská 528
Zdravotnická záchran. služba Mělník, Bezručova 3409
Poliklinika Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, Kojetická 1021
Lékárna Neratovice, J. K. Tyla 862
Vetrerinární ordinace Veltrusy, MVDr. F. Pochobradský
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

Vážení spoluobčané.
Zastupitelstvo obce Chlumín, Sbor pro občanské záležitosti a zájmové
organizace obce přejí všem spoluobčanům do roku 2017 pevné zdraví, osobní
i rodinnou pohodu.
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